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PALAVRA DO PRESIDENTE
SEGURO AGRÍCOLA E O SEGURO SECA

O

Sistema CNA tem o compromisso
de desenvolver o mercado do seguro agrícola, sendo o seguro
uma das “uma das principais ferramentas
para alavancar a transição para uma nova
política agrícola do nosso país”. Foi o que
disse o Presidente da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins da Silva, no último dia 23 de abril, na
abertura do Seminário Internacional de
Seguro Rural.
O evento realizado pela CNA e pelo Ministério da Agricultura contou com a presença da ministra da Agricultura, Tereza
Cristina, de representantes do governo,
de seguradoras, de resseguradoras, de
bancos e de especialistas brasileiros e estrangeiros que falaram sobre o modelo de
seguro adotado em outros países e os desaﬁos de aprimoramento dessa ferramenta no Brasil.
Segundo dados da CNA, nos Estados
Unidos mais de 90% das lavouras são
cobertas por seguro rural, enquanto no
Brasil apenas 12% da área agrícola possui
esta ferramenta. E que, em 2018, apenas
42 mil produtores foram protegidos pelo
programa de subvenção, dentro de um
universo de 5 milhões de propriedades.
Ainda de acordo com a CNA, em quase todos os países do mundo que possuem um
seguro rural avançado, existe signiﬁcativa
participação do estado no fomento desse
instrumento de gestão.
Consideramos da mais alta importância o debate promovido pela CNA, tanto
é que no último mês de março deste ano
participamos do encontro regional das federações de agricultura do Nordeste, em
João Pessoa- PB, para discutir as propostas para o Plano Agrícola e Pecuário (PAP)
2019/2020. Na ocasião nossa principal
proposta foi a implantação do Seguro Seca
no Nordeste., uma região que sofre com
as secas cíclicas e que tem amargado mui-

tos prejuízos.
A proposta do Seguro Seca é de que
o mesmo venha a cobrir as despesas dos
produtores com salários, parcelas do ﬁnanciamento agrário e alimentação para
os rebanhos , entre outros custos.. Será
uma ação especiﬁca e inédita no Brasil
para as atividades agras econômicas do
semiárido nordestino na área de atuação
da SUDENE e com quatro distinções nas
coberturas. A primeira diz respeito a cobertura de reserva alimentar animal, a
segunda: cobertura do pasto nativo e artiﬁcial, a terceira vai para as parcelas de
ﬁnanciamentos rurais (custeio e investimento) e ﬁnalmente, a quarta cobertura,
seria para suprir a renda presumida para
irrigantes que tiveram outorgas hídricas
suspensas.
Há três anos, o governo do Estado do
Ceará suspendeu a outorga de água que
atingiu várias empresas de fruticultura no
Vale do Jaguaribe e no Apodi. As empresas
tiveram que demitir mais de 1.500 famílias
e muitas buscaram outros estados para investir.
Esse modelo de Seguro Seca, já foi implementado no México e na Índia, com a
garantia de recursos aos produtores para
que possam enfrentar a estiagem. Para ser
viabilizada, a medida precisaria de contribuições dos próprios produtores, do poder público e das empresas de seguros. O
seguro rural pode evitar o endividamento
e o abandono da atividade de muitos produtores. Essa é a importância de termos
um setor fortalecido. A atividade agropecuária segurada garante renda ao produtor, fomenta a atividade econômica dos
municípios e promove o crescimento econômico para as sociedades locais.
Estamos conﬁantes de que mudanças
estão por vir brevemente. A própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu um modelo que traga segurança para
os problemas climáticos vividos pelos produtores, destacando as experiências de
outros países e disse que o Brasil tem muito a fazer para os agricultores. Segundo a
ministra, o governo vai trabalhar o seguro
rural de uma maneira diferente para dar
mais tranquilidade ao setor agropecuário.
(*) Flávio Viriato de Saboya Neto
Presidente da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado Ceará - FAEC
e Presidente do Conselho Administrativo do
SENAR-AR/CE
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OAB FIRMA PARCERIA INSTITUCIONAL COM FAEC

No dia 17 de abril, o presidente da FAEC Flávio Saboya reuniu-se com o presidente da OAB/CE - Erinaldo Dantas -, para tratar de importante parceria institucional, com vistas de forma mediata ao XXIII PECNORDESTE que se aproxima.
A ideia é disponibilizar para produtores e proﬁssionais do meio jurídico palestras com
temas ligados ao agronegócio. A parceria, intermediada pelos amigos do escritório TFG Advocacia (na foto Dr. Raimundo Feitosa e Dr. Diego Trindade) já nasce vitoriosa e tende a se expandir
e consolidar com a recente criação da Comissão de Direito Agrário no âmbito da OAB, vindo
atender a uma demanda da FAEC e do agronegócio cearense.

SEDET reúne Comissão para discutir Projeto de
Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Ceará

C

om a ﬁnalidade de discutir e aprimorar o projeto de desenvolvimento da Pecuária
Leiteira do Ceará, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho- SEDET, através
do secretário executivo Silvio Carlos Ribeiro,
reuniu no dia 16/04, na sede da Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará-FAEC, uma comissão mista de representantes da cadeia produtiva do leite no Estado
do Ceará, que elaborou uma proposta de
revigoramento da atividade e já entregue ao
Secretário Maia Júnior. Na ocasião, o grupo
fez o encaminhamento de novas propostas já que somente a elevação da pauta do
leite dos produtos provenientes de outros estados e países aprovada em 2018 pela SEFAZ,
não foi suﬁciente para solucionar os problemas que vêm passando, com uma super produção, e sentindo a falta de estruturação de
mercado para o escoamento dessa produção.
Hoje, o Ceará é o segundo produtor de leite
do Nordeste, mas o cearense ainda consome
pouco leite e poucos derivados e nós queremos aumentar a competitividade do setor
lácteo e uma das maneiras é a defesa comercial contra importações desleais, competitividade (desoneração tributária), oferta de assistência técnica, disse um dos signatários do

