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27/04/2017 

Agricultura familiar movimenta R$ 260 milhões 

Pernambuco sediou, hoje, no Centro de Convenções, o Simpósio Compras de Alimentos 

da Agricultura Familiar para Atendimento de Órgãos Públicos – Região Nordeste, 

promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA. O 

programa, de âmbito nacional, foi lançado no Estado com o apoio do Governo de 

Pernambuco, por meio da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária (SARA), através 

da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar (Seaf). A expectativa de negócios para 

este ano é da ordem de R$ 260 milhões. 

“O programa é de fundamental importância no sentido de impulsionar e fortalecer a 

agricultura familiar, tão importante para o nosso Estado, sobretudo nesse momento tão 

desafiador que estamos enfrentando, de seis anos de estiagem. Dialoga com as políticas 

públicas em Pernambuco em benefício dos nossos agricultores, marcando um novo 

momento na produção e comercialização, envolvendo os estados do Nordeste, por meio 

de parcerias”, comentou o secretário Nilton Mota, que representou o governador Paulo 

Câmara no evento, ressaltando que o programa promove inclusão econômica e social 

com fomento à produção sustentável. Atualmente, Pernambuco conta com cerca de 270 

mil estabelecimentos da agricultura familiar. 

No simpósio foi apresentado o passo a passo do processo, por meio da integração entre 

compradores e fornecedores, bem como houve a assinatura de contratos de 



 

 

 

fornecimento entre as cooperativas de agricultores familiares e os órgãos da 

administração pública de todas as esferas de Governo, em especial o Comando Militar 

do Nordeste (CMNE). Aproximadamente 500 pessoas participaram do simpósio.  

Dezoito cooperativas do Nordeste fizeram amostra com degustação de produtos da 

agricultura familiar aptos a comercialização, das quais 10 cooperativas são de 

Pernambuco. No período da manhã, houve a apresentação do painel de trabalho 

“Estratégia de compras públicas para agricultura familiar: conhecendo a agricultura 

familiar e seu potencial produtivo”. À tarde, os participantes puderam acompanhar o 

painel “Desafios e oportunidades para atendimento – decreto número 8.473, de 22 de 

junho de 2015”. O evento foi encerrado após a formação de mesas de diálogos.  

As compras são feitas pela modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA), definida como compra da agricultura familiar, realizada por meio 

de chamada pública para o atendimento de demandas de consumo de alimentos.  São 

permitidas para quem fornece alimentação, como hospitais públicos, forças armadas 

(Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira), presídios, restaurantes 

universitários, hospitais universitários, refeitórios de creches e escolas filantrópicas, 

dentre outros. 

Poderão ser fornecedores os agricultores e agricultoras familiares, assentados da 

reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, 

comunidades indígenas, comunidades quilombolas e demais povos e comunidades 

tradicionais que possuam Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).  

Percentual mínimo - O decreto 8.473/2015 estabelece um percentual mínimo de 30% a 

ser observado por órgãos públicos para aquisição de produtos provenientes da 

agricultura familiar. Os próximos encontros estão previstos para ocorrer em São Paulo e 

Porto Alegre.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

26/04/2017 

Operacionalização da Anater é tema de debate 

 
Extensionistas rurais de todas as regiões do País participam de debate sobre as ações da 

Anater, cuja meta para esse ano é alcançar pelo menos 200 mil famílias de produtores 

rurais 

Extensionistas rurais, representantes dos trabalhadores da assistência técnica e extensão 

rural (Ater) pública de todas as regiões do País, participam, nesta terça-feira, 25, de uma 

oficina, com objetivo de dialogar sobre as ações da Agência Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (Anater), que iniciou sua operacionalização neste ano. 

Realizada em Brasília, a abertura dos trabalhos da oficina contou com a participação do 

secretário especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, José Ricardo 

Roseno; do presidente da Frente Parlamentar de Assistência Técnica e Extensão Rural, 

deputado federal Zé Silva; do presidente da Associação Brasileira das Entidades 

Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer) e da Emater-DF, Argileu 

Martins, e do coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores da Assistência 

Técnica e Extensão Rural e do Setor Público Agrícola do Brasil (Faser), Carlos 

Carvalho. 

