
RETROSPECTIVA SOORETAMA 2021 

           AGRICULTURA 
 

SECRETARIA DE AGRICULTURA UTILIZOU QUASE MIL 

HORAS/MÁQUINAS EM BENEFÍCIO DOS PRODUTORES RURAIS EM 

2021 
Foram muitas as ações que auxiliaram o homem do campo. 

 

     
 

     
 

 

Em 2021 a Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAG realizou uma série de ações que 

beneficiaram diretamente os nossos produtores rurais, tais como a construção de caixas secas, 

construção de pequenas barragens, assistência na renovação de lavouras, preparação do solo para 

diversificação das plantações, escavações de reservatórios e disponibilização de maquinário pesado, 

entre outras atividades. 

 

Com todos os serviços prestados foram ofertados à população rural um total aproximado de quase mil 

horas máquinas em benefício do homem do campo. Tudo isso com o objetivo de desenvolver 

atividades que fortaleçam os produtores rurais. 

 



ATUAÇÃO DA SEMAG 

FORTALECEU OS FEIRANTES 
 

Novos cadastros foram realizados ao longo de 2021. 

 

 
 

A feira-livre livre de Sooretama segue em 

crescimento. Ao longo de 2021 novos 

cadastros foram realizados além da 

atualização de dados nos cadastros antigos. 

Com isso a feira se fortalece e continua 

servindo produtos fresquinhos produzidos em 

nossa agricultura familiar todo sábado pela 

manhã. 

 

FEIRA MULHERES 

EMPREENDEDORAS 
 

Uma nova opção para o empreendedorismo feminino no 

Chumbado. 

 

 
 

A SEMAG intermediou a criação de uma nova 

feira de empreendedorismo, dessa vez no 

Chumbado, para a comercialização de doces, 

bolos, geleias e artesanatos oriundos da 

Agricultura Familiar de Sooretama organizado 

por um grupo de mulheres. 

 

 

 

SEMAG INTERMEDIA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM SOORETAMA 
Parcerias importantes foram implantadas ao longo de 2021. 

 

Ao longo do último ano a Secretaria de Agricultura atuou na colaboração da implantação de diversos 

cursos que fomentaram o desenvolvimento humano e de mão de obra em nossa cidade. Foram 

estabelecidas parcerias importantes com o SENAR, SENAI, SENAC, SEBRAE, QUALIFICAR/ES e 

ADERES para a realização de cursos como o Mulheres em Campo, Classificação do Café, Primeiros 

Socorros, Culinária com Café, Costureiro Industrial, Designer de Sobrancelhas, Cuidador Infantil, 

Assistente de Pessoal, Representante Comercial, Atendimento ao Cliente, Cuidador de Idosos, Bolos 

e Suas Variações, Capacitação de Empreendedorismo e Educação Financeira. 

 

 
 


