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PALAVRA DO PRESIDENTE
PELO FORTALECIMENTO DO DNOCS

O

Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas DNOCS, um dos órgãos mais
antigos do Nordeste que comemora
esse ano 110 anos de existência, vem
passando ao longo dos últimos anos
por sucessivas ameaças de extinção e
até fusão com outros Órgãos e, paralelamente, vem perdendo recursos
no seu orçamento, sem falar no número de servidores que se aposentaram.
Diante dessa realidade, fomos solicitados pela Associação dos Servidores do DNOCS- Assecas a incluir o Departamento na pauta de debates do
Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense- AGROPACTO, um fórum
permanente de debates sobre temas
de interesse da agropecuária cearense e seu desenvolvimento, criado
pela FAEC.
Em exposição no dia 24 de junho,
durante o Agropacto, pudemos constatar mais uma vez a importância do
DNOCS no semiárido nordestino, com
uma larga folha de serviços prestados
à Região, voltadas para a mitigação
das secas, através da acumulação de
águas em 327 açudes públicos, mais
de 600 barragens em regime de cooperação, perfuração de mais de 30
mil poços, construção de 1.882 km de
adutoras, levando água para milhares
de pessoas e a implantação de 36 perímetros de irrigação, que diversiﬁcaram a produção de frutas.
Para o desenvolvimento do semiárido, a água é um bem estratégico
e a integração de bacias uma ação

imperiosa e urgente, como o conjunto de ações fundadas nas potencialidades de cada lugar são igualmente
importantes e necessárias, desde que
planejadas de forma integrada e participativa.
Assim, cada vez mais, se conﬁrma a necessidade da reestruturação
do DNOCS, técnica, organizacional e
ﬁnanceiramente, sendo o Órgão plenamente capaz de cumprir a missão
de ser um dos agentes que contribuirão na superação das desigualdades
regionais e o pleno desenvolvimento
da Região, principalmente considerada a sua experiência acumulada, o
seu acervo, o conhecimento da problemática do semiárido, a sua capilaridade e a capacidade operacional
que ainda detém.
Por esta razão, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, resolveu apoiar a causa, lançando
imediatamente à Frente Cearense em
Defesa do DNOCS, que está constituída e agora busca o apoio dos demais
estados nordestinos, da Assembleia
Legislativa do Ceará e das bancadas
federal cearense e nordestina.
Alguns passos já foram dados.
Estamos colhendo assinaturas em
diversos órgãos, já tivemos uma reunião com o governador em exercício
e presidente da Assembleia, deputado José Sarto, a quem reivindicamos
uma audiência pública. A Frente , com
o apoio do DNOCS e de seus servidores, está elaborando um documento
que será entregue proximamente ao
Presidente da República, mostrando
a viabilidade técnica e a importância
do DNOCS no desenvolvimento da região Nordeste.
A Frente Cearense em Defesa do
DNOCS está formada. Todos nós nordestinos somos responsáveis pela
defesa deste importante Órgão. Participe!
(*) 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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FRENTE CEARENSE EM DEFESA DO DNOCS SE REÚNE COM
GOVERNADOR EM EXERCÍCIO

Reunião da Frente Cearense em Defesa do DNOCS, no Palácio
da Abolição com o governador em exercício José Sarto Nogueira.

Depois de quatro reuniões seguidas, o grupo gestor da Frente
Cearense em Defesa do DNOCS, foi de encontro no dia 16 de julho

ao governador em exercício, José Sarto Nogueira, no Palácio da Abolição. O encontro ocorreu no sentido de solicitar o apoio do governo do Estado e da Assembleia e promover a revitalização do DNOCS que esse ano completa 110 anos de atividades, com uma larga
folha de serviços prestados ao semiárido nordestino. O presidente
da FAEC, Flávio Saboya, encabeçou o movimento que surgiu após
uma reunião do Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense Agropacto, no dia 25 de junho, quando o DNOCS foi apresentar suas
ações e propostas.
Participaram da audiência com o governador além do Presidente da FAEC, a deputada Fernanda Pessoa, o presidente da
APRECE, Nilson Diniz, o Presidente e dirigentes da Associação
dos Servidores do DNOCS, Aloísio Bastos Pereira, Geraldo Pereira da Costa, Evandro Bezerra, o ex- diretor do DNOCS, Cássio
Borges e José Maria Marques de Carvalho, consultor da Frente.
Somaram-se ao grupo o Presidente da Associação dos Criadores do Ceará- Walfrido Monteiro, o Presidente do Clube do Berro,
Antonio Braga que vieram também reivindicar ao governo a permanência do Parque de Exposição na Avenida Bezerra de Menezes .
O governador José Sarto manifestou seu apoio e solidariedade à Frente em Defesa do DNOCS inclusive na formatação de uma audiência

púbica na Assembleia e a inclusão da discussão na pauta da Frente dos
Presidentes do Legislativo do Nordeste, dia 2 de agosto, em Sergipe.
O diretor Geral do DNOCS Ângelo Guerra não compareceu, devido
a compromissos assumidos anteriormente no Ministério da Integração Regional.

O presidente da APRECE Nilson Diniz e o Presidente da Associação
dos Criadores do Ceará- Walfrido Monteiro ao lado do Presidente da
FAEC, Flávio Saboya hipotecaram apoio ao projeto de reestruturação
do DNOCS. Segundo eles, o DNOCS é um dos órgãos mais importantes para o semiárido nordestino e o Ceará detém 60% das 327 açudes públicos construídos pelo órgão, das quais, 27 serão utilizados
para a transposição das águas do Rio São Francisco em três estados
nordestinos.

