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Apresentação
Empenhada em auxiliar o pequeno produtor, a
Embrapa lança o ABC da Agricultura Familiar, que
oferece valiosas instruções sobre o trabalho no campo.
Elaboradas em linguagem simples e objetiva,
as publicações abordam temas relacionados à
agropecuária e mostram como otimizar a atividade
rural. Criação de animais, técnicas de plantio,
práticas de controle de pragas e doenças, adubação
alternativa e fabricação de conservas de frutas são
alguns dos assuntos tratados.
De forma independente ou organizadas em
associações, as famílias poderão beneficiar-se
dessas informações e, com isso, diminuir custos,
aumentar a produção de alimentos, criar outras
fontes de renda e agregar valor a seus produtos.
Assim, a Embrapa cumpre o propósito adicional
de ajudar a fixar o homem no campo, pois coloca a
pesquisa a seu alcance e oferece alternativas de
melhoria na qualidade de vida.
Selma Lúcia Lira Beltrão
Gerente-Geral Interina
Embrapa Informação Tecnológica
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Introdução
A palavra “artesão” significa “aquele
que produz algo com as próprias mãos,
transformando, com habilidade, destreza
e arte, matérias-primas em peças artesanais”. O produto artesanal é, então,
resultante de um trabalho feito à mão
(geralmente 80% do trabalho é realizado
sem o uso de máquinas industriais).
O artesanato brasileiro é um dos mais
ricos e diversificados negócios do mundo,
pois faz parte do nosso folclore, revelando
usos, costumes, tradições e características
de cada região brasileira. O artesanato
preserva, assim, o patrimônio histórico
e cultural das regiões. Além disso, essa
atividade muitas vezes é um atrativo para
o turismo.
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