documento, o vice-presidente
regional da FAEC na Região
do Sertão Central e Presidente do Sindicato Rural de
Quixeramobim, Cirilo Vidal
Na ocasião foram apresentadas outras demandas do setor
como a valorização do produto cearense, acompanhado
de uma campanha de marketing tipo “Compre da Gente,”
visando divulgar o que se produz no Ceará no setor de lacticínios, a criação
do Mercado do Queijo, um ponto de referência para comercialização do produto e ainda ,
a criação de um Fundo para a agropecuária e
a isenção do ICMS para o queijo mussarela.
Ainda com relação a produção de leite,
segundo Cirilo Vidal houve incentivo por
parte do governo e algumas prefeituras ao
melhoramento genético do rebanho, gerando aumento de producão e esqueceram de
trabalhar a questão da industrialização, hoje
só temos praticamente duas industrias no
Estado. Então , precisamos de revitalização dos pequenos lacticínios, para que eles
possam também comprar o leite do produtor fabricando inclusive queijo, disse Cirilo.
A reunião ocorrida na sede da Federação
da Agricultura e Pecuária do Ceará - FAEC contou com as presenças do presidente Flávio
Saboya, do vice- presidente de administração
Carlos Bezerra, do Presidente da Câmara
Setorial do Agronegócio da ADECE, Amilcar
Silveira e da Câmara do Leite, José Antunes
Mota, e ainda dos presidentes dos Sindicatos
Rurais de Quixeramobim, Cirilo Vidal e de Quixadá, Fausto Fernandes, todos signatários da
Comissão.

CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL 2019 PODE SER
PAGA ATÉ 22 DE MAIO

Pessoas físicas e jurídicas que possuem
imóvel rural com ou sem empregados e/
ou empreendem a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados
como “empresários” ou “empregadores rurais” terão até o dia 22 de maio
de 2019 para efetuar o recolhimento da
Contribuição Sindical Rural Pessoa Física
e Jurídica referente ao exercício de 2019.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC) em conjunto com os Sindicatos Rurais, orientam os produtores para
o pagamento das Guias de Recolhimento
em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação
bancária.
O recolhimento pode ser efetuado em
qualquer estabelecimento integrante do
sistema nacional de compensação bancária. Pedrozo indica que as guias foram
emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (IT), repassadas à CNA pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. A
emissão das guias está amparada no que
estabelece o artigo 17 da Lei 9.393, de 19
de dezembro de 1996, e no 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e
a Receita Federal.
Em caso de perda, de extravio ou de
não recebimento da Guia de Recolhimento, o contribuinte poderá solicitar a
emissão da 2ª via, diretamente à FAEC,
até cinco dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua
retirada, diretamente pela internet no
site da CNA (www.cnabrasil.org.br).
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Em dia com o AGROPACTO

AGROPACTO LANÇA ATeG NA REGIÃO SERTÃO CENTRAL

Esse é um modelo
inovador
onde o Sistema
CNA
/SENAR,
observou
que
existem vários
tipos de assistência técnica, mas
sem o gerenciamento da propriedade e de
forma gratuita.
Para tanto, anunciou que além de
estar trabalhando diretamente
com os Sindicatos Rurais, está
estabelecendo
uma
parceria
Superindente do SENAR apresentou os objetivos do programa ATeG
com o Banco do Nordeste, para dar assistência aos beneﬁciários
rodutores, secretários de agricultura, representantes de do Programa de Desenvolvimento Territorial - PRODEdiversos órgãos e instituições, Banco do Brasil, Banco do Nordes- TER, que está presente em vários municípios do Estado.
te, presidentes de Sindicatos Rurais de Quixadá, Quixeramobim,
O Presidente do SINRURAL de Quixadá, Fausto Fernandes
Ibaretama, Limoeiro do Norte, Mombaca e Banabuiú e lideres apresentou os produtores que irão participar da assistência
de diversos segmentos da agropecuária, inclusive a Superinten- técnica todos voltados para a cadeia da bovinocultura de leite.
dente federal do MAPA Maria Luiza Ruﬁno, o presidente do Ins- Aqui, na região do Sertão Central iremos trabalhar esta cadeia
tituto CNA André Sanches, acompanhado dos coordenadores com Quixadá, Quixeramobim, Ibaretama e Banabuiú. Fausto
dos programas Bioma Caatinga e Florestas para o Semiárido, Fernandes acha que os estabelecimentos de crédito devem
estiveram reunidos no dia 9 de abril, na cidade de Quixadá, no aproveitar essa assistência técnica e gerencial do SENAR e aliarSertão Central para a reunião do Pacto de Cooperação da Agro- -se ao trabalho, pois só assim poderão também acompanhar a
pecuária Cearense- AGROPACTO, onde ocorreu o lançamento aplicação dos recursos, evitando futuras dívidas rurais.
do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do SENARCE, naquela cidade na atividade de bovinocultura de leite.
A apresentação da metodologia ATeG foi feita pelo superintendente do SENAR- CE, Sérgio Oliveira e, segundo ele, 77%
dos produtores brasileiros o que representa mais de 4 milhões
de produtores ainda não receberam nenhum tipo de assistência
técnica e o SENAR foi credenciado pela ANATER a fazer esse trabalho. Oferecemos 4 horas de assistência por mês ao produtor
e gratiﬁcamos os técnicos que apresentarem melhores resulPresidente da FAEC e convidados
tados dentro do critério da meritocracia, disse Sergio Oliveira.

P

OPINIÕES
“Um programa inovador do
SENAR que está sendo implantado no Ceará este ano
em 40 municípios beneﬁciando cerca de 800 produtores
rurais, mas que já teve seus
primeiros passos em 2015, numa parceria com
o Sebrae-CE, através do Programa Sertão Empreendedor.”
Flávio Saboya
Coordenador do AGROPACTO e
Presidente da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado do Ceará
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“A ATeG tem uma diferença, se comparada aos serviços de assistência técnica
que já existia, mas esta que
o SENAR está oferecendo
tem um complemento com
uma importância maior porque ela agora irá
gerenciar a propriedade, fazendo-a crescer ﬁnanceiramente e o produtor ter uma visão de
crescimento”.
Maria Luiza Ruﬁno
Superintendente Federal do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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“É muito benéﬁco
atender as necessidades do produtor.
Como produtor, estou
tentando lutar para
que nossas propriedades façam negócios
viáveis, e é isso que a ATeG vem conscientizando os produtores da nossa região. É um
trabalho crucial, pois se não ﬁzermos isso,
vamos ﬁcar estagnados nessas consequentes secas.”
Amilcar Silveira
Diretor de Agronegócio da ADECE