Frente Cearense foi idealizada no AGROPACTO

A Frente Cearense em Defesa do DNOCS foi idealizada no dia
24 de junho, durante uma reunião de apresentação das atividades
do DNOCS, no Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense. Em
seguida foi constituído um grupo de trabalho, e se iniciaram as reuniões. Até o dia 16 de julho, foram realizadas 5 reuniões. Agora,
a Frente aguarda uma posição da Assembléia Legislativa, que vai
marcar uma audiência pública para debater o assunto, conforme
promessa feita pelo presidente daquela Casa, José Sarto Nogueira.
O Grupo de Trabalho é constituído pelo Presidente da FAEC, Flávio Saboya (Coordenador), pelo Presidente e Diretores da ASSECAS,
Aloísio Bastos Pereira, Geraldo Pereira da Costa, Paulo Jorge Leitão
(SEBRAE/CE) e Evandro Bezerra, pelo ex-diretor de Hidrologia, Cássio

Borges, Robeísia de Holanda (assessora do DNOCS) e pelos Consultores José Maria Marques de Carvalho e José Nicácio de Oliveira. O
Assessor da Presidência da FAEC, Paulo Remigio é o secretário da
Frente e Silvana Frota, imprensa.
Algumas Propostas do DNOCS
- Fortalecimento do Órgão, que se fundamenta em dois pilares: o
seu patrimônio construído, representado pela infraestrutura física
e produtiva implantada, e o seu patrimônio técnico e tecnológico
representado pelo conhecimento.
- Recuperação dos projetos antigos de irrigação do DNOCS da implementação da autogestão nos projetos em implantação ou recém
concluídos ;
- Dinamizar o sistema de monitoramento dos reservatórios com a
utilização de ferramentas modernas de automação e monitoramento;
- Operação do PISF- Programa de Interligação do Rio São Francisco.
- Combate à desertiﬁcação
Julho 2019 |
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CEARÁ FIGURA NO GRUPO VENCEDOR DO CNA JOVEM 2019

Cearense Renato Peixoto foi um dos integrantes do grupo vencedor na categoria
equipe

O

s três jovens com melhor potencial
de liderança e o grupo vencedor do CNA Jovem 2019 foram conhecidos no dia 07 de
julho, durante o último encontro da etapa
nacional do programa. As atividades aconteceram na sede da CNA, em Brasília.
Carine Babick, de Santa Catarina; Paula
Hofmeister, do Rio Grande do Sul; e Pedro
Correia, do Rio de Janeiro; foram os ganhadores individuais. O grupo vencedor, formado por 10 jovens de diferentes estados,

apresentou o projeto “Sustentar.e: Conec- desaﬁos para o setor priorizados no início
tando Experiências”.
da etapa nacional.
O trio vencedor foi eleito por uma coRenato Peixoto, do Ceará, foi um dos inmissão formada por técnicos da Diretoria tegrantes do grupo vencedor com o projeto
de Educação Proﬁssional e Promoção So- “Sustentar.e: conectando experiências”. A
cial (DEPPS) do Serviço Nacional de Apren- iniciativa pretende valorizar os produtores
dizagem Rural (Senar). Já os grupos foram rurais que participam da Assistência Técniavaliados por uma banca composta pelo ca e Gerencial (ATeG) do Senar.
diretor-geral da Faculdade CNA, André San“É uma satisfação enorme, mas melhor
ches; pela superintendente de Relações ainda vai ser ver essa iniciativa poder beInternacionais da CNA, Lígia Dutra; pelo as- neﬁciar o produtor rural, que terá os seus
sessor técnico do DEPPS, Rafael Nascimen- produtos sendo reconhecidos pela sustento da Costa; e pelo especialista em Gestão tabilidade que é tão preconizada hoje em
de Projetos do Instituto Interamericano de dia”, destacou ele.
Cooperação para a Agricultura (IICA), Pedro
Como prêmio, os três jovens ganharam
Cavalcante.
uma viagem para o Vale do Silício. Já o gruVencedores
po vencedor, do qual Renato Peixoto faz
Ao todo, 61 candidatos de 21 estados parte, participará do Congresso Internacioparticiparam da 3ª edição do CNA Jovem. O nal de Lideranças Jovens do Agro, em outuprograma tem como objetivo formar e pre- bro, em São Paulo.
parar lideranças para os
desaﬁos do setor agropecuário brasileiro. Os jovens passaram por quatro meses de atividades
intensas e quatro encontros presenciais durante
o CNA Jovem 2019. Além
de avaliações individuais,
eles foram divididos em Equipe vencedora apresentou projeto “Sustentar.e: conectando
seis grupos conforme os experiências”.

