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Secretaria de Agricultura de Nova Venécia viabiliza milho mais barato para produtores

A Secretaria Municipal
de Agricultura de Nova Venécia, em parceria com o Incaper, está auxiliando o pro-

dutor rural na aquisição de
milho diretamente da Conab
(Companhia Nacional de
Abastecimento). Com a me-

dida, o produtor ganha, já
que o preço do produto cai
consideravelmente em relação ao valor de mercado.
Para contar com o benefício, o produtor deve fazer o cadastramento junto à
Secretaria ou Incaper. São
necessários os seguintes
documentos: cópia de RG/
CPF, inscrição estadual, extrato do plantel de todos os
animais declarados, CAR
(Cadastro Ambiental Rural)
e DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf).
Atualmente, a saca do
milho de 60 kg está saindo
a R$31,62, lembrando que o
valor pode sofrer alteração a
cada quinzena.

Segundo o secretário
Municipal de Agricultura
de Nova Venécia, Natalino
Cassaro, o programa é mais
um benefício que vem ganhando espaço, graças às
vantagens que são ofertadas
aos produtores rurais. “Esse
programa ajuda a garantir
a alimentação dos animais
que necessitam de complemento na sua alimentação
diária e facilita a vida do
produtor”, disse.
A iniciativa visa viabilizar o acesso dos criadores
de pequeno porte, por meio
da venda direta dos estoques
públicos, e tem como público alvo os pequenos criadores de aves, suínos, bovinos,

caprinos, entre outros.
A coordenadora do
programa, Naiara Knaake,
ressalta que o benefício
chega em boa hora. “Os
produtores rurais estão necessitando de ajuda com
complementos para alimentação de seus animais,
devido à forte seca que enfraqueceu a agricultura familiar, trazendo escassez
de água para a produção de
alimentos para consumo dos
animais. A demanda de produtores para cadastramento
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com calma e paciência vamos atender a todos que nos
procurarem”, garantiu.
A Secretaria de Agri-

cultura auxilia o produtor no
cadastramento, no pedido
do boleto e ainda viabiliza o
transporte para a retirada do
milho em Colatina, fazendo
a entrega aos produtores no
pátio da Secretaria.
Mais de 10 mil quilos
de milho foram distribuídos
a 14 produtores somente na
última sexta-feira. Há previsão para busca de outra carga na próxima semana, após
o término do pagamento dos
boletos adquiridos pelos
produtores junto à Conab.
Outras
informações
podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Agricultura de Nova
Venécia e INCAPER.

Produtores rurais capixabas terão
Governador Paulo Hartung entrega
condições diferenciadas para quitar dividas Comenda para pesquisador do Incaper
Vitimados pela extensa
estiagem que castigou a região Nordeste, norte de Minas e Espírito Santo, os produtores rurais em toda a área
de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene) poderão
contar com condições diferenciadas para quitar suas dívidas.
Membro da Frente
Parlamentar da Agricultura
(FPA), o deputado federal
Evair de Melo disse que a
luta é diária para criar um ambiente para que os produtores
possam contar com uma política de renegociação justa.
“A agropecuária gera renda
e empregos e contribui muito
para o Brasil nesse momento
de retomada da economia”,
destacou o parlamentar.
Membros da FPA estiveram reunidos com o vice-presidente do Banco do Brasil,
7DUFtVLR+EQHUHFRPRGLretor de Agronegócio, Marco
Túlio Moraes, para alinhar a
renegociação do passivo rural

da região.
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aprsentado pelo BB, durante a
reunião, inclui operações até
R$ 200 mil, contratadas a partir de 2012. Acima de R$ 100
mil e inferiores a R$ 200 mil,
o produtor deverá apresentar
comprovante de incapacidade
de pagamento junto à instituiomR¿QDQFHLUD
Para custeio pecuário e
fruticultura, o prazo será de 7
anos, com 3 anos de carência
e 4 parcelas anuais, com início em 2020. Para todos os
outros, serão 6 anos de prazo,
2 anos de carência e 4 parcelas anuais para iniciar em
2019.
6HJXQGR 7DUFtVLR +Ener, haverá dispensa de apresentação de laudos técnicos
para comprovação das perdas
e decretação de emergência
ou estado de calamidade pública pelos prefeitos. “Além
disso, não haverá restrição
para novas contratações.
A instituição disponibilizou mais de R$ 100 bilhões

em crédito para a atividade da
agropecuária neste ano, dos
quais R$ 91 bilhões para atender os produtores rurais. Procuramos construir um modelo
adequado que pudesse atender os pequenos de maneira
VLPSOL¿FDGD´GHVWDFRX
Sudene
O Conselho Monetário
Nacional decidiu, em maio
deste ano, conceder a possibilidade de renegociação de
dívidas de crédito rural para
qualquer estado na área de
atuação da Sudene em que os
produtores tenham tido prejuízos com a seca.
A Sudene é uma autarquia especial, vinculada
ao Ministério da Integração
Nacional, responsável pela
formulação de políticas e realização de ações em municípios do semiárido. Sua área
de atuação abrange os estados
do Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e, parcialmente,
Minas Gerais e Espírito Santo.

