


AMIGAS E AMIGOS
DO VALE!

D urante toda minha vida, tenho me dedicado à luta 
pela melhoria da qualidade de vida das pessoas que 

vivem nas regiões rurais, de forma especial, dos agriculto-
res familiares de Minas Gerais, no meu trabalho como en-
genheiro agrônomo, como extensionista rural e presidente 
da Emater-MG, como secretário de Estado da Agricultura 
e do Trabalho e Emprego, e como Deputado Federal.

Nasci e vivi numa comunidade rural e desde muito cedo vi-
venciei a realidade da vida no campo, conheci de perto suas de-
mandas, suas dificuldades, suas potencialidades e seus sonhos. 

E por conhecer profundamente essa realidade, ao ter 
a honra de ser o primeiro extensionista a ocupar uma ca-
deira no Congresso Nacional, transformei esse espaço em 
uma janela para o campo, mostrando sua força econômi-
ca, sua cultura e sua contribuição para o desenvolvimento 
do país e para a qualidade de vida de todos os brasileiros. 

Esse espaço também foi dedicado à luta pela defesa dos 
direitos fundamentais dos agricultores familiares, cujo tra-
balho resguarda a segurança alimentar do país, ao produ-
zir cerca de 70% dos alimentos que chegam, diariamente, 
à mesa da população brasileira. Nesse espaço, temos mos-
trado o quanto o trabalho desses homens e mulheres é 
fundamental para a conservação e a preservação ambien-
tal, para a disponibilidade da água que consumimos, para 

o fortalecimento da economia do país, e para gerar oportu-
nidades de trabalho e renda.

Mas assim como é importante a melhoria da vida no campo, 
é preciso que serviços essenciais como saúde e segurança se-
jam garantidos, no campo e na cidade. Por isso, o trabalho no 
Congresso Nacional é incansável, se renova a cada dia, e ganha 
mais força a cada resultado alcançado. Cada conquista tem um 
valor especial, porque sabemos dos benefícios para a vida do 
cidadão, em todos os rincões do nosso Estado e do nosso País.

Nesta publicação, apresentamos um resumo de nossas ações 
e dos benefícios que trouxemos para o Vale do Jequitinhonha, 
essa região que ao mesmo tempo que sofre com a escassez hí-
drica, possui um enorme potencial natural e uma riqueza cultu-
ral inigualável, referência para Minas e para o Brasil.

Cada benefício conquistado, além de honrar o compro-
misso que fiz com os cidadãos que depositaram em mim o 
seu voto de confiança, também representa a minha gratidão 
pela oportunidade de representar essa região que eu ado-
tei e que também me adotou. Essa região que sempre me 
recebe de forma acolhedora, com a porta e o coração aber-
tos, com a certeza de estar chegando em casa. Essa região 
que encanta pela beleza da arte, pelos valores artísticos e 
culturais, e pela qualidade de sua gente - forte, resistente, 
que não desiste da luta e enfrenta os desafios de cabeça 
erguida, e que nos enche de orgulho de sermos brasileiros.

Esse é o legado do nosso trabalho: garantir cidadania, 
autonomia e desenvolvimento sustentável para nossa 
gente, e, de forma especial, para as populações rurais.  

Um grande abraço e vamos juntos!

Zé Silva
Deputado Federal 

PALAVRA DO DEPUTADO
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COMPROMISSO
COM O VALE DO 
JEQUITINHONHA

EMATER-MG

FORAM R$ 55.353.862,90  
INVESTIDOS NA REGIÃO 
DESDE O PERÍODO EM QUE 
ZÉ SILVA FOI PRESIDENTE DA 
EMATER-MG (2004 A 2010) ATÉ 
2018, NO SEGUNDO MANDATO 
COMO DEPUTADO FEDERAL. 

Zé Silva sempre dedicou uma aten-
ção especial ao Vale do Jequiti-

nhonha. “Como Deputado Federal, 
represento Minas Gerais e o Brasil no 
Congresso Nacional, dedicando meu 
trabalho a todos os mineiros e brasi-
leiros, mas sempre tive um carinho 
especial pelo Vale do Jequitinhonha, 
região onde estive centenas de vezes, 
sempre levando, além de benefícios, a 
minha amizade e a minha gratidão”,

 “Como Presidente da Emater, colo-
camos o Vale do Jequitinhonha como 
região prioritária para a ação da Ema-
ter. Construímos e implantamos, com 
apoio das famílias rurais e lideranças 
locais, diversos projetos e programas 
rurais, com destaque para o Programa 
Minas Sem Fome, de apoio e fomen-
to à atividade da agricultura familiar. 
Este programa, segundo estudos da 
Fundação João Pinheiro, mudou o per-

fil social do Vale, trazendo esperan-
ça, trabalho e a certeza de que, com 
investimentos públicos, assistência e 
participação social, é possível promo-
ver o desenvolvimento do Vale”, desta-
ca Zé Silva.

Nesse período,
foram investidos
R$ 7.915.542,57 
na agricultura 
familiar da Vale do 
Jequitinhonha,

possibilitando aos agricultores rece-
berem incentivos para potencializar sua 
produção e viver com mais qualidade. 