Grupo Gestor do Bem Mais Agro faz parceria
com a EMBRACOM

O Grupo Gestor do
Programa Bem Mais
Agro no Ceará está
intensiﬁcando os contatos com várias empresas com a ﬁnalidade de fechar parcerias
com vistas a celebração de convênio para obter
descontos na aquisição de bens e serviços, que
serão transformados em pontos para os produtores rurais sindicalizados. A primeira parceria
já foi ﬁrmada com a Seguradora do Grupo EMBRACOM, que oferta venda de veículos, imóveis
e serviços de um modo geral .
O grupo gestor é formado pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças da FAEC,
Carlos Bezerra Filho, pelo Presidente do Sinrural
de Caucaia, Henrique Matias e Ivoniza Holanda,Técnica do Núcleo de Arrecadação do Sistema
FAEC/SENAR-CE . Eles estiveram reunidos no
dia 15 de julho com o Presidente da FAEC, Flávio Saboya e com o Superintendente do SENAR,
Sérgio Oliveira, tratando do assunto . Algumas
empresas como revendedoras de veículos e de
seguro estão prestes a assinar convênio com a
FAEC, disse Carlos Bezerra. Essa semana, Ivoniza
Holanda fez alguns contatos na Região do Cari-
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ri, com vistas a formalizar alguns contratos com
empresas daquela Região.
Sobre o Bem Mais Agro
Formado pela Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil, Federações da Agricultura
e Pecuária Estaduais, Sindicatos de Produtores
Rurais, Senar e Instituto CNA, o Sistema CNA é
o legítimo representante dos produtores rurais
brasileiros e a sua contribuição anual é o combustível que faz o motor da CNA trabalhar em
prol da produção agrícola e pecuária. Como
forma de retribuir cada contribuição, o Sistema CNA preparou o Bem+Agro, um programa
repleto de benefícios para você, protagonista
deste que é um dos setores mais importantes
do Brasil.
Troque pontos por descontos
Agora, ao fazer sua contribuição sindical anual, além de fortalecer o setor agropecuário, você
recebe agros de volta. Agros são os pontos que
podem ser trocados por descontos em produtos, cursos e serviços especializados no Programa Bem+Agro.
Como participar: Os interessados em participar
do Programa, podem acessar o site ou procurar
a FAEC: 3535-8000
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Grupo Gestor
do PNEFA

O grupo gestor do Plano Nacional de Enfrentamento a Febre Aftosa no Ceará,- PNFA esteve
reunido no ultimo dia 23/07, na sede do Sistema
FAEC /SENAR para traçar ações junto às comissões e fóruns estaduais de interesse comum,
tendo em vista o plano nacional de vacinação
contra febre aftosa. O grupo é constituído por
representantes da FAEC, ADAGRI, CRMV-CE,
FIEC, EMATERCE e SEDET. De acordo com a representante do Sistema FAEC/SENAR, Carolina
Machado, nas Instâncias Intermediárias, a gestão do Plano estará a cargo do SVEs, que deverá
criar uma também Equipe Gestora, com a participação da respectiva SFA, subsidiada tecnicamente por sua área de saúde animal, e demais
parceiros envolvidos em cada estado.

Assistência Técnica e Gerencial do SENAR em plena atividade no Ceará

ATeG em Canindé

ATeG em Quixadá

ATeG em Ubajara

O Programa de Assistência Técnica e Gerencial -

ATeG do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR-AR/CE está em plena atividade, no momento
atuando em 32 municípios, atendendo a 20 produtores / município em uma cadeia produtiva especíﬁca,
totalizando 640 produtores no Ceará. Mas, este número será ainda ampliado para mais quatro municípios, onde as turmas estão sendo formadas .
A informação é do Superintendente do SENARAR/CE, Sérgio Oliveira da Silva que esteve pessoalmente em vários municípios, veriﬁcando in locu, a
formação dos grupos na implantação do programa.
Foi um trabalho e um esforço gigantesco que ﬁzemos
para atingirmos essa meta ﬁxada no inicio do ano,
em conjunto com os presidentes de Sindicatos Rurais, disse o Superintendente. Treinamos os técnicos
de campo e estamos operando com o apoio dos Sindicatos Rurais.
Além do acompanhamento técnico mensal realizado pelos técnicos contratados, e pelas supervisoras

ATeG em Aurora

do SENAR ligadas à Diretoria Técnica , os produtores
terão a oferta de cursos de Formação Proﬁssional e
Promoção Social , dias de campo e missões técnicas .
Municípios já atendidos
Amontada (Fruticultura), Aurora (Apicultura), Canindé (Avicultura), Cascavel (Fruticultura), Caucaia
(Avicultura), Cedro (Caprinovinocultura), Coreaú
(Avicultura), Crato (Bovinocultura), Granja (Caprinovinocultura), Ibaretama (Bovinocultura), Iguatu
(Apicultura), Independência (Caprinovinocultura),
Itapipoca (Caprinovinocultura), Jaguaretama (Bovinocultura), Jaguaribe (Bovinocultura), Lavras da
Mangabeira (Caprinovinocultura), Limoeiro do Norte
(Avicultura), Marco (Fruticultura), Mauriti (Apicultura), Mombaça (Apicultura), Monsenhor Tabosa (Bovinocultura), Morada Nova (Bovinocultura), Morrinhos
(Fruticultura), Nova Russas (Apicultura), Piquet Carneiro (Bovinocultura), Quixadá (Bovinocultura), Quixeramobim (Bovinocultura), Milhã (Bovinocultura),
Tamboril (Caprinovinocultura), Trairi (Fruticultura) e
Ubajara (Fruticultura)

Sobre a ATEG
O programa ATEg do SENAR é considerado um dos maiores do mundo por utilizar a meritocracia com estratégia. Seu
objetivo é estabelecer e implantar um modelo de gestão e operação baseado no mérito aos produtores, que englobe
todos os processos da cadeia produtiva da propriedade, possibilitando a realização de ações efetivas, nas áreas econômica, social e ambiental, e os processos de gestão do negócio, visando proporcionar a sua evolução socioeconômica,
da família e da comunidade.
Julho 2019 |
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Em dia com o AGROPACTO

