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Brumadinho, segunda-feira, 25 de janeiro de 2016  Ano 4 - Edição 597

Prefeitura inicia entrega 
de sementes à produtores

Objetivo da Secretaria de Agricultura é fomentar a produção 
rural do município, com foco na agricultura familiar

 A Prefeitura iniciou, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Agricul-
tura, Desenvolvimento 
Econômico, Pecuária e 
Abastecimento, a en-
trega de sementes pelo 
Programa de fomento 
à Cultura de subsistên-
cia. Entre os grãos dis-
tribuídos estão, o mi-
lho, feijão e hortaliças. 
 Na primeira etapa 
foi entregue uma to-
nelada de sementes 
de feijão à agricultores 
familiares. Já a distri-
buição de sementes de 
hortaliças foi dividida 
em duas categorias: 
Produção de hortaliças 
em escala comercial, 

onde 41 agricultores fa-
miliares estão receben-
do um kit de sementes 
para a produção em 
maior escala; e para a 
produção de hortaliças 
em pequenos quintais, 
a Secretaria está distri-
buindo 20 kits para o 
cultivo de hortas casei-
ras. 
 O objetivo do pro-
grama é fomentar a 
produção rural do mu-
nicípio, apoiando prin-
cipalmente os agricul-
tores familiares de baixa 
renda. "O benefício que 
a distribuição de se-
mentes traz são mui-
tos. Visa não somente a 
geração de renda para 

os agricultores, mas o 
estimulo às atividades 
que contribuem com 
desenvolvimento do 
município", ressalta An-
dressa Jardim, Secretá-
ria de Agricultura. Ela 
ainda afirma que os a 
distribuição de semen-
tes não para por aqui. 
“Pretendemos ainda 
distribuir as sementes 
de milho na segunda 
etapa, que será entre 
setembro e outubro”, 
afirma a secretária. 
 Para participar do 
programa, o agricul-
tor deverá exercer al-
gum tipo de atividade 
agrícola e realizar o 
cadastro junto a EMA-

TER-MG. Para realizar 
o plantio, o agricultor 
deverá agendar o ser-
viço junto à Secretaria 
Municipal de Agricul-
tura Desenvolvimento 
Econômico, Pecuária e 
Abastecimento, pagan-
do as horas de trator no 
valor de R$29,44 por 
hora trabalhada. Este 
valor é bem abaixo do 
cobrado pelo mercado 
e é revertido aos cofres 
municipais.
 Para informações, 
entre em contato atra-
vés do telefone 31 
3571-2512. O endereço 
é Rua Aristides Passos, 
300, Centro, Brumadi-
nho.
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