
Indígenas recebem subsídios e orientação para produção
orgânicos em Dourados, MS
Segundo projeto, serão destinados 100 hectares de terras para cultivar milho, mandioca e outras culturas
para serem comercializados em cinco feiras livres.
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Projeto leva assistência técnica a produtores rurais de comunidade indígena em Dourados

A maior reserva indígena de Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul, vai receber subsídio

e orientação para produção de produtos orgânicos. O projeto da Secretaria de Agricultura

Familiar vai preparar 100 hectares de terra para cultivar milho, mandioca e outras culturas

para comercializar o excedente em cinco feiras livres na cidade.

A proposta tem o apoio da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Agência de

Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e deve envolver 180 pequenos

produtores rurais.
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“Isso possibilita eles a ter um plantio e um acompanhamento nosso, juntamente com

nossos agrônomos também”, a�rmou o secretário Landmark Ferreira.

O produtor indígena Milton Garcia foi um dos selecionados para participar do projeto. Na

área de pouco mais de um hectare ele sempre cultivou ramas de mandioca com a ajuda

de uma associação da reserva que fornecia o tratorista e a máquina, mas precisava pagar

o óleo usado.

No último ciclo colheu cerca de quatro mil quilos da raiz, cada quilo foi comercializado a R$

1, com a despesas na tributação, teve uma renda de pouco mais de R$ 3 mil. Agora não

vai mais gastar com impostos e nem combustível.

“Vai melhorar bastante porque ali a gente não vai colocar nada”, disse o produtor

indígena.

Um mapeamento feito por satélite aponta em quais áreas serão plantadas. A ideia é

terminar os trabalhos até o �m de agosto. Garcia não vê a hora de cultivar milho,

mandioca e outras culturas.

“Nós estamos bem animados bem animados para plantar e colher”, disse.
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Impostos e tributos

Arrecadação federal tem o melhor 1º semestre desde
2015
Foram arrecadados R$ 648,58 bilhões entre impostos, contribuições federais e outras receitas
como royalties de petróleo pagos ao governo.

HÁ 8 MINUTOS ･ EM ECONOMIA

Massa de ar polar

Temperaturas voltam a despencar e cidade em SC registra -8,8ºC

Paraná e Rio Grande do Sul também tiveram temperaturas negativas.
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Paraná e Rio Grande do Sul também tiveram temperaturas negativas.

HÁ 3 HORAS ･ EM NATUREZA

Viagem da família real

William, Kate e os �lhos chegam à Alemanha para visita
Casal foi recebido por Merkel e deve passar 3 dias no país.

HÁ 2 HORAS ･ EM MUNDO

http://g1.globo.com/natureza/noticia/temperaturas-despencam-novamente-no-pais-e-sc-tem-recorde-de-frio-do-ano.ghtml#G1-FEED-item-sel-7,editorial,28936547968
http://g1.globo.com/natureza/noticia/temperaturas-despencam-novamente-no-pais-e-sc-tem-recorde-de-frio-do-ano.ghtml#G1-FEED-item-sel-7,editorial,28936547968
http://g1.globo.com/mundo/noticia/principe-william-e-kate-middleton-chegam-a-alemanha-para-visita.ghtml#G1-FEED-item-sel-7,editorial,28936547968
http://g1.globo.com/mundo/noticia/principe-william-e-kate-middleton-chegam-a-alemanha-para-visita.ghtml#G1-FEED-item-sel-7,editorial,28936547968


Entrevista ao G1

Ministro prevê teto de gastos 'incompatível' em 2020 sem reforma da
Previdência
Regra do teto limita o crescimento dos gastos públicos à taxa de in�ação.

HÁ 5 HORAS ･ EM ECONOMIA

Frio em SP

Morador de rua é achado morto na tarde mais fria dos últimos 4 anos
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VEJA MAIS

SP tem a madrugada mais fria do ano, com 7,9ºC
HÁ 3 HORAS

HÁ 3 HORAS ･ EM SÃO PAULO

http://www.globo.com/
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/indigenas-recebem-subsidios-e-orientacao-para-producao-organicos-em-dourados-ms/feed/pagina-4
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/sao-paulo-tem-a-madrugada-mais-fria-do-ano-com-79c.ghtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/morador-de-rua-e-encontrado-morto-na-tarde-mais-fria-do-ano-na-capital-paulista.ghtml#G1-FEED-item-sel-7,editorial,28936547968