Em dia com o AGROPACTO

A

CNA E EMBRAPA APRESENTAM PROJETO BIOMAS E
FORRAGEIRAS PARA O SEMIÁRIDO

ndré Sanches, secretário executivo do Instituto CNA,
apresentou durante o AGROPACTO os resultados do Projeto Forrageiras para o Semiárido,
enquanto os Coordenadores do
Projeto Biomas pela Embrapa,
Diogo Denardi, e a coordenadora executiva pela CNA, Cláudia
Martins, falaram sobre a iniciativa na Caatinga. Em seguida,
a comitiva composta ainda por
representantes do BNDS, pelo
Presidente da FAEC, Flávio Saboya, presidente do SINRURAL
de Ibaretama, Carlos Bezerra
e os coordenadores da UTR,
Eduardo Barroso e Giovane Rodrigues, visitaram a Unidade de

Comitiva da CNA e EMBRAPA visitam experimentos na Fazenda Triunfo

Referência Tecnológica (UTR) e os experimentos do Projeto Biomas Caatinga, na Fazenda Triunfo,em Ibaretama.
Antes, onde está instalado o projeto, o produtor possuía
poucas variedades de espécies árvores. Hoje, com o Biomas, há
uma grande variedade que permite usos múltiplos na sua propriedade”, árvore, pasto e culturas anuais), destacou Cláudia
Mesquita, informando que em breve haverá um dia de campo e
que a CNA está trabalhando a continuidade do programa.
“É importante passar os resultados preliminares do projeto já com base na primeira coleta com respaldo da Embrapa
para gente poder ver como está o comportamento nesse primeiro ano de coleta de dados do Forrageiras,” disse André Sanches.”Os produtores receberam muito bem e positivamente os
resultados. Todos têm ciência da importância de se analisar e
propor alternativas de material forrageiro para a pecuária do
Semiárido.”
Na URT as duas variedades do sorgo deram resultados bastante interessantes nessa primeira análise. Já o milho, como a
gente previa, teve um resultado aquém do esperado porque é
muito dependente de chuva, embora tenha tido uma pluviosi-

“É importante passar os resultados
preliminares do projeto já com base
na primeira coleta com respaldo da
Embrapa para gente poder ver como
está o comportamento nesse primeiro ano de coleta de dados do Forrageiras. Os produtores receberam
muito bem e positivamente os resultados. Todos têm ciência da importância de se analisar e propor alternativas
de material forrageiro para a pecuária do Semiárido.”

André Sanches
Secretário executivo do Instituto CNA

dade média aproximada de 800 milímetros nos 12 meses, nem
isso foi suﬁciente para fazer o milho ter um desenvolvimento
adequado”, explicou André Sanches. “As palmas foram razoavelmente bem. Isso tudo é preliminar ainda, daqui a dois anos,
nas próximas duas coletas, poderemos recomendar um material de uma maneira mais assertiva ao pecuarista do Semiárido,”
ressaltou.
SOBRE O
FORRAGEIRAS E O
BIOMAS
O programa Forrageiras para o Semiárido
foca em avaliar o potencial produtivo e a
adaptação das plantas forrageiras às condições climáticas do
semiárido para recomendação de novas opções de fonte de alimento para os rebanhos. Já o Projeto Biomas é uma parceria
com a Embrapa em que são realizados estudos para viabilizar
soluções com árvores para a proteção, recuperação e o uso sustentável de propriedades rurais.

“Antes, onde
está instalado
o projeto, o
produtor possuía
poucas
variedades de
espécies árvores. Hoje, com o Biomas, há uma grande variedade que
permite usos múltiplos na sua propriedade.”
Cláudia Mesquita
Coordenadora do Biomas

“Considero o programa
ATeG hoje o carro chefe
do sistema FAEC/SENAR.
A necessidade do produtor visualizar a importância do programa ATeG
para o desenvolvimento do segmento rural
e também proporcionar a proﬁssionalização dos produtores. Não podemos mais ser
amadores em uma proﬁssão tão exigente
como é a proﬁssão de produtor rural.”
Carlos Bezerra
Presidente do SINRURAL de Ibaretama
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Em dia com o AGROPACTO

AGROPACTO APRESENTA MANDIOCA ADENSADA COMO UMA
ALTERNATIVA VIÁVEL PARA O SEMIÁRIDO

S

egundo o engenheiro agrônomo
Henrique Araújo Lima, palestrante do
Pacto de Cooperação Agropecuária Cearense - AGROPACTO do dia 23 de abril,
“um hectare de mandioca, no sistema
adensado com tecnologia, pode produzir 320 toneladas de ração por hactare/
ano, que dá para alimentar aproximadamente mil animais/ano”, sendo uma
grande alternativa de alimentação dos
animais na época da seca e que precisa ser mais incentivada pelos órgãos
governamentais, incluindo agora, a assistência técnica e a divulgação das novas tecnologias, como o adensamento
da mandioca, onde pode-se plantar 40
mil covas por hectare ano. A palestra foi
realizada no auditório do Sistema FAEC/
SENAR-AR-CE, sobre “Mandioca Adensada na Alimentação animal”. O Palestrante além de produtor é empresário
da HAL-Consultoria em Agronegócio
e Serviços e Consultor do SEBRAE em
Mandioca/Agroindústria, especialista
na área.
Na ocasião, ele apresentou aos participantes do Agropacto a mandioca
adensada com uma alternativa viável
para o semiárido, podendo ser usada na
alimentação animal com muita riqueza
em proteína e energia, a custo baixo e
em substituição a soja e o milho, que
são alimentos caros e que o Ceará não
produz. Além disso é uma cultura altamente adaptável ao semiárido, podendo ser usada na alimentação de animais
ruminantes (boi, carneiro) e não ruminantes (porco e galinha caipira), inclusive peixe e abelha.
Ele apresentou na ocasião alguns
equipamentos desenvolvidos pela sua
empresa, como a máquina de cortar
mandioca e macaxeira em palito, um
cortador de manivas para plantio em
angulo reto, favorecendo maior produtividade da cultura e um tipo de pulverizador. Trouxe também alguns tipos de
cultivares de macaxeira amarela, que
possuem grande riqueza em licopeno,
e a silagem de mandioca constituído de
raízes e folhas.
Segundo o engenheiro agrônomo
que tem vasta experiência a mandioca
é uma planta rústica e de fácil cultivo;
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O Consultor Henrique Araújo fez demonstração de equipamentos que utiliza.

