Fortalecer
o setor é
cuidar da
produção e
valorizar
as pessoas.

Pró-pecã

Para os gaúchos, o futuro tem
nome: desenvolvimento. Para
isso, o as Secretarias do Governo
do Estado, em parceria com
instituições públicas e privadas, e
produtores rurais, criou o Programa
Estadual de Desenvolvimento
da Pecanicultura. O objetivo do
Pró-pecã é fortalecer e valorizar
ainda mais a cultura da noz-pecã

Programa Estadual
de Desenvolvimento
da Pecanicultura

produzida em nosso Estado.

Câmara Setorial da Noz-pecã

Pecanicultura

OBJETIVOS

• O Brasil é um grande importador de

• Coordenar e impulsionar o

nozes e o Rio Grande do Sul é o maior

desenvolvimento de uma pecanicultura

produtor e beneficiador de noz-pecã.

moderna, sustentável e competitiva.

• Uma das razões está relacionada às

• Contribuir para geração de renda dos

condições climáticas e de solo, ideais

agricultores e para desenvolvimento de

ao crescimento do fruto.

agroindústrias.

• A pecanicultura gera considerável

• Consolidar a pecanicultura no Estado

renda para os produtores, o que

do Rio Grande do Sul.

torna a prática uma alternativa
para pequenas, médias ou grandes

• Integrar a pesquisa, a assistência

propriedades.

técnica com produtores.

• Outra vantagem é a sua

• Apoiar e divulgar a produção de mudas

versatilidade, podendo ser facilmente

de boa qualidade (sanidade e genética).

Agentes
financeiros
- Banrisul
- Badesul
- BRDE

integrada a sistemas agroflorestais e

- Banco do Brasil

à pecuária.

- Sicredi

pecanicultura pode compor até 50%

Assistência
técnica

da área de reservas legais.

Antes de plantar, consulte um técnico

• Em pequenas propriedades, a

da rede de escritórios da Emater/RS,
• Benefícios da noz-pecã para saúde:

prefeituras ou iniciativa privada.

O amanhã
começa agora

fonte de antioxidantes, minerais,

São iniciativas colaborativas

proteínas, vitaminas e gorduras como

como essa que geram empregos

ômega 9 que protegem o organismo

e desenvolvimento, unindo

contra doenças e ajudam em dietas.

os gaúchos rumo a um futuro
promissor e um Rio Grande do
Sul ainda mais próspero.