ES na Palma da Mão completa 1
ano com mais de 6 mil usuários
O aplicativo ES na Palma da Mão completou um
ano de funcionamento na
sexta-feira (13). Com versões para Android e iOS, o
app possui 6278 usuários e
foi desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação
do Estado do Espírito Santo
(Prodest).
O ES na Palma da Mão
possui, em média, 500 acessos de usuários únicos por

dia. Uma das razões para
chegar a esse resultado é
o Transcol Online, recurso que prevê a chegada de
ônibus do sistema Transcol
nos pontos da Grande Vitória. Com o lançamento desse
serviço em junho, o quantitativo de usuários cresceu
em 207%.
O app também apresenta outros recursos à disposição dos capixabas, como:
** agenda de eventos

do Governo do ES;
** notícias do Poder
Executivo
** consulta de processos cadastrados no Sistema
Eletrônico de Processos
(SEP) do Poder Executivo;
** acesso ao Portal da
Transparência;
** situação da CNH;
** multas por Veículo;
** e consulta ao Diário
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Na avaliação do presidente do Prodest, Paulo
Henrique Rabelo Coutinho,
o aplicativo é uma forma de
aproximar a administração
pública do cidadão. “Estamos avaliando a possibilidade de inserir novos serviços
no ES na Palma da Mão.
Isso será alinhado com os
órgãos estaduais com a meta
GHEHQH¿FLDUDSRSXODomRGH
PDQHLUD PDLV HIHWLYD´ D¿Umou.

O governador Paulo
Hartung entregou, no último
dia 04, a Comenda Jerônimo
Monteiro ao pesquisador do
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica
e Extensão Rural (Incaper)
e coordenador do programa
estadual de cafeicultura, Romário Gava Ferrão. A solenidade foi realizada no Salão
Nobre do Palácio Anchieta,
em Vitória. A Comenda Jerônimo Monteiro é a mais
alta honraria concedida a um
cidadão capixaba.
Durante a solenidade
de homenagem, o governador Paulo Hartung explicou
que a honraria ao técnico é
um reconhecimento do Poder Executivo Estadual ao
servidor público capixaba
exemplar. “Este é um ato
de valorizar a meritocracia
no serviço público. São três
décadas de trabalho em uma
trajetória linda. Ninguém
faz nada sozinho e você, ao
longo de sua história, fez um
trabalho bonito de equipe. O
seu trabalho é mensurável e
fez o café capixaba ganhar
qualidade e produtividade,
que são fundamentais neste
mundo globalizado que vivemos”, destacou.
Romário Gava agradeceu e ressaltou que a homenagem é o reconhecimento a um trabalho coletivo.
“Recebo com orgulho essa
comenda e homenagem que
não é só para mim, mas para
todos que estão e estiverem
comigo ao longo dos últimos anos. Este ato valoriza
e homenageia o funcionário
público”, disse o homenageado.
Para o secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Neto, o pesquisador do Incaper representa a evolução
da agricultura nos últimos
anos. "O Romário simboliza
muito bem essa evolução e a
comenda representa isso. A
união de produtores rurais,
governo e o conjunto extraordinário de servidores do
Incaper explicam o sucesso

da agricultura capixaba. E
para o futuro devemos estar
atentos à agricultura digital e ao posicionamento dos
nossos produtos no mercado
do varejo mundial", pontuou
Octaciano.
Quem também destacou as qualidades do pesquisador foi o presidente do
Centro do Comércio do Café
de Vitória, Jorge Nicchio.
"Romário não é só motivo de
orgulho para o Espírito Santo, mas para todo o Brasil. A
revolução que o café Conilon teve nos últimos 20 anos
deve muito a ele. Estamos
orgulhosos por essa homenagem", declarou Nicchio.
Currículo
Nascido na comunidade de Alto Montevideo, interior do município de Conceição do Castelo, Romário
Gava Ferrão tem 61 anos e é
QHWRH¿OKRGHFDIHLFXOWRUHV
Atualmente, é responsável
pela coordenação do programa estadual de cafeicultura
do Incaper. É graduado em
engenharia agronômica pela
Ufes (1980), doutor e mes-

tre em genética e melhoramento de plantas pela UFV
(1983-2004), especialista
em melhoramento genético
de milho pelo centro Internacional de Milho e Trigo
&,007<  QR 0p[LFR
(1983).
Romário é pesquisador
FLHQWt¿FR GR ,QFDSHU Ki 
anos e está na coordenação
do Programa de Cafeicultura do Espírito Santo de
2005. Ele foi chefe do Centro Regional de Pesquisa
Norte Espírito Santo (1998 a
2000) e coordenou e participou de equipe de mais de 50
projetos de pesquisa e transferência de tecnologia (Incaper, Consórcio Pesquisa
Café, Conab, Fapes, CNPq).
Atuou também em Programas de desenvolvimento e
fomento de café no Espírito
Santo e foi coordenador de
eventos regional, estadual,
nacional e internacional,
destacando-se o Congresso
Brasileiro de Melhoramento
de Plantas (2009) e a Conferência Internacional de Coffea Canephora (2012).