sendo a única cultura com alta produção de energia e proteína/área que
está verde no período seco no semiárido, possui alta palatabilidade para os
animais ruminantes e não ruminantes.
Existe um grande desperdício da parte
aérea e casca em todo o Brasil, no Ceará estimamos que esta perda chegue
a mais um milhão de toneladas, que se
fossem transformadas em carne e leite
melhorariam a renda do produtor rural,
produzindo ração de baixo custo com
alto teor de proteína e energia, disse
Hélio Lima.
Participantes
O AGROPACTO foi coordenado pelo
Presidente da FAEC Flávio Saboya e contou com a presença de diversos técnicos
da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Ematerce, Senar, Sebrae, e ainda
dos presidentes de Sindicatos Rurais de
Horizonte, Ibaretama, Barreira, Canindé, Amontada e Viçosa do Ceará.
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Mandioca na
alimentação humana
Conforme informou a mandioca não tem glúten podendo
ser usada de diversas formas
na alimentação humana . Já
estão testados e catalogados
mais de 50 produtos na alimentação humana que tem
como base a mandioca , como
pizzas, cozinha de macaxeira,
tapioca enriquecida com vitaminas e sais minerais, pão de
macaxeira sem glúten.
As macaxeiras das variedades
da cor amarela são rica em
licopeno, muito procuradas
por nutricionistas porque não
tem glúten , tornando o aluimento funcional, tendo seis
vezes mais vitaminas C do que
o limão, segundo pesquisa da
Embrapa.

Curso de Gestão Ambiental na Propriedade Rural tem
início em três municípios

Curso em Fortaleza

O Superintendente do IBAMA no Ceará,

Gabriel Sobreira Lopes, participou no dia 23 de
abril, na sede do Sistema FAEC/SENAR-CE, em
Fortaleza, da abertura do Curso de Gestão Ambiental na propriedade rural - turma da capital
e Região Metropolitana - que será estendido a
28 turmas em vários municípios, beneﬁciando
800 participantes. No mesmo dia, houve também a abertura das turmas de Milagres e Quixeramobim, cada um com 40 produtores, com
a participação do Coordenador de Projetos
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
do Ceará, Lauro Ramos Torres de Melo Filho.
O Superintendente do IBAMA a disse que a
ﬁnalidade é fazer um trabalho de prevenção e
não somente de punição e uma das formas que
encontramos foi fechar parcerias com diversos órgãos para chegar mais perto do produtor e o SENAR é um dos agentes que leva informação e capacitação lá na ponta. Estamos

Curso em Quixeramobim

Curso em Milagres

em articulação com vários órgãos e a ideia é
atingir um maior número de pessoas para evitar autuações. Segundo ele, o desmatamento
ainda é a pior causa de multas, principalmente através de queimadas, que segundo dados
do próprio Órgão, aumentaram 40%, em 2016.
O BNB também é parceiro do curso e segundo a gerente de Desenvolvimento Territorial do BNB, Jeania Gomes que esteve presente à abertura é uma oportunidade que está
se dando ao produtor de adquirir mais conhecimentos. O Superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Ceará, Sérgio Oliveira da Silva presente a abertura disse
que o SENAR já capacitou no dia 12 de fevereiro 11 instrutores para levar as informações
ao produtores diretamente na propriedade,
e que a primeira capacitação foi feita por um
instrutor do IBAMA, Miller Câmara.
Estiveram presentes ainda na abertura do

Curso em Fortaleza o Presidente da FAEC Flávio Saboya, o vices-presidentes Rodrigo Diógenes e Carlos Bezerra e a Coordenadora de
Projetos Carolina Machado.

“O
SENAR
é um dos
agentes que
leva informação e capacitação para
mais
perto
do produtor.”

Gabriel Sobreira Lopes
Superintendente do IBAMA-CE

XXIII Seminário Nordestino de Pecuária
Oficinas

Cursos

Feira PET

XXIII Feira de Produtos e
de Serviços Agropecuários
PARTICIPE DA FEIRA
ENTRADA GRATUITA

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA UMA PECUÁRIA COMPETITIVA
Festival do Queijo
Showroom Agropecuário

EXPOPEC - Exposição de animais

APOIO INSTITUCIONAL

PATROCÍNIO

13 a 15 de
JUNHO/2019

Local: Centro de Eventos do Ceará Pavilhão Oeste (Portão C)
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO

Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Site: www.pecnordestefaec.org.br - Email: pecnordeste@faec.org.br
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AGRINHO no Cooperativismo

