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GREVE DOS
CAMINHONEIROS:
1 ANO DEPOIS
Neste mês de maio completa-se um
ano da greve geral dos transportadores que paralisou o País. Não há nada a
comemorar, mas é imperioso extrair as
lições desse episódio. A greve não trouxe ganhos nem avanços para ninguém,
nem para os caminhoneiros, nem para a
sociedade, nem para o governo. Milhares
de empresas quebraram, outras milhares
tiveram pesados prejuízos, comunidades
inteiras ficaram desabastecidas, hospitais
e pacientes viveram situação de risco.
Ao fim do primeiro semestre de 2018,
o mercado do transporte rodoviário andava desajustado: o estímulo que a Administração anterior havia dado à aquisição
de caminhões novos criou um ambiente
de mais oferta que demanda. O cenário
piorou com a desastrada política de administração de preços da Petrobras que
eliminou as margens e inviabilizou a operação do transporte rodoviário, especialmente dos transportadores autônomos
e das pequenas empresas. Essa situação
aliada à dificuldade do governo em compreender a extensão e a gravidade do problema gerou as variáveis imprevisíveis de
uma tempestade perfeita. Alais, é curioso
como não entrou no radar do serviço de
informações estratégicas do governo a perigosa dimensão que tomava a ameaça de
greve e, por fim, a paralisação.
Aqueles longos e tenebrosos dez dias

INVESTIMENTOS
José Zeferino Pedrozo
Presidente da Federação
da Agricultura e Pecuária
do Estado de SC (FAESC)
e do Serviço Nacional
de Aprendizagem
Rural (SENAR/SC)

de 21 a 30 de maio de 2018 estiveram a
poucos passos de quebrar a espinha dorsal da economia brasileira. A asfixia do
processo de abastecimento das cidades
com alimentos, medicamentos, combustíveis e milhares de insumos e itens de
consumo deixou milhões de pessoas em
pânico. De outro lado, a impossibilidade
de retirar das áreas rurais a produção
de leite, frutas, hortigranjeiros, grãos e
animais para abate, bem como de levar
aos estabelecimentos rurais rações para
plantéis de aves, suínos e bovinos gerou
uma assombrosa perda de riqueza animal e vegetal. Milhões de litros de leite
tornaram-se imprestáveis e foram descartados, enquanto milhões de animais
pereceram pela inanição.
A sufocação das atividades laborais e
produtivas reduziu o movimento econômico, diminuiu a arrecadação tributária
e aumentou o desemprego. Além disso,
fomentou a inflação pelo encarecimento geral de mercadorias e produtos que
escassearam temporariamente. Um dos
caminhos adotados nas negociações
para pôr fim à greve foi a criação da tabela de fretes. Esse subproduto da greve,
como era de se esperar, não foi digerido
pelo mercado. A história já mostrou que
nenhum tabelamento dá certo em uma
economia de livre mercado. O Supremo
Tribunal Federal decidirá nas próximas

semanas sobre a sua constitucionalidade.
Uma nova paralisação seria profundamente deletéria ao Brasil. Para evitá-la
é necessária uma interlocução eficiente
das categorias dos transportadores (autônomos, empresas, cooperativas) com
o Governo e com a sociedade. Sensatez
e disposição para o diálogo são o que se
exige de todas as partes. O País tem problemas graves para enfrentar, a começar
pelas deficiências infraestruturais em
rodovias, ferrovias, hidrovias, portos,
aeroportos e armazéns, além das dificuldades para o suprimento de energia
elétrica em muitas regiões brasileiras.
O transporte rodoviário é vital para o
pleno funcionamento da economia verde-amarela. A histórica opção pelo rodoviarismo – em detrimento aos demais
modais de transporte – colocou o País na
dependência das rodovias e, justamente
estas, estão em péssimo estado de conservação em quase todas as regiões brasileiras. Essa condição encarece o transporte e eleva o número de acidentes com
imensos danos humanos e materiais.
O agronegócio espera que o bom-senso e os superiores interesses da
Nação predominem e que, através do
diálogo, sejam construídas as soluções
para as demandas do segmento do
transporte em sintonia com os desejos
e necessidades nacionais.
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Em Santa Catarina a assistência técnica é oferecida em oito cadeias produtivas

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO CAMPO TERÁ
INVESTIMENTO BILIONÁRIO EM 2019
O presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de
Santa Catarina (FAESC), José Zeferino Pedrozo, comemorou o anúncio
feito pela ministra da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento Tereza
Cristina com a disposição de R$ 1
bilhão para proporcionar assistência técnica aos pequenos produtores
rurais de todo o País. O valor será
disponibilizado por meio de parceria entre o MAPA, a Confederação
da Agricultura e da Pecuária do
Brasil (CNA), o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) e o
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
“A assistência técnica e gerencial
tem sido o carro chefe da atuação do
Sistema FAESC/SENAR em Santa
Catarina e essa notícia nos serve de
estímulo e demonstra que estamos no
caminho certo. Uma gestão assertiva
e coerente com a realidade de cada

propriedade rural é a base para o
sucesso da produção, principalmente em nosso Estado que tem como
característica principal a agricultura
familiar”, declara o presidente.
De acordo com Pedrozo, o programa começou a ser ofertado em
Santa Catarina no segundo semestre
de 2016 e atua em oito cadeias produtivas. Os avanços na produtividade, rentabilidade e qualidade de vida
dos produtores rurais são visíveis.
As propriedades rurais recebem visitas técnicas e gerenciais realizadas
por técnicos de campo altamente
qualificados para atender as demandas dos produtores.
“Durante as visitas, é efetuado um
diagnóstico da propriedade em que são
identificados pontos fortes e fracos e,
a partir disso, por meio de um planejamento estratégico os produtores são
orientados em como podem aprimorar
sua produção. Esse recurso favorecerá

milhares de produtores rurais e, consequentemente, refletirá na qualidade dos
produtos oferecidos ao mercado nacional e internacional”, complementa.
A ministra da agricultura afirmou
que o SENAR é um grande parceiro
do produtor rural brasileiro e dos
programas do ministério. As verbas
serão disponibilizadas em conjunto
pelo SENAR e pelas Secretarias de
Agricultura Familiar e Cooperativismo do ministério, além de outras secretarias. A prioridade absoluta que a
ministra dedica à assistência técnica
já tinha sido noticiada nas viagens
anteriores à região. Para Tereza Cristina, é preciso fazer a assistência chegar ao produtor para que ele produza
mais e melhor, comercialize a produção e, com isso, aumentará sua renda.
“Minha grande agonia hoje, como
ministra, é levar assistência técnica
de qualidade aos pequenos agricultores”, disse a ministra.
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CONQUISTA

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
RURAL 2019 PODE SER
PAGA ATÉ 22 DE MAIO