Para o presidente da Anater, Valmisoney Moreira Jardim, o evento é uma importante 

oportunidade para a Anater conversar com os trabalhadores da rede pública de Ater de 

todo o País. “A partir desse encontro, vamos tirar alguns encaminhamentos que 

certamente irão contribuir para que a Anater possa realmente atender às expectativas 

que o setor espera”, avalia. Segundo o presidente, a previsão é que, até o fim desse ano, 

as ações da Anater alcancem pelo menos 200 mil famílias de produtores rurais e inicie 

os trabalhos de formação continuada dos extensionistas e dos projetos de inovação no 

campo. 

http://www.asbraer.org.br/noticias,operacionalizacao-da-anater-e-tema-de-debate,100723


 

 

 

O secretário da Sead, José Ricardo Roseno, destaca a que a oficina reúne representantes 

de toda a rede pública de Ater e, por isso, se constitui como um importante fórum para 

debater sobre políticas públicas para o setor. “É o fórum mais importante para discutir a 

continuidade das ações estratégicas para o serviço de assistência técnica e extensão rural 

do País”, destaca o secretário. 

Roseno ressalta que, como a Anater já está com seus instrumentos construídos e a 

equipe preparada, a partir de agora, todos os serviços de Ater previstos no planejamento 

da Sead serão realizados via Anater. “A estrutura da Anater foi construída para fazer a 

gestão nacional de Ater e, agora, iniciamos a operacionalização das ações com a certeza 

de que estamos atendendo à expectativa de todos aqueles que trabalham 

incansavelmente pelo setor, especialmente os extensionistas rurais”, completa. 

O deputado federal Zé Silva destaca que a Anater há alguns anos era apenas um sonho. 

“A partir de uma mobilização do MDA, Asbraer, Faser e várias outras instituições, e 

depois, na Câmara dos Deputados, como pauta de discussões em audiências públicas 

realizadas especialmente pela subcomissão de Agricultura Familiar e Extensão Rural, e 

agora, depois de quase três anos após se tornar lei, finalmente a Anater está 

definitivamente pronta. A expectativaé que, com seu funcionamento, o recurso possa 

chegar ao produtor sem as burocracias dos convênios. Desde o início das discussões 

para criação da Anater a causa que defendemos que é que o governo federal participe 

com no mínimo 35% do orçamento da extensão rural, e vamos continuar perseguindo 

esse objetivo”, ressalta o parlamentar. 

O coordenador-geral da Faser, Carlos Carvalho, proponente da oficina, diz que o debate 

sobre a Anater é de fundamental importância. “Quanto mais o extensionista conhecer e 

entender a proposta da Anater, mais a agência será fortalecida. A Faser vai continuar 

provocando esse debate junto aos extensionistas e às empresas oficiais de ater, e quanto 

maior o entendimento, mais o setor poderá contribuir para a efetivação das ações, 

melhorando as condições de trabalho no campo e as condições de vida dos 

trabalhadores da extensão rural do País. Para a Faser é um honroso compromisso com a 

extensão rural participar desse processo”, conclui. 

Elizabeth Monção de França Pessoa, extensionista da Empaer/MT, diz que a Anater vai 

dar um novo foco para o serviço de ater do País, especialmente para os Estados e 

Municípios. “Principalmente nas questões relacionadas à infraestrutura e à formação 

técnica. 

Representante do Sindicato dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural 

de Sergipe (Sinter), o extensionista Paulo Alves diz que a expectativa é que, com a 

Anater, o sistema de extensão rural dos estados volte a operar em perfeitas condições. 

“Acredito que de forma isolada não vamos chegar muito longe. É preciso que haja uma 

coordenação nacional que possa consolidar esse trabalho e a Anater é o que estávamos 

esperando e é nela que depositamos a nossa esperança”, finaliza. 

O presidente da Asbraer/Emater-DF, Argileu Martins observa que o momento atual do 

País requer muita organização e articulação política e destaca o esforço que vem sendo 

feito pela Sead e pela Anater para manter de pé o conjunto de políticas públicas voltadas 

para o setor rural. “A extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário reduziu a 

estrutura, e a Sead, junto com a Anater, está conseguindo, com muita habilidade, criar 

um ambiente favorável para avançar naquilo que vem sendo construído desde 1997, 

vislumbrando a possibilidade de termos uma política nacional de extensão rural, isso 

concretizado em 2003 e institucionalizado em 2010, com a Lei 12.188 (que institui a 

Pnater). Mas é necessário nos mantermos muito organizados e mobilizados para que 

esse processo continue avançando”, avalia. 