SINDIALIMENTOS apresenta projeto de parceria
público-privada para abatedouros de aves

ro também presente ao AGROPACTO
considerou a ideia um salto para
nossa agropecuária, informando que
a SEDET está apoiando integralmente as iniciativas que venham a contribuir para a melhoria da gestão do
agronegócio cearense, criando uma
ambiência para o pequeno, o médio
e o grande produtor.
O Chefe da Divisão de Defesa da

André Siqueira foi o palestrante

Durante a reunião do Pacto de

Cooperação da Agropecuária Cearense - AGROPACTO, realizada no dia 9 de
julho, no auditório do Sistema FAEC/
SENAR-CE, o engenheiro André Siqueira, presidente do SINDIALIMENTOS, apresentou aos participantes
um projeto de Parceria Público-Privada para construção de Entreposto de
Ovos e Abatedouro de Aves. A preocupação de André Siqueira é com as
exigências do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e do próprio
Governo do Estado, através da ADAGRI, no tocante a ﬁscalização do abate, pontos de venda e legalização de
granjas.
Ele apresentou um projeto técnico, com plantas para entreposto de
ovos e um modelo de abatedouros
de aves, com os respectivos projetos
arquitetônicos, memorial descritivo
da construção e econômicos sanitários, para pequenos e médios portes,
aprovado pelos órgãos responsáveis,
que poderá ser solicitado por e-mail
– sindialimentos@sﬁec.org.br.
Segundo André Siqueira, a ﬁnalidade é apoiar o empreendedor na concepção do seu negócio de forma que
tenha mais agilidade nos processos
de regulamentação. O projeto já conta com o apoio da FIEC, do SEBRAE e

da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado - SEDET e, agora, contará também com o apoio da
Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado do Ceará.
Apoio da FAEC

O Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Flávio Saboya, disse na ocasião,
que a FAEC tem interesse em apoiar
a parceria proposta pelo Sindialimentos, e que através do SENAR- Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural, já
está levando assistência técnica e
gerencial a um grupo de produtores
na avicultura, citando como exemplo
os municípios de Canindé e Limoeiro
do Norte, onde as ideias poderão ser
disseminadas. Ele inclusive, sugeriu
a formação de um grupo de trabalho
para por em prática estas ações no
tocante a viabilização de entreposto
de ovos e abatedouro de aves.
O secretário executivo de Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Silvio Carlos Ribei-
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Inﬂuenza Aviária
Agropecuária da Superintendência
Regional do MAPA no Ceará, Caio Damasceno, informou que o abate clandestino de animais será combatido
com mais rigor, e no caso da avicultura, a grande preocupação é com a
inﬂuenza aviária, e que granjas acima
de mil animais são obrigadas a terem
registro.
Paulo Jorge, representante do
SEBRAE-CE, informou também que
o SEBRAE já vem trabalhando essa
questão com vários elos da cadeia
produtiva, assim como a Secretaria
de Desenvolvimento Agrário - SDA,
que já implantou dois abatedouros
de aves, em Itapipoca e Senador Pompeu, e está instalando abatedouros
de ovinocaprinocultura, entrepostos
e casas do mel.
A reunião o Agropacto contou ainda, com a participação de representantes do BNB, Adagri, Secretaria de
Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
APROLECE, ADECE,
SENAR, FAEC,
diversos produtores
engenheiros
agrônomos e médicos veterinários e
uma representação do município de
Marco. (Ver mais na pág. 12)

Em dia com o AGROPACTO

AGROPACTO Itinerante discute os desaﬁos da produção de suínos

A

proveitando a realização da 86ª. Exposição Agropecuária e Industrial do Crato, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
do Ceará-FAEC, realizou no dia 19 de julho, no
auditório da Universidade Regional do Cariri,
a reunião itinerante do Pacto de Cooperação
da Agropecuária Cearense. O tema Desaﬁos na Produção de Suínos e a Importância
da Gestão dos Recursos, foi abordado pelo
médico veterinário, Iuri Pinheiro Machado,
indicado pela Associação Brasileira de Suinoculltores, que veio especialmente do Paraná,
para ministrar tal palestra.
O coordenador do Agropacto, Flávio Saboya, considerou muito importante e oportunuo a discussão desse tema, tendo em vista a
necessidade dos produtores de se preparem
cada vez mais e evitarem doenças em seus
rebanhos. Já o Presidente da ASCE- Associação dos Suinocultores do Ceará, Paulo Helder
Braga que é também o presidente do Sinrural
de Cascavel, disse que as duas entidades a
ABCS e a ASCE estão unidas, trabalhando pelo
desenvolvimento da suinocultura.
Segundo dados apresentados pelo veterinário, a Suinnocultura brasileira está representada por 1,8 Milhão de matrizes tecniﬁcadas, 18.000 produtores, gerando 1 Milhão
de empregos na cadeia. O Brasil é o 4º maior
produtor e 4º maior exportador mundial de

carne suína. Em seguida, ele apresentou dados sobre a peste suína na China, desde agosto de 2018. Segundo os dados, são 430 milhões de suínos, muitos criados em pequenas
propriedades, com biossegurança mínima.
Segundo Iure a suinocultura evoluiu muito no Brasil, devido a vários fatores, entre
eles o melhoramento genético, a nutrição, a
sanidade, o manejo e as instalações. Porém,
há desaﬁos dentro desse segmento. Sobre
eles, Iure destacou o investimento e custeio
muito elevado para entrar na atividade, a especiﬁcidade das instalações, a destinação dos
dejetos, linhas de crédito restritas, ciclo relativamente longo, mais de 70% do custo relacionao a alimentação dos animais e a venda
regular.
Um dos problemas da suinocultura hoje é
a peste suína. O Ceará registrou 44 focos da
peste suína clássica (PSC) entre outubro de