REVOGADO DECRETO QUE
ENCARECIA ENERGIA NO MEIO RURAL
O Governo Federal atendeu reivindicação das entidades do agronegócio e anunciou a revogação de um
decreto publicado no ano passado
que reduzia gradualmente os descontos sobre a tarifa básica de energia
nas propriedades rurais.
O Decreto 9.642/2018 tornava
mais cara a energia elétrica no campo
porque reduzia, a partir de 2019, os
descontos cumulativos sobre a tarifa
básica até zerar em cinco anos.
O ministro da Economia, Paulo
Guedes, baixou medida anulando o
decreto anterior. Ou seja, concede
novamente as reduções cumulativas
existentes até o ano passado, de 10% a
30% na conta de luz dos agricultores.
A situação volta ao que era em 2018.
Com isso, a conta de energia elétrica
dos produtores rurais deixa de ser
onerada em 43%.
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O decreto reparador dos benefícios foi assinado pelos ministros da
Fazenda (Paulo Guedes), da Agricultura (Tereza Cristina) e das Minas e Energia (Bento Albuquerque).
A norma também será assinada pelo
presidente da República, Jair Bolsonaro, para ser publicada no Diário
Oficial da União.
O presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de
Santa Catarina (FAESC) José Zeferino Pedrozo festejou a conquista, pois
o fim dos descontos elevaria fortemente o valor da energia. O impacto
aumentaria o custo de produção em
todo o país. Propriedades com uso
intensivo de equipamento, como irrigação, aquicultura e produção de leite
seriam as mais impactadas.
Pelo Decreto 9.642, de 28 de dezembro de 2018 (agora revogado), o

governo quis reduzir em 20% ao ano,
a partir de 2019, os descontos cumulativos sobre a tarifa básica de energia
no campo até zerar em cinco anos.
Em janeiro, por exemplo, os abatimentos de 10% e 30%, caíram para
8% e 24%, respectivamente. A decisão afetava dois grupos de unidades
de consumo: os de fornecimento de
alta tensão (acima de 2,3KV), enquadrados no “Grupo A Rural”, e os de
baixa tensão (abaixo de 2,3 KV), classificados como “Grupo B Rural”.
A medida impactaria especialmente as propriedades de baixa
tensão, com alta de 43% no valor
da energia em horário reservado
(21h30 – 6h), devido a perda e acumulação dos descontos, além da
elevação anual de 8,5% no valor da
energia elétrica no restante do dia
pelos próximos cinco anos.

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 de Santa Catarina (FAESC) 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.
A cobrança, de acordo com o
presidente da FAESC, José Zeferino
Pedrozo, é feita com base no Decreto de Lei 1.166/71, de 15 de abril de
1971, que dispõe sobre a arrecadação
da Contribuição Sindical Rural, em
atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o
artigo 605 da CLT.

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 FAESC, 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).
O presidente orienta que os produtores rurais procurem o Sindicato
Rural de seu domicílio e conheçam
todas as ações que o Sistema Sindical representado pela CNA tem feito.

PRAZO

Segundo ele, assim como a CNA, a
FAESC atua estimulando o fortalecimento do sindicalismo rural, enquanto os sindicatos desenvolvem
ações diretas de apoio ao produtor
rural, buscando soluções para os problemas locais de forma associativa.
Como líder do Sistema, a CNA é reconhecida como única representante
da categoria legalmente constituída.
“O principal objetivo do sistema
sindical rural é a defesa dos direitos,
reivindicações e interesses, de todos
os produtores rurais enquadrados
como empresários ou empregadores rurais, independentemente do
tamanho da propriedade e do ramo
de atividade. Por isso, é importante
efetuar o pagamento da Contribuição
Sindical Rural, para que o trabalho
de defesa dessa importante categoria
continue sendo feito em prol dos produtores rurais”, complementa.
Questionamentos relacionados à
Contribuição Sindical Rural podem
ser encaminhados à sede da CNA, em
Brasília, na FAESC, em Florianópolis,
ou enviado via e-mail (cna@cna.org.
br ou uga-sc@FAESC.com.br).
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BENEFÍCIOS

FAESC ASSINA PRIMEIRO CONVÊNIO
DE SAÚDE DENTRO DO BEM+AGRO
Produtores em dia com a Contribuição Sindical Rural terão
preços especiais para adesão de planos com a Unimed e Uniodonto

BEM+AGRO OFERECE BENEFÍCIOS AOS
PRODUTORES RURAIS CATARINENSES
Programa é uma iniciativa do Sistema CNA em parceria com a FAESC
Com o objetivo de fazer com que o
produtor rural gaste menos, intensifique
os negócios, aumente a produtividade e
amplie seu conhecimento, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) em parceria com a Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC) e as demais Federações do Estados brasileiros, desenvolveram o Bem+Agro, um programa repleto
de benefícios aos produtores rurais.
O programa Bem+Agro é uma plataforma digital na qual os produtores
rurais em dia com a Contribuição Sin-

dical Rural facultativa podem acumular agros que são pontos virtuais, sem
valor monetário, que serão distribuídos
aos usuários cadastrados no programa, como forma de reconhecimento
e recompensa pelo relacionamento do
produtor rural com o Sistema CNA. Os
agros poderão ser utilizados (resgatados) dentro da plataforma Bem+Agro.
“Ao realizar a contribuição sindical facultativa, o produtor rural receberá 20
mil agros. Os agros são distribuídos por
CPF adimplente e não por quantidade
de propriedades”, explica o presidente

da FAESC, José Zeferino Pedrozo.
Para ganhar agros o produtor deve
se cadastrar no site www.bemmaisagro.
com.br, no item “Quero Participar”, e
preencher todos os dados solicitados.
Após o preenchimento o produtor rural está apto a participar. No computador ou celular, o produtor acessa o extrato de agros acumulados, confere as
ofertas – nacionais ou segmentadas por
região – e troca moedas virtuais por benefícios. As ofertas são cadastradas tanto pela CNA, quanto pelas federações e
sindicatos rurais.