 

 

 

Após a abertura da oficina foram realizadas duas palestras. A primeira, sobre o 

Correspondente Bancário, com Argileu Martins. E a segunda, sobre a estrutura e 

funcionamento da Anater, com seu presidente, Valmisoney Moreira Jardim. Após as 

falas dos palestrantes, foi aberto o debate. 

Por: Jerusia Arruda/Ascom Anater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

28/04/2017 

Codevasf realiza soltura de 5 mil alevinos em 
trecho mineiro do São Francisco  

 
 

Cerca de 5 mil alevinos da espécie curimatã pacu foram soltos nesta quarta-
feira (26), pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba (Codevasf), durante peixamento em Piumhi, Minas Gerais. A ação 
foi realizada por intermédio do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e 
Aquicultura de Três Marias, em parceria com a prefeitura municipal. 
"A ação é um dos trabalhos que a Codevasf realiza que contribui para o meio 
ambiente ajudando na recuperação do bioma do qual faz parte esse rio e, tão 
relevante quanto, ensinando as novas gerações a importância desse tipo de 
envolvimento. Porque as crianças e jovens sempre participam dos peixamentos 
muito animadamente, e isso cria um vínculo, uma preocupação real, com o 
futuro daquele rio", afirmou Inaldo Guerra, diretor da Área de Revitalização das 
Bacias Hidrográficas da Codevasf. 
Esse foi o oitavo peixamento promovido pela Codevasf no estado em 2017. Os 
outros municípios contemplados foram Jequitaí, Janaúba, Luz, Lagoa da Prata, 
Pompéu, Martinho Campos e Pains, totalizando em torno de 35 mil alevinos 
soltos na região do Alto São Francisco. Os espécimes utilizados nos 
peixamentos são produzidos no próprio Centro Integrado de Três Marias; em 
2016, a produção foi estimada em 200 mil alevinos.   
"Resolvemos, de uns anos pra cá, ampliar nossas atividades de repovoamento 
na região do Alto Francisco, incluindo, por exemplo os municípios de Iguatama, 
Luz, Piumhi e Bambuí, sendo esses dois últimos bem próximos à nascente do 
rio São Francisco", explica o analista em Desenvolvimento Regional da 

http://paticionunes.blogspot.com.br/2017/04/codevasf-realiza-soltura-de-5-mil.html
http://paticionunes.blogspot.com.br/2017/04/codevasf-realiza-soltura-de-5-mil.html
https://3.bp.blogspot.com/-UFg0gZVIDVY/WQMO_PQpbMI/AAAAAAACeKw/QEcSfFGPSsA3hAFbDdgdoVh4mgQ7MWDdACLcB/s1600/image.jpg


 

 

 

