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Álvaro Almeida comemora criação da Emater
Presidente da Federação da Agricultura elogia criação; Instituto vai prestar assistência técnica aos produtores alagoanos
O governador Teotonio Vilela
Filho assinou, no dia 12 de agosto, o
Projeto de Lei que aprova a criação
da nova Emater, instituto que será
responsável pela prestação de
serviços de assistência técnica aos
produtores alagoanos. O serviço
que será oferecido pela autarquia,
segundo o presidente da Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado
de Alagoas (Faeal), Álvaro Almeida, complementará o trabalho do
Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural de Alagoas (Senar-AL), que
vem capacitando o produtor rural
através de cursos e palestras há
anos.
“A criação da nova Emater é
muito importante, principalmente
para os pequenos produtores. Os
médios conseguem prosseguir com
dificuldade sem assistência do
governo, os grandes não precisam,
mas os agricultores familiares
dependem dela para prosseguir”,
reforçou Álvaro Almeida.
O presidente da Faeal parabenizou o governo do Estado e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Alagoas (Fetag-AL)
pela iniciativa na criação da nova
Emater, que havia sido fechada há

Nº DE PESSOAS
ATENDIDAS

PROGRAMA COM LICENÇA VOU À LUTA

3

45

PROGRAMA EMPREENDEDOR RURAL

1

25

PROGRAMA PAS LEITE

2

20

PROGRAMA PRÓSTATA É SAÚDE

2

222

PROGRAMA ÚTERO É VIDA

3

636

CAMPANHA DE COMBATE À FEBRE AFTOSA

59

59

CLÍNICAS TECNOLÓGICAS – CONVÊNIO SEBRAE/SENAR

3

Consultoria

Presidente da Faeal e demais autoridades participaram da solenidade; Emater havia sido fechada há dez anos em Alagoas

dez anos .
“O que vale é que exista e funcione. Nós confiamos que a gestão do
governador Teotonio Vilela Filho
irá fazer com que esse projeto dê
certo”, afirmou.
“A Faeal irá defender a rápida
aprovação do projeto na Assembleia
Legislativa. O Instituto de Inovação
para o Desenvolvimento Rural
Sustentável (nova Emater) é uma
conquista para todos os membros do
setor, que precisa dessa assistência
para se desenvolver”, arrematou.

2,3 mil sindicatos e 1,7 milhão de
produtores rurais - deve ser reconduzida ao cargo pelo voto de 27 federações estaduais.
O presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de
Alagoas (Faeal), Álvaro Almeida, em
nome dos produtores rurais alagoanos, declarou que Alagoas, mais uma
vez, se posiciona favorável à eleição
da senadora Kátia Abreu.
Para o presidente da Faeal, a
candidatura de Kátia Abreu em chapa
única, é o resultado do consenso. “A
liderança da nossa presidente é inquestionável. Ela tem feito um grande
trabalho e por isso será reconduzida”,

Nº DE EVENTOS

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

aponta.
Segundo Almeida, a nova gestão
de Kátia Abreu deve aprofundar os
programas que vem tocando, a exemplo do fortalecimento de Sindicatos
Rurais ou do Útero é Vida e avançar na
luta em defesa do produtor rural. “Ela
conseguiu mostrar a sociedade a
verdadeira importância do homem do
campo”, concluiu.
O processo eleitoral para a escolha
da nova diretoria da CNA foi aberto na
primeira quinzena de julho, tendo o
prazo para o registro de chapa sido
encerrado no último dia 8/08. A
eleição está marcada para o dia 14 de
outubro próximo.

1

Educadores

CAPACITAÇÃO NA METODOLOGIA DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL E DA PROMOÇÃO SOCIAL

2

Educadores

CAPACITAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SINDICATO FORTE

1

Presidentes de
Sindicatos Patronais

OUTRAS ATIVIDADES

Nº DE EVENTOS

PÚBLICO

MOMENTO CIDADÃO

1

Produtor/ Trabalhador Rural

PALESTRAS DIVERSAS

10

Produtor/ Trabalhador Rural

CURSOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - GARANHUNS

1

Trabalhador Rural

ENCONTRO DE EDUCADORES DE
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

1

Educadores de Alfabetização
de Jovens e Adultos

ENCONTRO NORDESTINO DO LEITE – MACEIÓ/AL

1

Produtores Rurais

27

Presidentes de Sindicatos/
Mobilizadores/ Educadores de
FPR e P.S/ Apresentação de
Programas Especiais.

REUNIÕES DIVERSAS

Senadora Kátia Abreu, atual presidente da CNA

PÚBLICO

CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Teotonio Vilela Filho assinou o Projeto de Lei que aprova a criação da nova Emater

Chapa de Kátia Abreu é a única inscrita na disputa pela CNA
Pecuarista, dirigente ruralista, exdeputada federal e atual senadora da
República, a presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), Kátia Abreu, encabeça
a única chapa inscrita no pleito eleitoral pelo comando da Confederação
pelo quadriênio 2011/2014.
Com a decisão de não apresentar
chapas concorrentes, o setor agropecuário brasileiro reforça a união e o
apoio dado a atual presidente da CNA,
pelo espírito de liderança e o trabalho
desenvolvido em defesa dos interesses dos produtores rurais brasileiros.
Kátia Abreu - primeira mulher da
história a presidir a CNA, formada por
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