BENEFÍCIOS
Entre os benefícios do Bem+Agro, os produtores rurais terão acesso
a condições especiais em empresas
parceiras, a exemplo de descontos
em planos de saúde, serviços laboratoriais, passagens aéreas, pneus e
serviços relacionados, cursos de graduação e livros, além de acesso VIP a
eventos do agronegócio, entre outros.
Nacionalmente, a CNA já firmou
convênio com empresas como Latam
Airlines, Mercedes-Benz, Visa, Livraria Embrapa, Pirelli, Sabin Medicina
Diagnóstica, Netshoes, Bancorbrás e
Movida Rent a Car, entre outros.
Os produtores também terão
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acesso a cartilhas de processos produtivos e poderão formar turmas
exclusivas para cursos do SENAR; indicarão estudantes para o programa
CNA Jovem; terão acesso prioritário
a serviços prestados pelos sindicatos,
como assessorias jurídica e contábil,
bem como à Assistência Técnica e
Gerencial do SENAR.
O principal objetivo do sistema
sindical rural é a defesa dos direitos,
reivindicações e interesses do produtor rural, independentemente do
tamanho da sua propriedade ou do
ramo de atividade. Para isso, a CNA
e as Federações da Agricultura, junto

com os Sindicatos Rurais, trabalham
inspirados em cinco princípios básicos: solidariedade social, livre iniciativa, direito de propriedade, economia
de mercado e os interesses do País.
De acordo com o presidente da
FAESC, com base nisso criou-se o
Bem+Agro que visa proporcionar
melhorias significativas no dia a dia
dos produtores rurais. “Tudo isso é
possível por meio da Contribuição
Sindical Rural que contribui com
geração de novas tecnologias para
auxiliar o produtor rural a aumentar
a produção e produtividade do seu
negócio”, complementa.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina
(FAESC) assinou o primeiro convênio que integra o programa Bem+Agro no Estado. A assinatura foi entre
a FAESC e a Uniconsult/Unimed/
Uniodonto para prestação de serviço
em saúde e odontologia. O programa
Bem+Agro é uma plataforma digital
na qual os produtores rurais em dia
com a Contribuição Sindical Rural
facultativa podem acumular agros
que são pontos virtuais, sem valor
monetário, que serão distribuídos aos
usuários cadastrados no programa,
como forma de reconhecimento e
recompensa pelo relacionamento do
produtor rural com o Sistema CNA.
“Um desses benefícios que a FAESC
oferecerá aos contribuintes em dia é
o convênio de saúde e odontologia. A
FAESC trabalha em prol do produtor
rural a fim de oferecer saúde, qualidade de vida, segurança e bem-estar.
Esse convênio é mais uma maneira de
valorizar e demonstrar a preocupação e o cuidado que temos com àqueles que são os responsáveis por levar
o alimento para milhares de pessoas”,
destaca o presidente da FAESC, José
Zeferino Pedrozo.
O convênio consiste em Unicon-

sult para atuar como estipulante na
contratação de planos privados de assistência à saúde coletivos aos produtores rurais em dia com o pagamento
da Contribuição Sindical Rural em
Santa Catarina. O convênio disponibilizará ofertas de produtos ou serviços
com condições especiais exclusivas,
através da aplicação de descontos e/ou
outras vantagens, aos participantes do
Programa Bem+Agro da CNA.
Os planos de saúde são com a
Unimed e a Uniodonto e serão disponibilizados por meio do convênio
em valores diferenciados. De acordo
com Pedrozo, os produtores rurais
aptos a solicitar os planos também
poderão incluir como dependentes
seu cônjuge e filhos solteiros, adotivos ou não, menores de 18 anos ou
24 anos, se universitários. Para solicitar a adesão ao plano é necessário
o preenchimento de uma ficha que
deve ser feita junto a FAESC.
O plano de saúde será com a Unimed Grande Florianópolis e oferecerá aos produtores rurais e seus beneficiários com valores diferenciados
em relação a contratação direta, conforme o procedimento necessário. Os
planos disponibilizados são o UNIFLEX que prevê cobertura ambula-

torial com atendimentos realizados
em consultório ou em ambulatório,
como consultas, procedimentos diagnósticos e terapêuticos para os quais
não seja necessária a internação hospitalar, fisioterapia, fonoaudiologia,
nutricionista, sessões com psicólogos e terapia ocupacional e hospitalar com cobertura de procedimentos realizados durante a internação
hospitalar. O convênio é abrangido
nacionalmente em todos os hospitais
Unimed do Brasil e médicos pertencentes à rede Unimed.
Com a Uniodonto o plano conta
com a categoria Brilhante Integral Entidades no valor de R$ 32,94 por pessoa
e o Brilhante Integral Entidades com
Coparticipação no valor de R$ 11,53
por pessoa. A cobertura compreende os procedimentos exclusivamente
odontológicos realizáveis em consultório, incluindo exames clínicos, procedimentos diagnósticos, atendimentos
de urgência e emergência odontológicos, exames auxiliares ou complementares, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo
cirurgião-dentista. A abrangência do
plano também é nacional e o atendimento é realizado em todo o Brasil na
rede credenciada da Uniodonto.

PARA ADERIR
A adesão aos planos será oportunizada por meio do cadastro dos
produtores rurais no programa Bem+Agro que pode ser efetuado no
site www.bemmaisagro.com.br, no item “Quero Participar”, preenchendo todos os dados solicitados. Após o preenchimento o produtor
rural está apto a participar. No computador ou celular, o produtor
acessa o extrato de agros acumulados, confere as ofertas – nacionais
ou segmentadas por região – e troca moedas virtuais por benefícios.

Convênio foi assinado entre a FAESC e a Uniconsult
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SEGURANÇA

SEGURANÇA
UNIÃO DE FORÇAS

FAESC e Polícia Militar de Santa Catarina
atuam de forma conjunta para aumentar
a tranquilidade de moradores do meio rural.

Policiais efetuam blitz em rodovias que dão acesso ao meio rural
Eduardo Grassi

Com o objetivo de aumentar a sensação de segurança das comunidades
do meio rural a Polícia Militar de Santa
Catarina e a FAESC realizam diversas
ações. Uma delas é a operação Campo
Seguro que, recentemente, foi promovida simultaneamente em nove unidades do 2° Batalhão de Polícia Militar
Ambiental envolvendo os municípios
de São Miguel do Oeste, Chapecó,
Concórdia, Caçador, Porto União, Canoinhas, Curitibanos, Joaçaba e Lages.
A ação desencadeada com a Polícia
Militar dos municípios busca a aproximação do órgão às comunidades rurais
e promover mais segurança nas localidades que têm incidência de crimes. A
operação consiste em barreiras policiais e visitas às propriedades, levando
a educação ambiental até os produtores
para prevenção de delitos.
“A operação Campo Seguro tem o
intuito de aproximar o homem do campo do policial militar para que ele nos
procure conforme a sua necessidade e
não veja o órgão como uma instituição
repressora. Além disso, reforça a segurança no campo”, explica o comandante
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do Comando do Policiamento Militar
Ambiental de Santa Catarina, coronel
Adilson Schlinckmann Sperfeld.
No Oeste, guarnições já realizam
com o apoio das unidades da Polícia
Militar local, barreiras policias e patrulhamentos nas propriedades rurais.
“Vemos a operação como complemento de outras ações que já são desenvolvidas na região Oeste do estado,
como o programa GPS Rural criado
em 2017, onde as patrulhas eram realizadas em propriedades cadastradas
em nosso sistema. A operação Campo
Seguro vem oferecer segurança a todas as propriedades rurais, englobando desta forma uma parcela bastante
significativa de comunidades rurais
que necessitam de mais segurança”,
afirma o comandante do 2° Batalhão
de Polícia Militar, tenente coronel Ricardo Alves da Silva.
O apoio do Comando Geral da
PMSC além da contribuição e apoio da
FAESC são de fundamental importância para o planejamento das ações de
acordo com a demanda específica de
cada região. A operação já foi realizada