I ENCONTRO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS
MARCA LANÇAMENTO DO PROGRAMA NO CEARÁ

Fomentar o cooperativismo
como alternativa de melhoria das
relações entre produtor e consumidor no campo, estimular os
alunos a levantarem a bandeira
do associativismo no meio rural,
onde essa atividade ainda é pouco explorada, são alguns dos objetivos do Programa Agrinho deste
ano, que vai atuar em 46 municípios cearenses , discutindo com
alunos do ensino fundamental e
professores as bases do Cooperativismo.
Com esta ﬁnalidade o SISTEMA
Dirigentes do Sistema FAEC/SENAR e OCB na abertura do encontro
FAEC / SENAR- CE realizou no dia 2
de abril, o lançamento Programa Agrinho no Ceará, com o I Encontro
A Diretora Técnica do SENAR Kelly Claudio que foi coordenados Coordenadores Municipais, de 46 cidades. O evento contou com dora do Agrinho durante 15 anos, ressalta a importância do tema
a participação do Presidente da FAEC, Flavio Saboya, do Superinten- deste ano, lembrando que o programa completa 17 anos em 2019 ,
dente e da Diretora Técnica do SENAR-Ce, respectivamente, Sérgio já tendo beneﬁciado mais de 2 milhões e quinhentos mil alunos na
Oliveira da Silva e Ana Kelly Claudio, da Coordenadora do programa zona rural. O SENAR tem dado uma grande contribuição aos jovens
Agrinho, Germana Moreira e ainda, do Presidente do Sistema SES- levando de forma lúcida temas da mais alta importância para a forCOOP/OCB- CE, João Nicedio Nogueira e da Técnica em Promoção mação de uma nova mentalidade rural, isso para nós é motivo de
Social da OCB, Marilúcia Nobre. O tema deste ano será: “Agrinho no muito orgulho e comprometimento não só da nossa equipe, como
Cooperativismo”.
dos professores, coordenadores e gestores municipais , disse Kelly.
A professora Maria José Campos, consultora pedagógica do SESOBRE O AGRINHO
NAR desde o início do programa foi a facilitadora quando apresentou
Germana Moreira, coordenadora do Programa disse que o AGRIpara os coordenadores a história do Cooperativismo, frisando como NHO é um programa de responsabilidade social do SENAR e que até
a temática deverá ser aplicada no programa Agrinho. A professora o mês de novembro será trabalhado pelos professores e coordenadestacou ainda, os métodos de ensino aos alunos participantes, que dores municipais, dentro de uma metodologia própria , tendo como
deverão se concentrar em estimular o aluno a ser um explorador, base cartilhas que contam a história do cooperativismo de uma forsaindo da zona de conforto e do sistema de decoração e estimulando ma lúdica e bem didática.
seus pensamentos e criatividade.
São dois tipos de cartilha: do 2° ao 5° ano, e do 6° ao 9° ano e
SOBRE COOPERATIVISMO
o Manual do Professor - Guia de Atividades. Esse ano, o SENAR-CE
O superintendente do SENAR- CE, Sérgio Oliveira da Silva, disse está com uma parceria importante com o Sistema SESCOOP/OCB-CE
que o Ceará é o primeiro estado do Brasil a introduzir o tema Coope- , que ajudou na concepção das duas cartilhas e na impressão das
rativismo na programação do Agrinho. “Temos certeza que o tema mesmas. A técnica em promoção social do Sistema SESCOOP/OCB/
será referência para todo o país, sendo uma forma de associativismo CE Marilúcia Sousa, está acompanhando o trabalho .Como forma
referência nos países desenvolvidos e nos estados do sul do Brasil.”, de incentivar a participação de todo o corpo docente e discente, é
disse.
realizado no ﬁnal, um concurso em cinco categorias e com diversas
Para o Presidente da FAEC, Flávio Saboya, o momento é de grande premiações.São concursos de redação e desenho , para os alunos
importância para o Ceará, pois dois órgãos do Sistema ” S” deram participantes , experiência pedagógica para os professores e Municias mãos a um tema muito importante, sendo uma das saídas para pio AGRINHO, para a cidade.
o fortalecimento do cooperativismo na agropecuária. Ele sugeriu
A consultora pedagógica Ilana Maciel, foi a responsável pela elacriar nas escolas participantes do Programa Agrinho, um modelo de boração das duas cartilhas do Agrinho e o guia do professor e, para
cooperativa virtual, de acordo com as necessidades dos produtores ela, ter o cooperativismo como tema foi a realização de um sonho,
locais, iniciativa que foi aplaudida por todos.
pois já trabalhou muitos anos no cooperativismo . “O tema tem tudo
O Presidente do Sistema SESCOOP/OCB-CE, João Nicédio Nogueira a ver com educação.
destacou a importância do cooperativismo no meio rural, e do engajamento dos alunos e professores do ensino fundamental no tema.
No momento em que a criança começar a incorporar o modelo de
associativismo, os seus pais vão mudar e os produtores também,
disse ele. Para Nicédio Nogueira, o cooperativismo é uma das alternativas para buscar um futuro diferenciado, tanto no meio urbano,
como rural. Ele citou que no Ceará a maioria das cooperativas são da
área de saúde e que a única saída para o pequeno produtor é o cooperativismo, dando como exemplo uma cooperativa de produtores
do Estado do Paraná, que faturou ano passado 14 bilhões de reais,
A Facilitadora Maria José Campos foi responsável pelas dinâmicas apresentadas.
exportando soja para o Japão e com 28 mil produtores associados.
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CEARÁ

INFORME
SINDICAL
SINRURAL DE BARREIRA
Sindicado inova e implanta ações de
Saúde e Assistência Social
Através de uma parceria com a UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofônia Afro-Brasileira, com o apoio
do Dr. Vanderlan e da Dra. Maria Auxiliadora, professora da
UNILAB, produtores rurais e seus familiares ligados ao Sindicato
Rural de Barreira estão sendo assistidos desde o último dia 22
de março, com diversas ações de saúde, advocacia e assistência
social. Na segunda- feira, de 8 às 11 horas, o atendimento é
feito por uma médica pediatra e dermatologista, com consultas
e orientações inclusive às crianças, sobre proteção da pele, uma
necessidade para quem trabalha no campo, fortemente impactados pelo sol. Neste dia, o Sindicato e a UNILAB disponibilizam também dois acadêmicos de enfermagem, sob orientação
da Dra. Maria Auxiliadora Bezerra Fechine, coordenadora do
projeto, que realizam diversos atendimentos como medição de
pressão, orientações sobre vacinação, entre outros.
Ainda na segunda- feira, os associados têm direito a um advogado que dá orientações sobre aposentadoria rural, dívidas
e outros assuntos ligados à propriedade, sob a coordenação do
Dr. Afonso Aragão. Já na quarta- feira, o atendimento é de ﬁsioterapia sendo ofertados também cursos de promoção social,
um dos já realizados foi sobre paniﬁcação, pela instrutora do
SENAR, Lucia Araújo e para completar a semana, na sexta-feira,
um forró pé de serra para os idosos e encaminhamento dos
interessados para os benefícios ofertados pelo governo através
da LOAS- Lei Orgânica da Assistência Social, como o BCP- Benefício de Prestação Continuada, que neste caso é feito pela própria
presidente do Sindicato, que é assistente social e pedagoga.

Segundo a presidente do SINRURAL de Barreira, Eleneide
Brilhante “Esta foi uma forma que encontramos de oferecer
mais serviços aos nossos associados mostrando que somente
através do associativismo somos capazes de resolvermos os
nossos problemas., nos tornamos mais fortes e protegidos “ . A
ideia surgiu a partir de um seminário de sustentabilidade sindical promovido pela FAEC ano passado, e vem sendo muito bem
aceito por todos, disse Eleneide.