2018 e março deste ano. Pensando nisso, Iuri
destacou os melhores modos de amenizar ou
proteger uma crise: administrar proﬁssionalmente o negócio, com gestão zootécnica e
ﬁnanceira; realizar planejamento estratégico
de médio e longo prazos, antevendo os diferentes cenários de mercado, dentre outras
atividades.
O evento contou com a participação de
mais de 60 pessoas, entre produtores e representantes de diversos órgãos ligados ao agronegócio e a pecuária, presidentes de Sindicatos Rurais do Crato, Francisco Fernandes; de
Cascavel, Paulo Helder; de Lavras da Mangabeira, Dorimedonte Teixeira; de Barreira, Eleneide Brilhante; de Aurora, Marcílio Roberto;
de Crateús, Narcélio Gomes; de Milagres,
Wilton Furtado; de Mauriti, José Barroso; de
Beberibe, Rodrigo Diógenes e de Iguatu, José
Queiroz Magalhães.

ADAGRI trabalha zona livre sem vacinação da Febre Aftosa

Com um rebanho da ordem de mais de 2
milhões e meio de cabeças de animais livres

de febre aftosa com vacinação, o Estado parte
agora para um novo desaﬁo, tornar o Ceará livre da febre aftosa SEM vacinação. Para tanto,
a Agência de Defesa Agropecuária - ADAGRI
iniciou um plano estratégico laborado pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA - que envolve 16 operações
a serem desenvolvidas em quatro categorias.
No dia 23 de julho, o Plano Estratégico de
retirada da vacinação do rebanho foi apresentado na reunião do Pacto de Cooperação
da Agropecuária Cearense- Agropacto com
a participação de diversos órgãos ligados à
pecuária, incluindo a Superintendência do

MAPA, o Conselho Regional de Medicina Veterinárias, produtores. O médico veterinário
José Amorim Sobreira Neto, da ADAGRI, foi
quem apresentou o Plano, com as ações propostas e os desaﬁos, que deverão ser cumpridos em um ano e até o segundo semestre de
2020, quando as metas previstas deverão ser
executadas para serem avaliadas pelo Grupo
Gestor Federal .
A presidente da ADAGRI, Vilma Freire também participou da reunião e disse que a ADAGRI precisa do apoio de todas as instituições
estaduais, secretarias municipais de agricultura e pecuária, conselhos, proﬁssionais autônomos para atender as exigências do MAPA.
Ela destacou a importância do Agropacto,
como fórum importante de debates e disse

que o Plano estratégico foi construído pelo
MAPA e consonância com as agências de defesa dos Estados.
Segundo Amorim, para chegar a ser zona
livre de febre aftosa com vacinação, o Estado
passou por várias etapas desde 1972, quando
criou o GESA- Grupo Estadual de Sanidade
Animal. Por causa da febre aftosas o estado
sofreu várias perdas econômicas e sanitárias,
mas graças ao trabalho desenvolvido a quatro mãos, em maio de 2014, o Ceará recebeu
o reconhecimento internacional da Organização de Saúde Animal - OIE, como estado
livre da febre aftosa com vacinação. Este ano,
a vacinação já teve uma mudança, em maio
100% dos animais foram vacinados e em novembro, serão vacinados apenas animais de
até 24 meses.
As quatro ações deﬁnidas pelo MAPA dentro do planejamento estratégico são: Interação com as partes interessadas no programa
de prevenção da febre aftosa; ampliação das
capacidades dos serviços veterinários, fortalecimento do sistema de vigilância em saúde
animal e a realização de transição da zona livre
com vacinação para sem vacinação no país.
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AGRINHO não tira férias em Quixeré e vai também para Bienal do Livro
elas ações voltadas para
as crianças. A ação agradou não somente as crianças, como aos pais dos alunos e a própria
coordenação do Agrinho, disse Germana
Moreira, coordenadora do Programa junto ao SENAR-CE. O Programa Agrinho
comemora esse ano 17 anos, levando
informação sobre outros temas que não
as disciplinas normais das escolas da zona
rural e este ano o tema é Agrinho no Cooperativismo.
AGRINHO NA BIENAL DO LIVRO
E para alegria do Programa AGRINHO, o
município de Quixeré comunicou a Coordenação que conseguiu um espaço com
o CVT de Quixeré, junto a organização da
Bienal do Livro, que ocorre no Centro de
Eventos do Ceará, dois dias, 19 e 20 de
agosto, onde serão realizadas dinâmicas
cooperativas, oﬁcinas e contação de histórias dentro da temática do Agrinho.
Numa iniciativa das mais louváveis, a Coordenadora do Programa Agrinho, no município de Quixeré – CE, professora Antonia Lucí Silva Oliveira resolveu não dar férias para os alunos
do programa Agrinho naquela cidade e promoveu uma ação
bem diferente, ofereceu uma colônia de férias, com várias
brincadeiras, contação de histórias, oﬁcinas de pintura, todas

Tendo em vista a importância da Bienal do Livro, esta é mais
uma ação de divulgação e integração do Programa Agrinho, do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR-CE que este
ano está levando o tema Cooperativismo para 600 escolas da
rede publica de ensino da zona rural no Estado do Ceará, envolvendo 5.250 professores, 72.687 alunos e 46 municípios.