nos municípios de Lages, Água Doce e
Caçador e resultou na prisão de pessoas, detenção de armas, carros furtados e
na orientação de moradores das comunidades rurais.
As ações em favor da segurança
no campo fazem parte das principais
defesas da FAESC, que apoia e dá todo
o suporte necessário à Polícia Militar.
O presidente da FAESC, José Zeferino
Pedrozo, destaca que no passado, os
crimes se relacionavam ao patrimônio,
mas, nos últimos anos, somaram-se
também os estupros, latrocínios, assaltos, sequestros, roubos de veículos etc.
Pedrozo observa que a Polícia Militar Ambiental, braço da Polícia Militar de Santa Catarina, mantém equipes
volantes que percorrem as regiões agrícolas para combater crimes ambientais
com excelente estrutura, equipamento
e armamento. Esses mesmos agentes
estão desenvolvendo ações de educação ambiental e repressão aos demais
crimes com grande resultado para a
paz social no campo. “É um trabalho
que tem trazido maior tranquilidade
para os produtores rurais”.

O comando do 2° Batalhão de Polícia Militar Ambiental, responsável
hoje por comandar nove unidades de
policiamento ambiental espalhadas
pelo interior de Santa Catarina, se
reuniu em Chapecó com representantes dos órgãos de segurança pública e
entidades ligadas ao setor rural para
apresentar ações de segurança voltadas para o meio rural, com destaque
para a operação Campo Seguro.
O objetivo da reunião foi obter
apoio das demais entidades para a
execução de ações mais assertivas
e eficazes. O presidente da FAESC
participou do encontro e observou
que a aproximação da polícia militar
junto ao homem do campo será benéfica para ambos os lados. Pedrozo
mencionou ainda a visita em Brasília
feita à Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA) e aos órgãos públicos em busca de subsídios
e apoio para a implantação eficaz e
certeira de ações como a operação
Campo Seguro em todo o Estado.
Segundo o comandante do 2°
Batalhão de Polícia Militar Ambiental, com atuação nas regiões Oeste,
Meio Oeste, Planalto Norte e Serra
Catarinense, tenente-coronel Adair
Alexandre Pimentel, o trabalho de
integração entre os órgãos é a estratégia necessária. “Proximidade e
prevenção são as melhores formas
para inibir os crimes no meio rural.
O homem do campo precisa ver a
polícia militar como parceira dele e
não somente como órgão repressor”,
afirmou.

Comitiva visitou a sede da CNA em Brasília

Policiais também estiveram em Goiás para conhecer a atuação da polícia no meio rural

EM BRASÍLIA
O presidente da CNA, João Martins, se reuniu com representantes
da Polícia Militar de Santa Catarina,
em Brasília. O encontro contou com
a presença do comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental,
Adair Alexandre Pimentel e do comandante da 1ª Companhia do 2º
Batalhão de Polícia Militar Ambiental, Marco Antônio Marafon Jr., entre
outros membros da corporação.
Durante a reunião, os participantes discutiram ações para aumentar
a segurança no campo e trocaram
informações sobre o trabalho de patrulhamento rural que já vem sendo
realizado em estados como Santa Ca-

Reunião em Brasília com o presidente da CNA, João
Martins, e o presidente da FAESC, José Zeferino Pedrozo

tarina, Goiás e Bahia.
João Martins destacou o estudo
sobre criminalidade no campo realizado pelo Instituto CNA. Também foi
anunciada a realização do Painel de
Segurança na Área Rural, que acontecerá em maio, na CNA.
O vice-presidente da CNA e presidente do Sistema FAESC/SENAR,
José Zeferino Pedrozo, o diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Daniel
Carrara, o secretário-executivo do
Instituto CNA, André Sanches, e o
coordenador de Sustentabilidade da
CNA, Nelson Ananias Filho, também
estiveram presentes no encontro.

Policiamento tem sido reforçado no meio rural
para garantir segurança dos produtores rurais

Eduardo Grassi

CAMPO SEGURO
EM SANTA CATARINA
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Programa é desenvolvido na Base Aérea de Florianópolis

SENAR/SC INICIA PROGRAMA
EMPREENDEDOR RURAL SOLDADO CIDADÃO
Com o objetivo de desenvolver
competências empreendedoras e preparar líderes para ações sociais, políticas e econômicas sustentáveis no
agronegócio, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR/SC),
órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa
Catarina (FAESC), em parceria com
a Base Aérea de Florianópolis (BAFL)
e o Sindicato Rural de Florianópolis,
iniciou o Programa Empreendedor
Rural – Soldado Cidadão. Ao todo
21 soldados em serviço militar participam do programa que tem carga
horária de 160 horas e é voltado para
jovens oriundos do meio rural que
desejam empreender no campo.
As aulas ocorrem na base área em
Florianópolis e são realizadas em parceria com o Sindicato Rural de Florianópolis. “Ficamos muito honrados
em fazer parte dessa parceria com o
Sistema FAESC/SENAR e a Base Aérea de Florianópolis, levando conhe-
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cimento a esses jovens para que mais
à frente possam representar nosso
Brasil e disseminar os conhecimentos adquiridos com esse projeto que
é de muita importância para todos os
envolvidos. Que este programa faça
a diferença na vida pessoal e profissional desses jovens que muito tem
a contribuir com o desenvolvimento
do nosso País”, destaca o presidente
do Sindicato Rural de Florianópolis,
Pedro Cavalheiro de Almeida.
Os prestadores de serviço em instrutoria do SENAR/SC Valdir Airton
Ramthum e o Ivania Begnini Zingler
ministrarão as aulas. Segundo Ivania, o objetivo das aulas é capacitar
os soldados para que quando retornem para o mercado de trabalho
estejam aptos a buscar um emprego
ou a abrir seus negócios na área rural. “O PER trabalha com três focos:
disseminação de conhecimento nas
áreas de empreendedorismo e seus
afins, desenvolvimento humano e

elaboração do projeto técnico. Mesmo sendo com enfoque no agro este
curso pode ser aplicado em qualquer
área em decorrência de sua ampla
abrangência”.
De acordo com a tenente Juliane
Druta da Rosa Silvano, representante
local do Projeto Soldado Cidadão na
BAFL, o Projeto Soldado Cidadão é
uma iniciativa do Ministério da Defesa que tem a finalidade de qualificar
social e profissionalmente jovens que
prestam o serviço militar para o futuro ingresso no mercado de trabalho,
através de cursos profissionalizantes.
A coordenadora estadual do programa, Nayana Bittencourt, explica
que participam desta turma produtores, filhos de produtores e militares
que tem afinidade com o meio rural,
e estão realizando o serviço militar
temporário, e que posteriormente
poderão colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o
programa.