SINRURAL DE QUIXERAMOBIM
Presidente da FAEC visita nova sede
Na última 08 de abril, o Presidente da FAEC, Flávio Saboya, visitou a nova sede do Sindicato Rural de Quixeramobim, que tem
como presidente o produtor rural de leite Cirilo Vidal. Na ocasião,
Saboya conversou com o Presidente Cirilo Vidal e também com os
produtores da Bovinocultura de Leite.
Na ocasião, o Presidente Cirilo Vidal celebrou a nova sede e aﬁrmou que deve transformar o local na casa do produtor. “Passamos
vários anos sem sede e graças a Deus conseguimos o prédio e ﬁzemos uma reforma que irá abrigar o sindicato. No local deverá funcionar o sindicato, a rede ETEC, no intuito de transformar o prédio
na casa do produtor.Nossa ideia é fazer um trabalho para chamar
o produtor para o sindicato para que assim o sindicato se torne a
casa do produtor de Quixeramobim.”, disse.
Participando no dia seguinte da instalação da ATeG em Quixadá,
Cirilo frisou ainda a importância da Assistência para os produtores
da região. “A ATeG é um programa muito importante porque leva
assistência técnica e gerencial, principalmente, e é muito importante que comecemos com 20 produtores e aumentemos o grupo

assistido para que o produtor produza com eﬁciência e com qualidade. Esperamos que a gente tenha condição de levar a tecnologia
e a gerência ao produtor.”, ﬁnalizou.
Recentemente a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
do Ceará- FAEC, indicou o vice-presidente Regional da Região do
Sertão Central e o presidente do SINRURAL de Quixeramobim, Cirilo Vidal, para representar a Instituição na Oﬁcina de Planejamento
da Rota do Leite. O evento é promovido pelo o Governo do Ceará e
o Ministério do Desenvolvimento Regional. A oﬁcina têm o intuito
de preparar a criação da Rota do Leite em 10 cidades cearenses.
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SINDICAL
SINRURAL DE HORIZONTE
Reunião de Apresentação do Programa ATeG, Curso na Fazenda Forquilha
e entrega de Certificado de Curso
Reunião
de sensibilização e
apresentação do
Programa
ATeg
na
área de fruticultura, com foco na cadeia produtiva do caju, com a
participação de 20 cajucultores previamente selecionados, com a
presença da supervisora Mariana Menezes. Segundo o Presidente
do SINRURAL, Franzé de Sousa, o agronegócio do caju tem boa participação no PIB de Horizonte, cujas propriedades já vinham sendo
acompanhadas pela Federação da Agricultura, principalmente no
plantio e manejo do cajueiro anão precoce.
Foi realizado também um curso na Fazenda Forquilha, sobre
Casqueamento em Equinos, ministrado pelo instrutor Mateus Diógenes, para 15 equinocultores.
O curso teve o acompanhamento
do presidente do SIBNRURAL l,
engo agrônomo Francisco José de

Sousa e do técnico em agronegócio, Rodrigo de Freitas, que é criador
de cavalo, ex-presidente da Câmara Setorial da Equinocultura junto
a ADECE.
Ainda no mês de abril o SINRURAL de Horizonte fez a entrega do
certiﬁco do curso de operação e manutenção de tratores agrócuilas,
realizado no distrito de Cavalaria, pelo SENAR-CE., onde foram treinados 12 novos tratoristas na região.
Almoço do agronegócio
Franzé de Sousa participou do
almoço do grupo do agronegócio cearense que tem um
almoço de trabalho todas as segundas-feiras, ocasião em que
se discute os gargalos do setor
e os encaminhamentos junto
as instituições governamentais,
visando o desenvolvimento sustentável da agronegócio cearense.
Franzé além de representar o Sinrural de Horizonte, é o representante da FAEC junto a Câmara Setorial da Àgua e Desenvolvimento
junto a ADECE e representante no Comitê de Bacias da Região Metropolitana de Fortaleza.

SINRURAL DE MORADA NOVA
Presidente leva acesso à internet para comunidades mais distantes
O Presidente do SINRURAL de Morada Nova, Eduardo Júnior, esteve no último dia 30 de março, em Timbaúba e no Assentamento
Lagoa da Serra, no Distrito de Boa Água, em uma ação social e cidadã que visa proporcionar internet acessível para comunidades mais
distantes. O ação contou com a presença do representante da Speed
e empreendedor Bruno, que elaborou um projeto de instalação de
internet para os locais. Com isso, o benefício se estenderá às comunidades do Riacho do Meio, da Gangorra, dentre outras localidades
de Morada Nova, além de, beneﬁciar as localidades de Jardim, Muquém e Pedra Branca no município de Ibicuitinga.

SINRURAL DE UBAJARA
Superintendente do SENAR faz palestra sobre ATeG para técnicos da Ematerce
A convite do Presidente do Sindicato Rural de Ubajara, Inácio Parente e o Superintendente do Serviço Nacional de AprendizagemSENAR-CE, Sérgio Oliveira da Silva, ﬁzeram no dia 10 de abril, uma
palestra sobre o Programa de Assistência Técnica e Gerencial-ATeG
do SENAR-AR-CE para os técnicos da Ematerce- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Ceará- , com o objetivo
de fechar parcerias para o desenvolvimento das atividades agropecuárias da Região da Ibiapaba, como Fruticultura, Floricultura, Olericultura Orgânica e Bovinocultura de Leite.
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PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS E VICE-PRESIDENTES REGIONAIS DA FAEC
REGIÃO DE MACIÇO DE BATURITÉ

