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CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA A AGRICULTURA 

No dia 27 de julho foi publicado no DOU despacho presidencial formalizando, através da 

Mensagem n. 411, de 26 de julho de 2022, projeto de lei para a abertura de crédito suplementar 

na ordem de R$ 2.5 bilhões de reais em favor do Ministério da Agricultura, como reforço de 

dotação à lei orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional e em vigor.   

 

INOVAÇÃO DO AGRO – PROGRAMA AGROHUB 

O MAPA, por meio da Portaria n. 461, instituiu o Programa AgroHub Brasil, destinado a apoiar 

os ecossistemas e ambientes de inovação agropecuária. A Secretaria de Inovação, 

Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do MAPA é a responsável pela gestão do programa, 

que prevê apoio institucional ou de recursos financeiros para o desenvolvimento de estudos, 

eventos e outras iniciativas voltadas ao fomento de novas soluções para o agronegócio. As 

ações do programa serão disponibilizadas em portal próprio denominado AgroHub Brasil. 

 

ALEP – BOLSA AGRO ESTUDANTIL 

A ALEP recebeu o projeto de lei 345/2022, que cria, no Estado do Paraná, a bolsa agro 

estudantil, destinada a subsidiar alunos aprovados em processo seletivo para curso técnico 

agrícola da rede estadual de educação profissional agrícola e florestal. A proposta tem como 

objetivo contribuir para a estabilidade financeira aos alunos matriculados nos cursos técnicos 

agrícolas, em regime de internato, e corresponderá a 50% do valor do piso salarial estadual. A 

proposta segue para análise pela CCJ da ALEP.  

 

ELEIÇÕES 2022 – SISTEMA DE DIVULGAÇÃO DO TSE 

Nesta semana o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou acesso ao sistema de divulgação 

de candidaturas das Eleições 2022, DivulgaCandContas. Através deste sistema é possível 

consultar informações detalhadas sobre candidatos que formalizaram seus pedidos de registro 

à Justiça Eleitoral, incluindo dados sobre os processos de prestação de contas de suas 
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campanhas. A ferramenta, de livre consulta, pode ser acessada pelo link 

https://divulgacandcontas.tse.jus.br . 

 

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/