O Programa Empreendedor Rural,
ofertado pelo SENAR à Base Aérea
de Florianópolis, tem sido uma oportunidade bastante significativa para
os jovens envolvidos e, sem dúvidas,
atende ao objetivo do Projeto Soldado
Cidadão de capacitar militares em serviço militar temporário para o futuro
ingresso no mercado de trabalho.
“O participante torna-se apto a
atuar na administração de propriedades em regime de economia familiar, contribuindo para o desenvolvimento e expansão da produtividade
e rentabilidade”, observa o superintendente do SENAR/SC, Gilmar Antônio Zanluchi.
O curso terá duração aproximada de cinco meses e será dividido em
oito módulos que abordarão: empreendedorismo rural; especificidades
do setor agropecuário, propriedade e
produtor; planejamento; cadeias produtivas; educação para a cidadania;
legislação e administração da empresa rural e projetos.
A iniciativa valoriza o empreendedorismo, o desenvolvimento de
competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto de melhoramento, ampliação ou implantação de uma nova atividade rural.
O presidente do Sistema FAESC/
SENAR, José Zeferino Pedrozo, destaca que após concluírem o tempo de
serviço militar, os jovens retornarão
para as propriedades rurais com a
qualificação necessária para empreender, contribuindo com a expansão
da produção e consequentemente o
crescimento do setor primário da economia. “Santa Catarina, assim como
outros Estados, precisa reconverter
as propriedades para novos processos produtivos, sendo assim a formação de novos líderes é fundamental.
O PER Soldado Cidadão é mais uma
oportunidade de qualificação gratuita
para que esses jovens retornem às suas
propriedades munidos de informações e conhecimentos para inovar e
dar continuidade ao trabalho de maneira tenrificada e atualizada”.

Serão ministradas 160 horas/aula

Após concluir o serviço militar os soldados poderão voltar às suas propriedades aptos a empreender

Participam da turma produtores, filhos de produtores e militares que tem afinidade com o meio rural
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NOVIDADE

CNA E SENAR LANÇAM PROGRAMA
DE ALIMENTOS ARTESANAIS E
TRADICIONAIS DO BRASIL
Produtores rurais devem se cadastrar
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)
lançaram o “Programa CNA de Alimentos Artesanais e Tradicionais do
Brasil” com o objetivo de estimular a
diversificação e agregação de valor aos
produtos elaborados pelos pequenos e
médios produtores rurais.
Segundo o presidente do Sistema FAESC/SENAR e vice-presidente de finanças da CNA José Zeferino
Pedrozo, o Estado de Santa Catarina
conta, em sua maioria, com pequenas
e médias propriedades rurais que tem
no produto artesanal mais uma fonte
de renda. “Por isso, estimulamos que
nossos produtores se cadastrem para
que sejam conhecidos assim como
seus produtos”, orienta o presidente.
De acordo com o superintendente do SENAR/SC Gilmar Antônio
Zanluchi, o programa prevê ações
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Após acordo para a definição do
novo salário mínimo regional fechado
pelos empregadores (representados
pelas Federações empresariais) e pelos trabalhadores (representados pelas
centrais sindicais laborais) de Santa
Catarina, o Governo do Estado a Assembleia Legislativa (Alesc) aprovou
projeto de lei para reajustar quatro fai-

xas do salário mínimo regional.
O acordo entre entidades laborais
e patronais ocorreu em fevereiro. Com
o acordo, os novos mínimos regionais para as quatro faixas foram de R$
1.158, R$ 1.201, R$ 1.267 e R$ 1.325. O
índice médio de reajuste foi de 4,29%.
O presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária de Santa Ca-

tarina (Faesc) José Zeferino Pedrozo
avalia que o acordo foi justo para
ambos os polos da relação empregatícia. “O acordo demonstra a boa
vontade dos empregadores na oferta
de remuneração mais justa aos trabalhadores, em que pesem as dificuldades econômicas dos últimos anos”,
observa o dirigente.

AS FAIXAS QUE COMPÕEM O MÍNIMO REGIONAL:
PISO ATUAL

PISO PROPOSTO 2019

Primeira faixa

R$ 1.110

R$ 1.158

Segunda faixa

R$ 1.152

R$ 1.201

Terceira faixa

R$ 1.214

R$ 1.267

Quarta faixa

R$ 1.271

R$ 1.325

PRIMEIRA FAIXA:
de capacitação, assistência técnica e
gerencial, consultoria, melhoria do
ambiente tributário e regulatório, fomento e aperfeiçoamento da estrutura
para comercialização. “Para que isso

aconteça, precisamos identificar o que
os produtores artesanais produzem
atualmente para mantê-los informados sobre futuras iniciativas para a
promoção de seus negócios”, esclarece.

SAIBA MAIS
Um produto agroalimentar
tradicional é um produto transformado cujos métodos de produção,
processamento e maturação foram
consolidados ao longo do tempo,
ou que tem características exclusivas decorrente da interferência do
ambiente que são produzidos. Na
maioria das vezes o saber para produzi-lo foi transmitido de geração
em geração. Exemplos de produtos
agroalimentares tradicionais: mel,
cachaça, vinho, plantas alimentícias
não convencionais.

NOVO SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL
BENEFICIA SETOR AGROPECUÁRIO

ACORDO

Um produto agroalimentar artesanal costuma ser produzido em
quantidades limitadas, com excelência, pelo próprio produtor rural ou
seus funcionários, que detenham o
domínio total do processo produtivo, aliando predominantemente ao
uso de métodos tradicionais e manuais. Exemplos de produtos agroalimentares artesanais: vinho, queijo,
embutido, geleia, doce de leite.
“Para atendê-los da melhor forma, precisamos identificar o que cada
produtor produz atualmente, por isso

é fundamental que se cadastrem”, destaca Pedrozo. O cadastro leva menos
de cinco minutos e pode ser feito
por meio do link: https://pt.surveymonkey.com/r/CadastroArtesanais.
As informações constarão em
um banco de dados e os produtores serão informados sobre futuras
iniciativas para a promoção de seu
negócio. Informações adicionais podem ser acessadas no site da CNA
por meio do link: https://www.
cnabrasil.org.br/paginas-especiais/
alimentos-artesanais-e-tradicionais.

a) na agricultura e na pecuária;
b) nas indústrias extrativas e beneficiamento;
c) em empresas de pesca e aquicultura;
d) empregados domésticos;
e) em turismo e hospitalidade; (Redação
da alínea revogada pela LPC 551/11).
f) nas indústrias da construção civil;
g) nas indústrias de instrumentos musicais e brinquedos;
h) em estabelecimentos hípicos; e
i) empregados motociclistas, motoboys, e do
transporte em geral, excetuando-se os motoristas.