Dirigentes da FAEC participam da EXPOCRATO

SINRURAL de Quixadá participa de 41ª
EXPOCECE

O presidente da FAEC, Flávio Saboya, o vice-presidente Rodrigo Diógenes, vários presidentes de Sindicatos Rurais, o presidente da Associação dos Suinicultores do Ceará- ASCE, Paulo
Helder Braga, participaram da 86ª edição da Exposição Agropecuária do Crato (Expocrato) e da inauguração da nova sede da
Ematerce, no Parque de Exposições.
A nova sede da Ematerce passa a integrar um conjunto de
atores presentes ao parque como o Instituto Agropolos do Ceará, a Defesa Civil, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado
do Ceará (Adagri), a secretaria municipal do Desenvolvimento
Agrário e Recursos hídricos, tornando este espaço uma referência para os agricultores.
Esta é a segunda vez que o evento ocorre no novo Parque de
Exposições Pedro Felício Cavalcanti entregue pelo governador
Camilo Santana em 2018, com investimento de R$ 35 milhões.
O equipamento ocupa a área total de 33.605,40 m² e faz referência em seu nome a um dos fundadores da Expocrato que há
75 anos teve a iniciativa de promover a primeira edição.
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Com o apoio e a parceria do Sindicato Rural de Quixadá, a
maior Exposição de Ovinos e Caprinos do Ceará, a Expocece,
comemorou este ano em Quixadá a sua 41ª edição. Dos dias 23
a 28 de julho, no Parque Valdir do Couto Dinelly, cerca de 500
animais caprinos e ovinos, num total de 1000 animais, participaram do evento, com expositores de todo o nordeste.
A realização da Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos do Estado do Ceará (ACOCECE) tem em sua programação o
julgamento de caprinos e ovinos em diversas categorias, com o
total de R$ 20 mil reais em prêmios, além de palestras técnicas,
leilão de raças e forró pé de serra. Ocorreu ainda o Desﬁle da
Garota EXPOCECE/2019. No local, o público pode ainda saborear a gastronomia regional.
A 41ª EXPOCECE tem o apoio do Governo do Estado, da
Prefeita de Quixadá, do Sebrae, do Sindicato Rural de Quixadá,
representado pelo presidente Fausto Nobre, e de demais empresas do ramo de caprinos e ovinos.

Em dia com o SENAR

Técnicos de quatro municípios são capacitados em Gestão Ambiental

Com mais de 250 inscritos, ocorreu durante o mês de junho e
julho, cinco cursos de Gestão ambiental na Propriedade Rural. Os
três primeiros aconteceram entre os dias 08 e 12 de julho, com uma
turma no município de Fortaleza e outras duas turmas em Sobral.
Os dois cursos seguintes aconteceram entre os dias 22 e 26 de julho,
no municípios de Quixadá e Beberibe.
A ação é uma parceria entre SENAR/AR-CE, IBAMA-CE e BNB,

que pretende capacitar, no ano de 2019, 800 técnicos que atuam
na área ambiental ou agropecuária, agentes de desenvolvimento,
estudantes interessados na área e produtores rurais. É o primeiro
projeto voltado para a gestão ambiental em empreendimentos rurais e visa promover a qualiﬁcação de proﬁssionais do setor agropecuário e ambiental, vinculados ao fomento e auxílio da atividade
rural, quanto à legislação ambiental e práticas sustentáveis no Bioma Caatinga e semiárido, visando posteriormente a orientação dos
produtores rurais, no Estado do Ceará.
13 municípios já estão com as datas agendadas para a realização
deste curso até o ﬁm do ano, dentre estes: Ubajara, Cedro, Barreira, Lavras da Mangabeira, Monsenhor Tabosa, Trairi, Morrinhos,
Mauriti, Sobral, Jaguaribe, Alcântaras, Senador Pompeu e Mombaça. Os interessados devem acessar o site do SENAR/AR-CE e preencherem o formulário de inscrição para o município desejado.

Maiores informações:
(85)3535-8018/3535-8028 (Carolina Machado e Lauro Ramos)
www.senarce.org.br

Programa Saúde do Homem e da Mulher tem início em agosto
O programa Saúde do Homem da Mulher, do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR/CE tem inicio no dia 2 de agosto, no
municipio de Itarema, seguindo-se no dia 10, no municipio de Jijoca
de Jericoacoara e no dia 26, no municipio de Massapê. O Programa leva o exame a prevenção do câncer de útero, com a realização
do papanicolau para as mulheres e o exame de próstata para os
homens, além de atividades de lazer e recreação. É realizado em
parceria com os municípios.
Nos dias 10,11 e 26 de junho, a diretora técnica do SENAR-AR/CE,
Kelly Cláudio, e a Coordenadora de Projeto/Programa do SENAR/
AR-CE, Carolina Machado, realizaram três reuniões de sensibilização do Programa Saúde do Homem e da Mulher, do SENAR, onde

apresentaram as etapas dos circuitos de saúde e beleza aos voluntários dos municípios.