VICE PRESIDENTE REGIONAL: ELENEIDE TORRES BRILHANTE DE OLIVEIRA (BARREIRA)
MUNICÍPIO

FONE

PRESIDENTE

(85) 99763-4343

REGIÃO DO SERTÃO DOS INHAMUNS
VICE PRESIDENTE REGIONAL: MOACIR GOMES DE SOUSA (INDEPENDÊNCIA)
CRATEÚS

ARACOIABA

MATEUS NUNES DIÓGENES

BARREIRA

ELENEIDE TORRES B. DE OLIVEIRA

(85) 99174.7667

INDEPENDÊNCIA

BATURITÉ

JORGE LUIS ALMEIDA CORREIA

(85) 99242-1232

BERTOLDO UIAQUERÊ DE
OLIVEIRA PAIVA
HENRIQUE MATIAS DE PAULA
NETO
EDUARDO PEIXOTO ROLA
FERREIRA

MONSENHOR
TABOSA

(85) 99825-8951

AURORA
NOVA
RUSSAS

CANINDÉ
CAUCAIA
MARANGUAPE

(85) 99997.2618
(85) 98879.8949

9TAMBORIL

(88) 99291.4881/
(85) 99616-9442
(88) 99277.8459/
MOACIR GOMES DE SOUSA
(88) 99693-8150
(85) 8777.4275/
FCO DAS CHAGAS FROTA
ALMEIDA
(85) 99965-3125
MARCÍLIO ROBERTO
(85)
99915.5745/
(88)3543.1438/
(88) 9998.7374
EUGÊNIOTAVARES
MENDES MARTINS
MACEDO
(88) 3672.1231
(88) 992.003494/
JOSÉ RUBENVAL SOARES DA SILVA
(88)996.774677
ANTONIO NARCÉLIO DE O.
GOMES

REGIÃO DO CARIRI

REGIÃO DO LITORAL LESTE
VICE PRESIDENTE REGIONAL: LUIZ HILDEMAR COLAÇO (BEBERIBE)
ARACATI

AURORA

BEBERIBE

(85)99104-4645/(85) 99137.3393

RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO
PAULO HELDER DE ALENCAR
BRAGA
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA
(FRANZÉ)

CASCAVEL
HORIZONTE

(85) 99981-4357/ (85) 99199-1155
(85) 98761-0273/ (85) 3336-6098

MILAGRES

REGIÃO DO LITORAL OESTE
VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOÃO OSSIAN DIAS (MORRINHOS)
AMONTADA

HUMBERTO ALBANO DE MENEZES

(88) 99955.1178

ITAPIPOCA

ANTÔNIO ALVES AGUIAR

(85) 99991.7237

MARCO

ALEXANDRE MAGNUM LEORNE
PONTES

(88) 99637-0304

MORRINHOS

JOÃO OSSIAN DIAS

TRAIRI

CLAUDIO AUGUSTO TEÓFILO
JUNIOR

(88) 99951-9768/ (88) 3665.1586
(85) 99857-1716

REGIÃO NORTE

JOSÉ OSMAR
LOPES
VICE PRESIDENTE
REGIONAL:
EMERSON PINTO MOREIRA (COREAÚ)
(88) 99469.4612

(88) 99928.0301/ (88) 99405.7000

COREAÚ

EMERSON PINTO MOREIRA

GRANJA

MÁRIO DAVID FERREIRA DIAS

(88) 99993.4447/ (88) 99217.7649

MASSAPÊ

JOSÉ TUPINAMBÁ V. JÚNIOR

(88) 99955.6915/ (88) 99293-5366

MORAÚJO

ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR

(85) 99202.3797/ (85) 98794-5384

SANTANA DO ACARAÚ

PAULO ERCY ARAÚJO

(85) 99988.6194

SOBRAL

FRANCISCO REGINALDO ROCHA
FILHO

(88) 99447-2784

REGIÃO DA IBIAPABA

VICE PRESIDENTE REGIONAL: INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (UBAJARA)
GUARACIABA DO NORTE
IBIAPINA
UBAJARA

INÁCIO DE CARVALHO PARENTE

(88) 99953.5382/ (88) 99737-1999

VIÇOSA DO CEARÁ

WILLAME REIS MAPURUNGA

(88) 99237.1085/ (88) 99617.1673

REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL
VICE PRESIDENTE REGIONAL: CIRILO VIDAL PESSOA (QUIXERAMOBIM)
(88) 99965-0181

BANABUIÚ

JOSÉ ERNANDO DE OLIVEIRA

IBARETAMA

CARLOS BEZERRA FILHO

MADALENA

FRANSCISCO ALMIR FRUTUOSO
SEVERO

MOMBAÇA

FRANCISCO DANÚBIO DE ALENCAR

(88) 9 9773-9977

QUIXADÁ

FCO FAUSTO NOBRE FERNANDES

(88) 99614.0495

QUIXERAMOBIM

CIRILO VIDAL PESSOA

(88) 2149-5700 / (88) 99971.1489

SENADOR POMPEU

JOSIEL BARRETO DA SILVA

(85) 99986.4789/ (88) 3449-0251

(85) 99198.9826
(88) 99493-2726/ (88) 99664-7005

REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE
VICE PRESIDENTE REGIONAL: LUIZ MENDES ANDRADE DE SOUSA (LIMOEIRO DO NORTE)
LIMOEIRO DO NORTE

LUIZ MENDES ANDRADE DE SOUSA

MORADA NOVA

FCO EDUARDO B.DE LIMA JUNIOR

RUSSAS

PEDRO MAIA ROCHA JÚNIOR

(88) 99958.8000
(88) 99736.8919/ (88)99215-1022
(88) 99450.2819

TABULEIRO DO NORTE

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE
VICE PRESIDENTE REGIONAL: EXPEDITO DIÓGENES FILHO (JAGUARETAMA)
JAGUARETAMA

EXPEDITO DIÓGENES FILHO

JAGUARIBE

ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS

(88) 99613.6404/ (88) 98113.8922
(88) 99742.0403

SOLONÓPOLE

REGIÃO CENTRO-SUL
DE

CRATO

LAVRAS DA MANGABEIRA

ACOPIARA

FRANCISCO CHAGAS
CARVALHO NETO

CEDRO

JOSÉ FERREIRA LIMA

IGUATU

JOSÉ QUEIROZ MAGALHÃES (88) 98808-8027/(88)3581-6178

AURORA
PIQUET
CARNEIRO

MARCÍLIO ROBERTO
FRANCISCO
ERIVANDO MAIA
MACEDO
TAVARES

(88) 98130-9299
(88) 99949.2827/ (88) 3564-0155

(88)3543.1438/
(88) 9998.7374
(88) 99859.1737

CRATO
MAURITI

JOSÉ MARIA RANGEL DE
MACEDO

(88) 99729-6508/
(88) 99998.7374

FRANCISCO FERNANDES
(88) 99969.6011/ (88) 3521-6099
FERREIRA
DORIMEDONTE TEIXEIRA
(88) 99649-1944/
FERRER FILHO
(88) 99414-8121
FRANCISCO WILTON FURTA(88) 99999.1562/
DO ALVES
(88) 99434-0058
FRANCISCO FERNANDES
(88) 9969.6011/
(88)94690362
JOSÉ ARTÁLIO BARROSO LEITE
(88)99904-6805
FERREIRA