SEGUNDA FAIXA:

a) nas indústrias do vestuário e calçado;
b) nas indústrias de fiação e tecelagem;
c) nas indústrias de artefatos de couro;
d) nas indústrias do papel, papelão e cortiça;
e) em empresas distribuidoras e vendedoras
de jornais e revistas e empregados em bancas,
vendedores ambulantes de jornais e revistas;
f) empregados da administração das
empresas proprietárias de jornais e revistas;
g) empregados em empresas de
comunicações e telemarketing; e
h) nas indústrias do mobiliário.

TERCEIRA FAIXA

a) nas indústrias químicas e farmacêuticas;
b) nas indústrias cinematográficas;
c) nas indústrias da alimentação;
d) empregados no comércio em geral; e
e) empregados de agentes autônomos do comércio.

QUARTA FAIXA
a) nas indústrias metalúrgicas,
mecânicas e de material elétrico;
b) nas indústrias gráficas;
c) nas indústrias de vidros, cristais,
espelhos, cerâmica de louça e porcelana;
d) nas indústrias de artefatos de borracha;
e) em empresas de seguros privados e capitalização e
de agentes autônomos de seguros privados e de crédito;
f) em edifícios e condomínios residenciais,
comerciais e similares, em turismo e hospitalidade;
g) nas indústrias de joalheria e
lapidação de pedras preciosas;
h) auxiliares em administração escolar
(empregados de estabelecimentos de ensino);
i) empregados em estabelecimento de cultura;
j) empregados em processamento de dados; e
k) empregados motoristas do transporte em geral.
I) empregados em estabelecimentos de serviços de saúde.

13

FUTURO

REGISTRO

RENOVADO CONVÊNIO 100
Os secretários de Fazenda dos Estados decidiram renovar o Convênio
100, benefício que reduz ou isenta a
base de cálculo do ICMS nas operações de vendas de insumos e produtos agrícolas. A FAESC trabalhou ao
lado de outras entidades do agronegócio para a manutenção do convênio e comemorou a decisão.
O presidente José Zeferino Pe-

drozo observou que a não renovação da medida poderia desequilibrar
todo o mercado. Os insumos encareceriam 12%. Existem determinados
benefícios fiscais que modelaram
grandes cadeias produtivas tendo
como referência essa sistemática de
tributação. “O fim do Convênio 100
acarretaria sérios problemas ao mercado e afetaria a balança comercial”,

assinalou Pedrozo.
A renovação só foi possível porque houve aprovação unânime do
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) com o consenso dos
27 secretários estaduais e do Distrito
Federal. O secretário de Fazenda de
Santa Catarina, Paulo Eli, havia declarado voto favorável à renovação do
Convênio 100/1997.

SISTEMA CNA ENTREGA PROPOSTAS PARA
O PLANO AGRÍCOLA E PECUÁRIO 2019/2020
O presidente da CNA, João Martins, entregou um documento com 10
propostas prioritárias para o Plano
Agrícola e Pecuário (PAP) 2019/2020
para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em Brasília.
O documento está organizado
em cinco eixos: propostas para recompor o volume de recursos para
o financiamento da atividade, para
desburocratizar e reduzir o custo de
observância, crédito rural, gestão de
riscos da atividade agropecuária e comercialização.
“A CNA traz uma proposta que
está muito próxima do que o Ministério pensa. Agora vamos pegar as duas
propostas juntas e vamos ao Ministério da Economia para fecharmos o
próximo plano safra do Brasil”, disse
Tereza Cristina.
O presidente da CNA destacou
que as sugestões foram elaboradas
“ouvindo as bases”, por meio de reuniões com os produtores em todas as
regiões do Brasil. Para João Martins,
é um instrumento oferecido pela entidade para que a ministra tenha condições de negociar com o Ministério

José Zeferino Pedrozo integra diretoria do Sebrae

da Economia.
“Ela já disse que deveremos ter
um aumento substancial no seguro,
algo em torno de R$ 1 bilhão. Os produtores estão muito esperançosos de
termos um Brasil com crescimento
de produção e sabendo como colocar
essa produção, que é o mais importante”, afirmou João Martins.
Uma das prioridades é restabelecer os níveis de exigibilidade sobre
a poupança rural em 74% e sobre os
depósitos à vista em 34%. Outra solicitação é eliminar a tributação sobre ganhos de capital decorrentes de
variação cambial em Certificado de
Direitos Creditórios do Agronegócio
(CDCA) e Certificado de Recebíveis
do Agronegócio (CRA) emitidos em
moeda estrangeira e flexibilizar os investimentos estrangeiros no mercado
de capitais brasileiros.
O presidente da FAESC José Zeferino Pedrozo destaca que o Plano
Agrícola beneficiará os produtores
rurais de todo o País, inclusive os de
Santa Catarina que têm uma expressiva produção e necessitam de recursos
para a condução de suas atividades.

SEBRAE NACIONAL ALINHA
DIRETRIZES PARA 2019

14 | Revista Agricultura SC | Maio de 2019

dos pequenos negócios e estimular o
empreendedorismo no País. O evento
realizado pela nova diretoria do Sebrae também contou com as presenças
do diretor-presidente Carlos Melles;
acompanhado do diretor de administração e finanças, Eduardo Diogo; do
diretor técnico, Bruno Quick e do presidente do Conselho Deliberativo Na-

cional, José Roberto Tadros. Além dos
representantes da diretoria, estiveram
presentes como convidados especiais,
o secretário especial de produtividade,
emprego e competitividade, Carlos
Alexandre da Costa e o senador Jorginho Mello, presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena
Empresa.

■■ Anunciar o volume de recursos
programados para aplicação em
crédito rural condizente com a real
disponibilidade de recursos das
instituições financeiras e com a capacidade de equalização de taxa de
juros pelo Tesouro Nacional;
■■ Priorizar recursos para o crédito
de custeio;
■■ Priorizar os programas de investimento para construção de armazéns (PCA), adequação das propriedades à legislação ambiental (ABC)
e investimentos necessários à incorporação de inovações tecnológicas
nas propriedades rurais (Inovagro);
■■ Manter o diferencial de taxa de
juros para médios produtores nos
programas PCA e ABC, conforme
estabelecido na safra 2018/2019;
■■ Revogar a norma que autoriza
as instituições financeiras a excluir
linearmente R$ 200 milhões de
suas exigibilidades;
■■ Estender o mecanismo de equalização de taxa de juros e outros
encargos financeiros aos bancos
privados e às confederações de cooperativas de crédito rural;
■■ Definir políticas estruturantes
para a gestão de riscos agropecuários, por meio da subvenção ao
prêmio do seguro rural e às opções
de venda de produtos agropecuários, revisão do Zoneamento Agrícola de Risco Climático e apoio à
comercialização;

CNA/Divulgação

O presidente da FAESC e do SENAR/
SC José Zeferino Pedrozo assumiu a
vice-presidência Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae e participou,
em Brasília de encontro com dirigentes representantes de todos os estados.
A iniciativa foi essencial para alinhar
as ações deste órgão tão importante
para o desenvolvimento sustentável