Codevasf José Cláudio dos Santos, que faz parte da equipe do centro 
integrado e atua nas ações de repovoamento empreendidas pela Codevasf em 
Minas.  
O peixamento em Piumhi contou com a participação do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) de Piumhi, Instituto Estadual de Florestas (IEF), 
Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural (Emater/MG), Polícia Militar 
Ambiental, Ministério Público, escolas, colônias de pescadores, sociedade civil 
e autoridades locais. No próximo dia 10 de maio, já está programado uma nova 
ação de repovoamento, desta vez no município de Iguatama.   
Peixamentos  
Os Centros Integrados de Recursos Pesqueiros e Aquicultura da Codevasf, 
empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, reproduziram 
12 milhões de alevinos em 2016 para recompor o estoque pesqueiro e 
contribuir com a revitalização da bacia do rio São Francisco. Desse total, 5,3 
milhões foram de espécies nativas e 6,7 milhões de espécies não nativas – 
usadas como apoio à piscicultura local. 
Ao todo, a Codevasf possui sete centros integrados, que hoje são referência na 
pesquisa e reprodução de peixes para repovoamento do rio São Francisco e 
fomento à aquicultura comercial. São eles: Três Marias e Gorutuba, em Minas 
Gerais; Ceraíma e Xique-Xique, na Bahia; Bebedouro, em Pernambuco; 
Betume, em Sergipe; e Itiúba, em Alagoas. 
De 2007 a 2016, os centros integrados produziram mais de 146 milhões 
alevinos. Entre as espécies nativas da bacia do São Francisco produzidas, 
destacam-se curimatã, pacamã, piau, cascudo, matrinxã, piaba e dourado, 
visando a revitalização do rio São Francisco. Só em 2016, a Codevasf realizou 
38 peixamentos com espécies nativas em toda a bacia do São Francisco.  
Em virtude do trabalho de reprodução e dos peixamentos realizados pela 
empresa, foi possível garantir a recomposição e a manutenção da ictiofauna, 
fazendo com que espécies que tiveram a população reduzida na região, como 
a curimatã pioa e a matrinxã, voltassem a serem vistas nas redes dos 
pescadores com maior frequência.  
A Codevasf produz espécies não nativas da bacia do São Francisco apenas 
para fomento da piscicultura local, a exemplo de tilápia e tambaqui. Os 
peixamentos realizados com essas espécies são feitos em açudes e 
reservatórios isolados, ou seja, que não tenham contato com o rio, conforme a 
Portaria nº 145, de 29 outubro de 1998, do Ibama.  
Ascom Codevasf 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

27/04/2017 

Movimento Sindical Rural na Greve Geral 

 
A Fetape (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 

do Estado de Pernambuco), a Fetaepe (Federação dos Trabalhadores Assalariados e 

Assalariadas Rurais de Pernambuco) e os seus Sindicatos Filiados acreditam que a 

Greve Geral desta sexta-feira (28) é um momento fundamental para que a sociedade 

brasileira possa demonstrar o seu repúdio às propostas arbitrárias que o (des)governo 

Temer vem apresentando e também às últimas votações na Câmara, que sinalizam para 

um verdadeiro pacto em prol da retirada de direitos da classe trabalhadora. Diante desse 

cenário inaceitável, de ameaças constantes, se unem à CUT e às demais centrais 

sindicais do país, fazendo ecoar esse grito contra as reformas da Previdência e 

Trabalhista e a Lei de Terceirização sancionada pelo presidente. 

Fotos das Mobilizações que contam com a presença do Movimento Sindical Rural 

Ascom 

Blog do Banana 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ricardobanana.com/movimento-sindical-rural-na-greve-geral/


 

 

 

 
 
 

28/04/2017 
Alimentação de suínos terá ácidos orgânicos para 

evitar substâncias recusadas pelo mercado 

internacional 

 
As mudanças na legislação dos países importadores da carne suína brasileira, 

promoveram um tratamento de choque para evitar os aditivos antimicrobianos, pois essa 

é a exigência dos países compradores, principalmente, os europeus. A restrição do uso 

de antibióticos como um componente fundamental para o bom desempenho dos animais 

através da nutrição de suínos já foi implantada entre as indústrias fabricantes de 

alimentação animal, no Brasil. 

De acordo com o zootecnista e analista técnico da Quimtia Brasil, Rafael Pilli Bellusci, 

existem outras formas de se garantir um desempenho animal de excelência, ainda que 

sem os antibióticos anteriormente usados. Para ele, uma alternativa valiosa para essa 

substituição são os chamados Ácidos Orgânicos. 

“Este pode ser um aliado para o desempenho produtivo dos leitões, já que a acidificação 

da dieta, provocada por estes ácidos, reduz a possibilidade de obstrução de ingredientes 

importantes da ração nos organismos dos leitões e aumenta atividade enzimática e a 

melhoria na digestibilidade dos animais” afirma o especialista. 

Segundo ele, essa opção pôde ser comprovada em pesquisas e ensaios a campo em 

diferentes fases produtivas dos animais. “Estes ácidos foram testados em vários 

momentos da produção animal, e em todas elas tivemos efeitos benéficos quanto ao 

desenho dos suínos”, afirma Bellusci. 

 

http://nordesterural.com.br/wp-content/uploads/2017/04/su%C3%ADnos-%C3%A1cidos.jpg