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL/2019
18.04 – FRANCISCO ERIVANDO MAIA - SINRURALPiquet Carneiro
AOS ANIVERSARIANTES ACIMA CITADOS OS PARABÉNS DO SISTEMA
FAEC/SENAR/SINRURAL COM VOTOS DE SAÚDE, PAZ E PROSPERIDADE EXTENSIVOS A SUA FAMÍLIA.
DEPARTAMENTO SINDICAL ACOMPANHA
ELEIÇÃO EM TRÊS SINDICATOS
A Chefe do Departamento Sindical da Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado do Ceará,
Nilza Luna, acompanhada do presidente do Sinrural de Ibaretama,
Carlos Bezerra que é também vice-presidente de administração
da FAEC, e do presidente do Sinrural de Caucaia, Henrique
Matias, conduziram a eleição dos presidentes de três Sindicatos Rurais. O de Quixeramobim, realizado dia 26 de abril,
onde foi reconduzido para a função o atual presidente Cirilo
Vidal. No dia 29, ocorreu a eleição em Independência e no
dia 30, de Jaguaretama.
SINRURAL DE MADALENA
Presidente apresenta programa Panorama
Geral na Rádio Campo Maior
O Presidente do Sindicato Rural de
Madalena, Chico Almir Severo, retomou no dia 13 de abril, com o programa
Panorama Geral na Rádio Campo Maior
AM 840, um dos programas líderes de
audiência. O jornalismo comentado, a
informação com responsabilidade e a
participação popular aliada a desenvoltura de Chico Almir. O
informativo segue como um espaço voltado para o público do
município de Madalena e Sertão Central.
O programa irá ao ar aos sábados, de 12h30 às 13h30min.
O Panorama tem uma longa trajetória. Fundado em 2006, durante cinco anos o informativo foi levado ao ar através da emissora comunitária de Madalena, que abrangia apenas algumas
localidades do município. Já em 2011, passou a ser transmitido
para toda a região centro do Estado através da Rádio Campo
Maior, sediada em Quixeramobim.
Abril 2019 |
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SINDICAL
CNA DEFENDE MANUTENÇÃO DA
LEI KANDIR
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) participou, no dia 09
de abril, de audiência pública na Comissão de Finanças
e Tributação da Câmara dos
Deputados para debater a
importância da Lei Kandir para o agro brasileiro. Criada em 1996, a Lei
Complementar 87 isenta exportações do setor agropecuário e outros
segmentos produtivos do Imposto sobre Circulação de mercadorias e
Serviços (ICMS) e prevê compensações aos estados com a perda de arrecadação. Atualmente, há uma proposta no Congresso Nacional para
revogar a lei.
“Mais do que realizar a isenção para a exportação de produtos básicos e semielaborado, a Lei Kandir foi criada para promover o superávit
na balança comercial e sustentar a estabilidade do Plano Real”, destacou o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon.
Ao defender a manutenção da lei, ele apresentou dados que demonstram a perda da competitividade no mercado internacional com a aplicação de alíquota do imposto para produtos brasileiros que já conquistaram o mercado internacional.

RECEITA FEDERAL FACILITA
CERTIDÃO NEGATIVA PARA
QUEM ADERIU AO PRR
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) atendeu a
uma demanda da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
de Mato Grosso (Famato) e regulamentou a obtenção de certidão negativa para o produtor rural pessoa física.
A decisão está na Instrução Normativa 1.882, da RFB, publicada
nesta terça (9) no Diário Oﬁcial da União.
Os produtores que aderiam ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) do Funrural estavam com diﬁculdades em
comprovar a retenção devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) na fonte para a Receita Federal, diﬁcultando
o processo de tomada de crédito para a próxima safra.
A IN publicada hoje no DOU facilita a comprovação da retenção
pelos produtores para a quitação do débito.

ATENÇÃO
Produtor Rural Pessoa Física
A partir de 10/04/2019 começou o prazo para empregadores optantes pelo Simples Nacional, empregadores
pessoa física (exceto doméstico), produtor rural PF e
entidades sem fins lucrativos cadastrarem seus trabalhadores no eSocial. Esta fase tem duração de 90 dias e
consiste no envio dos chamados eventos não periódicos,
os quais compreendem informações relativas aos trabalhadores e seus vínculos trabalhistas. Ex: admissões,
afastamentos e desligamentos, etc

COMO FICOU A PROPOSTA DA
APOSENTADORIA RURAL NA PEC
DA CÂMARA FEDERAL
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal (CCJ)
aprovou no último dia 23 de abril a admissibilidade da PEC da
reforma da Previdência, que agora segue para aprovação no Congresso Nacional, mas que ainda pode sofrer algumas emendas.
Pela proposta, a idade mínima para os trabalhadores rurais se
aposentarem passa de 55 anos para 60 anos no caso das mulheres e é mantida em 60 anos para homens, enquanto o tempo de
contribuição mínimo sobe de 15 para 20 anos.
Os dois itens que foram suprimidos da proposta foram negociados com líderes da base governista.
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Fim do pagamento da multa de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do recolhimento do
fundo do trabalhador aposentado que voltar ao mercado de trabalho
A concentração, na Justiça Federal em Brasília, de ações
judiciais contra a reforma da Previdência

Aposentadoria Híbrida
Até que seja aprovada a reforma, ﬁca mantida a aposentadoria
híbrida. Porém, deve-se ressaltar que deve ser mantida a contribuição para a previdência. Na área rural é preciso comprovar que
esteja exercendo a atividade, através de documentos, como por
exemplo, o pagamento do ITR e/ou a declaração do INCRA, que
comprove a atividade rural, que deve ser preenchido através de
um requerimento em formulário próprio do INCRA, e encaminhado para esta Instituição de forma presencial ou por e-mail. A atual
declaração que consta no site do INCRA, a qual era utilizada, hoje
não tem mais validade, informou Jucileide Nogueira, assessora
contábil da FAEC.