CONFIRA AS OUTRAS PRIORIDADES
APRESENTADAS NO DOCUMENTO:

Entrega foi feita pelo presidente da CNA representando todas as Federações
de Agricultura e Pecuária do Brasil e em nome dos produtores rurais

■■ Retornar o financiamento da assistência técnica com recursos do
crédito rural oficial.
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EMPREENDEDORISMO

EXPOSIÇÃO

PRODUTORAS RURAIS DE
LAURO MÜLLER PARTICIPAM DO
PROGRAMA MULHERES EM CAMPO
Despertar nas mulheres do meio
rural o olhar empreendedor e o protagonismo feminino, desenvolvendo
competências para a gestão de suas propriedades planejando e transformando
a atividade produtiva em um negócio.
Esse é o principal objetivo do programa
Mulheres em Campo, promovido pelo
SENAR/SC, órgão vinculado à FAESC.
Recentemente mais uma turma
foi formada por meio do Sindicato
Rural de Orleans, em parceria com
o Governo do Município de Lauro
Müller, por meio da Secretaria de
Assistência Social. No total, 14 participantes, na grande maioria empreendedoras rurais, participaram do
curso, totalizando quarenta horas de
capacitação. As aulas foram realizadas na comunidade de Rio Borela e
reuniram empreendedoras rurais de
fumo, ovos, queijo, milho, laranja,
entre outros.
“O programa desenvolve competências de empreendedorismo e gestão, orienta na descoberta do potencial de cada participante e na gestão
da propriedade. Ensina a planejar e a
transformar uma atividade produtiva
em negócio”, explica a coordenadora
estadual do programa, Nayana Settubal Bittencourt.
Segundo a prestadora de serviço em
instrutoria do SENAR/SC, Bernadete
Luiza Bortolotto, as aulas foram divididas em cinco módulos, iniciando com
diagnóstico de propriedade, planejamento, levantamento de custos, comercialização e desenvolvimento pessoal.
As produtoras também se reuniram no centro da cidade, onde
colocaram em prática seus conhecimentos para comercialização de seus
produtos em uma feira artesanal.
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Foram leiloados 534 animais

Feira comercializou produtos artesanais das produtoras rurais do programa

Comunidade prestigiou a feira
Estiveram presentes na exposição, a
vice-presidente da Associação Feminina de Assistência Social (AFAS),
Mirian Juliani Rodrigues e a assistente social, Marisa De Moura Dorigon, além da supervisora do SENAR/
SC na região Sul, Sueli Silveira Rosa
que acompanhou todo o andamento
do programa. “Elas são organizadas e
têm atitude. Isso é fundamental para
o sucesso de seus negócios rurais”.
O programa conta também com
módulos que trabalham o desenvolvimento humano. “A iniciativa possibilita reforçar o espírito empreendedor e, também, aprofundar questões
voltadas à comercialização dos produtos demonstrando o potencial comercial das propriedades. “Os bons

resultados do trabalho feito com essas mulheres serão refletidos junto às
propriedades rurais”, complementa o
superintendente do SENAR/SC, Gilmar Antônio Zanluchi.
“Quanto melhor o relacionamento, o desenvolvimento e o conhecimento delas mesmas, maior será a
contribuição do trabalho no campo.
Elas têm ganhado espaço e, algumas,
adotam uma postura de liderança e
fazem a gestão da propriedade, em
alguns casos sozinhas. Enxergamos
nessas mulheres superação, força e
persistência em permanecer na atividade e crescer cada vez mais ao lado
de suas famílias”, observa o presidente do Sistema FAESC/SENAR, José
Zeferino Pedrozo.

Produtores participaram de palestra com projeções para o mercado de carnes em 2019

BOVICORTE LEILOA R$ 710 MIL EM BOVINOS
A primeira edição do Bovicorte do
Programa de Assistência Ténica e Gerencial (ATeG), que ocorreu em Chapecó no último fim de semana, teve
sucesso de participação e leilão com
100% de vendas de bovinos. Ao todo,
foram leiloados 534 cabeças em um valor total de R$ 710 mil em vendas. Os
preços médios praticados foram de R$
6,70 por kg de terneiro fêmea, R$ 7,25
por kg de terneiro macho e R$ 3,86 por
kg de vaca. A organização foi do Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó com o apoio do Sistema FAESC/
SENAR e demais instituições parceiras.
O leilão contou com bovinos de
qualidade e padronizados produzidos através do projeto de Inseminação Artificial por Tempo Fixo (IATF)
por produtores que participam do
Programa de Assistência Técnica e
Gerencial (ATeG) em Pecuária de
Corte, desenvolvido no Estado pelo
Sistema FAESC/SENAR.
“Superou as nossas expectativas
tanto o leilão como a participação
dos produtores rurais de gado de
corte da nossa região. O objetivo foi
oportunizar a troca de experiências,
além do acesso a informação e tecnologia de primeira para a contribuir

com a produção e a rentabilidade das
propriedades”, afirmou o presidente
do Sindicato Rural de Chapecó, Ricardo Lunardi.
O evento contou com exposição
de animais, máquinas e equipamentos e tecnologias de produção, além
de palestra sobre projeções do mercado de carne bovina para 2019 com
o zootecnista e consultor de mercado
da Scot consultoria, Rafael Ribeiro
de Lima Filho. Alunos do curso de
Zootecnia da Udesc levantaram dados dos lotes expostos para posterior
avaliação de desempenho produtivo.
“Depois de três anos de baixa no
preço da arroba tivemos um aumento
expressivo na quantidade de fêmeas
em relação ao total de bovinos abatidos e isso gerou no mercado uma menor disponibilidade de terneiros. O
mercado sente a falta desses animais
mais jovens e a tendência no curto em
médio prazo é que tenhamos também
um reflexo sobre o preço da arroba
do boi gordo. Estamos saindo de uma
fase de baixa do ciclo para uma fase
de alta, que deve durar uns dois a três
anos. Pensando nisso, o produtor tem
uma grande ferramenta para a gestão
e planejamento da atividade”.