Equipe CNA/SENAR faz pesquisa sobre Saúde do Adolescente Rural

O Sistema FAEC/SENAR-CE recebeu no mês de junho último,
a visita da Técnica do SENAR Central Magali Euletério e das consultoras Maria Adrião e Juni Crastski, para realizar um diagnóstico
com jovens de 12 a 14 e 15 a 17 anos. A equipe do SENAR Central
foi acompanhada pela diretora técnica Kelly Cláudio e pela coordenadora do Programa Agrinho, Germana Moreira. O diagnóstico
foi feito no objetivo de formatar o programa Saúde do Adolescente
Rural. Para isso, foram avaliados alunos de escolas participantes do
Agrinho dos municípios de Quixeré e Fortim, que estão na área de
jurirsdição do SINRURAL de Limoeiro do Norte. As técnicas foram
recebidas pelo presidente do SINRURAL de Limoeiro do Norte, Luiz
Mendes Sousa.

Brigada de Combate ao Incêndio
No dia 16 de julho, aconteceu no auditório do
Sistema FAEC/SENAR a
reunião de apresentação
dos membros da Brigada
de Combate ao Incêndio à
todos os gestores e corpo
funcional do Sistema FAEC/SENAR-AR/CE. Na ocasião, foi apre-

sentada a equipe de brigadistas de combate ao incêndio do sistema e formada três equipes. São elas - Equipe de Primeiros
socorros: Karilena Montenegro, Lalia, Patrícia Adelly, Ticiana Sales. Equipe de abandono de área: Luciano Gama, Brunno Carvalho, Carolina Machado, Geovana Costa e Lívia Mesquita. Equipe
de Combate a Incêndio: Caio Sales, Daniel Moraes, Antônia Rodrigues, Eduardo Queiroz, Elidyanne Teixeira, Henrique Matias,
Jussara Soares, Thiago Varela e Wesley Teixeira.
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INFORME
SINDICAL
SINRURAL DE MADALENA
CERTIFICADOS DO NEGÓCIO
CERTO RURAL
Ocorreu no dia 17 de julho,
no distrito de Cacimba Nova,
em Madalena, a entrega de
certiﬁcados do programa Negócio Certo Rural. O momento foi uma realização SENAR/
AR-CE e Sebrae, com o apoio
do Sinrural de Madalena,
Prefeitura Municipal e da Associação dos Moradores de
Cacimba Nova.

SINRURAL DE HORIZONTE
REUNIÃO NA SEDET SOBRE
CAJUCULTURA
O SINRURAL de Horizonte realizou
no dia 17/07, com a presença de
seu presidente Franzé de Sousa,
uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SEDET com a Câmara temática da Cajucultura para tratar
da problemática da cultura no estado, que segundo ele, necessita
de um maior apoio em várias áreas. Recentemente, ele participou
também de importante reunião do Conselho de Desenvolvimento
Rural da SDA, como representante da AEAC e Presidente da ASCAJU, onde conseguiu incluir no FEDAF a cajucultura.

SINRURAL DE UBAJARA
VISITA SWART ROSAS COM CÂMARA DO AGRONEGÓCIO DA ADECE
No dia 06 de julho, o SINRURAL de Ubajara, juntamente com representantes da
Câmara Setorial do Agronegócio da Agência de Desenvolvimento do Estado do
Ceará (ADECE), visitaram a produtora de
rosas, Swart Rosas, localizada na Fazenda
São Expedito.

SINRURAL DE MORADA NOVA
EXPLANAÇÃO SOBRE PLANO SAFRA 2019/2020
No dia 05 de junho, o Sindicato Rural de Morada Nova promoveu a explanação sobre o Plano Safra 2019/2020. O momento
foi promovido pelo Sindicato, juntamente com o sistema Faec/
Senar em parceria com o Banco do Brasil, com a Câmara Setorial do Agronegocio e principalmente com os Bovinocultores de
Leite assistidos pela ATeG do Senar.
Logo após, aconteceu uma visitar uma propriedade com Carcinicultores interessados em desenvolver a Cadeia produtiva
dentro do Perímetro Irrigado de Morada Nova.

SINRURAL DE IBARETAMA
PRESTIGIA I TORNEIO LEITEIRO DO MUNICÍPIO
Nos últimas dias 05 e 06 de julho, aconteceu em Várzea de
Cima, Ibaretama, o maior evento da pecuária leiteira da Região:
O primeiro torneio leiteiro. Organizado pelas associações dos
Produtores de Várzea de Cima e dos Produtores familiares de
Ibaretama, o evento contou com momentos de esgotamento dos
animais, ordenhamento, eleição da rainha do leite e premiação
para os cinco primeiros colocados. Ocorre ainda um Bingo de um
bezerro da raça holandesa e contou com a participação do deputado Acrísio Sena e do Vice-Presidente da FAEC, Carlos Bezerra
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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
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(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
(85) 99202.3797/ (85) 98794-5384

MORAÚJO

ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR

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

QUIXADÁ

FCO FAUSTO NOBRE FERNANDES

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
(88) 9 9773-9977
(88) 99614.0495