O produtor Eugidio Santa Catarina, da Linha Zandavalli, em Guatambu, participa do programa ATeG em
bovinocultura de corte há dois anos
e já teve um incremento de aproximadamente 20% na rentabilidade de
sua propriedade graças as visitas técnicas e gerenciais. “Está sendo ótimo
o acompanhamento, as oficinas têm
auxiliado muito. Entre os avanços é
possível destacar o melhoramento
genético através da inseminação, manejo dos animais e estação de monta”, relatou o produtor que possui 73
vacas em cria e está aumentando o
rebanho. Para ele, o Bovicorte foi um
excelente momento para a troca de
experiências o que contribui muito
para o crescimento da produção.
O superintendente do SENAR/SC,
Gilmar Antônio Zanluchi, participou
do evento e salientou a importância
da busca por informação e qualificação no meio rural. “O Sistema FAESC/SENAR apoia e incentiva ações
que visem estimular os produtores
rurais a aderirem iniciativas e tecnologias que venham contribuir com a
expansão de suas propriedades, aumentando a produtividade, a renda e
a qualidade de vida”, finaliza.
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EDUCAÇÃO
EM TODO O ESTADO

Legenda
Dia da Família
na Escola em Laguna

Dia da Família na Escola em Monte Castelo

ESCOLAS CATARINENSES DE
PORTAS ABERTAS PARA A FAMÍLIA
Sistema FAESC/SENAR participa do Dia da Família na Escola em diferentes municípios
A Escola Básica Municipal André
Marafon, em Chapecó, foi uma das que
abriu as portas para pais e familiares
dos alunos. Em todo o Estado famílias
celebraram o Dia da Família na Escola.
A atividade, promovida por meio do
Movimento Santa Catarina Pela Educação, do qual o Sistema FAESC/SENAR
faz parte, é lei no Estado desde 2016 e
acontece sempre no mês de abril com o
propósito de integrar a família na vida
escolar das crianças e adolescentes.
O dia foi com atividades comemorativas como apresentações, oficinas, cama elástica, brinquedos infláveis, plantio de árvores e gincana. O
vendedor Jandir Pereira ficou orgulhoso em deixar a marca da família
na escola. Ele e a esposa Mara fazem
questão de acompanhar a rotina es-
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colar da filha Kamilly, de 6 anos. “Ficamos muito felizes em plantar essa
muda de árvore com ela, será uma
recordação para gerações da nossa
família. Esse foi mais um dia para
demonstrar que sempre vamos estar
juntos da nossa filha”.
A parte mais esperada do dia foi a
premiação da gincana. A missão dada
aos alunos era levar para a escola o
maior número de familiares. Os três
primeiros colocados ganharam uma
cesta de produtos coloniais e o primeiro lugar também recebeu como
recompensa um quadro com uma
foto da família.
A gerente Vanessa Rodrigues,
mãe das alunas Emilly, da pré-escola, e Nicoly, que está no 4º ano, levou o maior número de familiares e

comemorou o 1º lugar na gincana.
“Saí do trabalho especialmente para
estar aqui com elas. É fundamental
que a gente participe e acompanhe
cada passo das nossas filhas. Foi um
dia muito divertido para todos nós e
ganhar o prêmio foi gratificante”, destacou Vanessa.
O supervisor do SENAR/SC no
Oeste, Helder Barbosa, ressaltou que
o objetivo foi integrar a comunidade
escolar e sensibilizar os familiares
sobre o quão fundamental seu apoio
é para a formação dos filhos e a continuidade dos estudos. “Nós fizemos
a gincana para ilustrar que quanto
maior é o apoio da família, maiores
são as chances de o indivíduo ser
bem-sucedido. Com certeza quem foi
para participar aproveitou”.

que o Sistema FAESC/SENAR é atuante no Movimento SC pela Educação e apoia ações que incentivam a
educação e a busca por qualificação,
principalmente no meio rural. “O
conhecimento é que transforma realidades e faz com que o desenvolvimento ocorra. Tudo começa com
uma educação de qualidade e, por
isso, incentivamos que o ensino seja
acessível e de qualidade também no
meio rural. Participamos de mais
um Dia da Família na Escola com a
certeza de que o futuro começa na
sala de aula”.
“O Sistema FAESC/SENAR incorporou-se ao Movimento Santa
Catarina pela Educação por compreender que o único caminho
para o desenvolvimento cultural e
econômico consiste na preparação
de todos para os desafios dos novos
tempos. Por meio do SENAR/SC,
estamos desenvolvendo esforços
para a formação das novas gerações
e a qualificação e requalificação dos
adultos, habilitando-os às novas
exigências das atividades laborais
e empresariais da agricultura e do
agronegócio. Sabemos que a participação da família reflete diretamente
em melhorias nos índices dos alunos e na qualidade do ensino e, no
meio rural, isso é ainda mais evidente porque melhora não apenas a
produtividade, mas a qualidade de
vida de todos os envolvidos”, enfatizou o presidente do Sistema FAESC/
SENAR, José Zeferino Pedrozo
Um balanço do Dia da Família na
Escola destacou ações que mobilizaram cerca de 1 milhão de pessoas.
Pedrozo destacou a visita realizada
no Instituto Estadual de Educação
(Florianópolis), onde estudam cerca
de 5 mil alunos. “A presença de tantos pais também chamou a atenção,
demonstrando o interesse das famílias em acompanhar seus filhos na
escola”, acrescentou.

Dia da Família na Escola em Rio do Oeste

Arquivo/Divulgação

O Sistema FAESC/SENAR participou do Dia da Família na Escola
em todo o Estado. As programações
foram diversificadas de acordo com
a necessidade de cada município.
Em Laguna, na região Sul, ocorreu
na E.E.B Marilza Lory de Barros e
contou com a presença da supervisora do SENAR/SC no Sul, Sueli Silveira Rosa. Na região Norte, no município de Monte Castelo, as ações
foram realizadas na E.E.B Manoel
Ribeiro com o acompanhamento da
supervisora regional Carine Weiss.
Em São Miguel do Oeste, no extremo Oeste, a participação foi na
E.M.E.I.E.F Padre José de Anchieta, localizada na linha Dois Irmãos,
o acompanhamento foi feito pela
supervisora da região Grasiane Bittencourt Viêra. Já na região do meio
Oeste a programação ocorreu em
Tangará, com a supervisão regional
de Diego Machado Visintin, na E.E.B
Professor João Jorge de Campos.
Na região do Vale do Itajaí as
atividades foram promovidas na
E.E.B. Vereador Alfredo Scottini,
com a presença do supervisor da
região Darci Aloisio Wolmann. No
Planalto Serrano, em São Joaquim,
a supervisora Stephanye Fanton
acompanhou as atividades do Dia
da Família na Escola no Sindicato
Rural de São Joaquim.
A técnica em formação profissional do SENAR/SC e membro
do comitê estadual do Movimento
SC pela Educação, Nayana Setubal
Bittencourt, observa que o foco da
campanha deste ano estava relacionado à participação da família na
construção do indivíduo, por meio
de ações que as famílias poderiam
realizar para auxiliar seus filhos
em sua vida escolar que propiciasse
uma vida adulta bem-sucedida, em
especial na formação profissional.
O superintendente do SENAR/SC
Gilmar Antônio Zanluchi destacou

Dia da Família na Escola em São Joaquim

Dia da Família na Escola em São Miguel do Oeste

Dia da Família na Escola em Tangará

19 Pedrozo,
Presidente do Sistema FAESC/SENAR, José Zeferino
acompanhou as ações do Dia da Família na Escola