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 JULHO/2019
05.07 – FRANCISCO CHAGAS DE CARVALHO NETO - SINRURAL Acopiara
10.07 – JOSÉ ERNANDO DE OLIVEIRA - SINRURAL Banabuiú
13.07 – ANTÔNIO NARCÉLIO DE OLIVEIRA GOMES - SINRURAL Crateús
AOS ANIVERSARIANTES ACIMA CITADOS OS PARABÉNS DO SISTEMA
FAEC/SENAR/SINRURAL COM VOTOS DE SAÚDE, PAZ E PROSPERIDADE EXTENSIVOS A SUA FAMÍLIA.
Decreto regulamenta rebate de dívidas rurais no Norte e
Nordeste
O Diário Oﬁcial da União, no dia 9 de julho, divulgou que o governo resolveu facilitar a renegociação de dívidas de pequenos e
médios produtores rurais do Norte e Nordeste. A medida atende principalmente a bancada do Nordeste, segundo apurou o
Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Decreto publicado afasta pontos nebulosos para a renegociação de dívidas de até R$ 200 mil dos produtores rurais no
âmbito das superintendências de Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) e da Amazônia (Sudam).
A renegociação dessas dívidas de crédito rural foi autorizada
em lei de setembro de 2016, mas os produtores reclamavam
que havia pontos a serem esclarecidos, e o novo decreto, portanto, resolve essa questão.
Segundo explicou o diretor executivo da Associação Nacional
de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra
(Andaterra), Jeferson da Rocha, alguns produtores conseguiram
renegociar suas dívidas e outros, não, por falta de regulamentação de questões como o índice de atualização para o saldo
devedor. “Há pontos da norma que ﬁcaram obscuros. O que se
pretende fazer é com que essa lei de fato seja implementada,
ande e funcione”, disse.
Na avaliação de Rocha, com a publicação do decreto os produtores poderão ter acesso pleno ao texto da lei e, nos termos
da norma, conseguirem os descontos para a renegociação.
O Sinrural de Jaguaretama anunciou no dia 03 de julho que estão
abertas as inscrições para curso de informática básica. Para os
interessados em participar, entrar em contato com o Sindicato
Rural através do facebook: https://www.facebook.com/sinruralde.jaguaretama
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INFORME
SINDICAL
SINRURAL DE QUIXERAMOBIM
REALIZA REUNIÕES COM BNB E SDA
No início do mês de julho,
o presidente do Sindicato Rural de Quixeramobim, Cirilo
Vidal, este reunido com a Secretaria de Desenvolvimento
Agrário do Estado do Ceará e
com o Banco no Nordeste.
Na reunião com o Banco
do Nordeste, que aconteceu
no dia 01°, esteve presente o
presidente do BNB, Romildo
Rolim e João Rodrigues, onde

os presentes trataram sobre as negociações das
dívidas dos produtores
rurais e das agroindústrias.
Já na reunião com o Secretário da Secretaria de
Desenvolvimento Agrário
do Ceará, Assis Diniz, esteve presente o presidente Cirilo Vidal e o empresário Edmilson
Júnior. Na ocasião, foi discutida a valorização da cadeia produtiva do leite pelo Governo do Estado.

SINRURAL DE MARCO
SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO VISITA SISTEMA FAEC/SENAR
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Marco, Júnior Osterno, companhado de sua equipe de
trabalho, participou da reunião do AGROPACTO no dia 09 de julho, na Sede da FAEC, quando manifestou interesse de participar
da parceria público-privada para construção de abatedouro de
ave em Marco onde cinco comunidades já desenvolvem projetos
de avicultura.
Na ocasião, o secretário Júnior Osterno manteve contato
com o Superintendente do SENAR, Sérgio Oliveira, a quem solicitou apoio para implantação de uma parceria na qualiﬁcação dos produtores rurais de Marco e também na revitalização
da cultura da carnaúba, que está passando por uma crise naquele município devido a uma praga que atacou o carnaubal.
A comitiva de Marco foi composta por José Adeone Vasconcelos, Lucimar da Silva Leal, Natanael Christian Vasconcelos e José
Marcílio Araújo.

Secretário de Marco e Assessor foram recebidos pelo Superintendente
do SENAR-CE Sérgio Oliveira

Como ficam as regras de transição para aposentadoria
com a Reforma da Previdência
Haverá quatro diferentes opções para quem pretende se aposentar por tempo de contribuição (35 anos para homens e 30 para
mulheres), podendo escolher a mais vantajosa.
1. Pedágio 50%: Para aquelas pessoas que em até dois anos poderiam se aposentar por tempo de contribuição, será necessário
cumprir a mais 50% do que resta para atingir o mínimo (35 para
homens e 30 para mulheres)
2. Pontuação: Considera a idade do segurado e o tempo de contribuição e tende a beneﬁciar quem começou a trabalhar mais cedo.
O número inicial de pontos será 86 para mulheres e 96 para homens. Haverá aumento gradual até chegar a 100 para mulheres e
105 para homens.
3. Por Idade: Para os homens, a idade mínima continua em 65
anos. Para as mulheres, começa em 60 anos e será elevada até

atingir 62.
4. Idade e tempo de contribuição: Será possível que trabalhadores se aposentem com 61 anos (homens) e 56 anos (mulheres).
A partir da aprovação da reforma, esses patamares serão acrescidos gradualmente de seis meses extras até que a idade de 65 anos
(homens) e 62 (mulheres) seja atingida.Para professores, a idade e
o tempo de contribuição iniciais são reduzidos em cinco anos e o
acréscimo vai até 57 anos para mulheres e 60 anos para homens.
5. Pedágio 100%: Para aquelas pessoas que poderiam se aposentar por tempo de contribuição, será possível optar por cumprir a
mais 100% do que restar, na data da promulgação da reforma, para
atingir o mínimo (35 para homens e 30 para mulheres). Nesse caso,
a remuneração será de 100% da média obtida
Fonte: Câmara Legislativa