A região recebeu 14 agroindústrias de 
processamento artesanal (leite, frutas, 
mandioca, peixes, pães e biscoitos, e for-

no a lenha agroindustrial), e 44 Tanques 
de granelização e resfriamento de leite.

Os agricultores familiares da região 
receberam 19 kits de apicultura, com 
equipamentos de apoio à produção de 
mel, kits de inseminação artificial, ale-
vinos, ração e tanques-rede para cria-
ção de peixes, pintainhas, sementes de 
vários produtos para hortas domésti-
cas e instalação de viveiro para pro-
dução de milhares de mudas frutíferas 
para pomares.

Com o Projeto Transformar, cen-
tenas de jovens e agricultores de 30 
municípios da região receberam ca-
pacitação técnica para iniciar sua vida 
profissional com mais apoio, recursos 
e assistência técnica.

Em Datas, foi potencializado o traba-
lho dos artesãos do município, que re-
ceberam uma série de benefícios para 
produzir e comercializar seus produtos.
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AGRICULTURA 
FAMILIAR 
LEVADA A SÉRIO

M antendo o compromisso de tra-
balhar pelos pequenos produ-

tores rurais, o trabalho iniciado como 
presidente da Emater-MG continuou a 
pautar as ações de Zé Silva como De-
putado Federal. Nesses dois manda-
tos, o deputado viabilizou recursos da 

ordem de R$ 27.810.612,67 milhões 
para investimento na agricultura fami-
liar do Vale do Jequitinhonha.

Somente em sementes para lavoura 
destinadas à agricultura familiar da região 
foram investidos R$ 5.405.019,70, um 
benefício que foi iniciado ainda na presi-

dência da Emater-MG, e que sempre pau-
tou as ações do mandato como deputado 
federal. “Esse é um apoio importante por-
que, mesmo com pouca chuva e longos 
períodos de estiagem, o produtor da re-
gião nunca perde a esperança e planta sua 
lavoura todos os anos”, observa Zé Silva.
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Um benefício que foi iniciado ainda 
na presidência da Emater-MG, e 

que sempre pautou as ações do manda-
to como deputado federal, especialmen-
te no Jequitinhonha, onde, mesmo com 
pouca chuva e longos períodos de estia-
gem, o produtor nunca perde a esperan-
ça e planta sua lavoura todos os anos.

Tão importante quanto produzir, é ter condições de be-
neficiamento dos produtos pelo próprio produtor rural, ga-
rantindo trabalho e renda e, consequentemente, sua per-
manência no campo. Conhecedor dessa realidade, Zé Silva 
garantiu recursos para construção de 02 agroindústrias 
para processamento artesanal de alimentos produzidos pela 
agricultura familiar nos municípios de Datas e Diamantina, 
com investimento de R$ 88.000,00.  

AGROINDÚSTRIA 
FAMILIAR 
ARTESANAL

A região também recebeu 21 kits de equipamentos para 
apoio à produção de mel, fortalecendo a atividade no Vale. 

Para potencializar a atividade leiteira, agricultores do Vale 
do Jequitinhonha receberam 9 tanques de granelização e res-
friamento de leite, somando investimento de R$ 92.234,60.

Para melhoria do suporte na atividade no campo, a região 
também recebeu 20 tratores e implementos agrícolas, com 
investimento de R$2.002.875,00.
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MAIS ESPAÇO PARA A 
COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO

O Deputado garantiu somente no Vale do Jequitinhonha R$ 
283.775,40 para aquisição de 30 Kits Feira Livre, contendo 

tendas padronizadas, balanças, caixas plásticas, jalecos e bonés. 
“Se produzir já um desafio, imagina vender! Então, estamos tra-
balhando para que, em todos os municípios da região, o agricultor 
familiar tenha um espaço planejado, com a infraestrutura adequa-
da para comercializar seus produtos”, garante o deputado.

RECURSOS GARANTIDOS PELO 
DEPUTADO ZÉ SILVA POSSIBILITAM 
A INSTALAÇÃO DE ESPAÇO E 
INFRAESTRUTURA ADEQUADOS PARA 
QUE O AGRICULTOR FAMILIAR POSSA 
COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS

POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE APOIO À 
COMERCIALIZAÇÃO

F oi pela ação do Deputado Zé Sil-
va,  como presidente da Subcomis-

são Especial de Agricultura Familiar da 
Câmara, que a comercialização pelo 
PNAE teve o limite por produtor ele-
vado de R$ 9 mil para R$ 20 mil, repre-
sentando um importante avanço nos 

processos de comercialização. 
De autoria do Deputado Zé Silva,  o 

Projeto de Lei nº 7.254/2017, para as-
segurar a atualização periódica dos va-
lores per capita repassados pelo Gover-
no Federal aos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, no âmbito do PNAE,

O Deputado também está traba-
lhando para garantir o acesso dos mu-
nicípios do Vale do Jequitinhonha ao 
Programa de aquisição de Alimentos 
(PAA), que além de gerar capital so-
cial e econômico, também estimula a 
aquisição de produtos orgânicos, agro-
ecológicos, possibilitando a oferta de 
alimentos saudáveis. De acordo com 
o deputado, o PAA também promove 
transformações positivas em antigos 
e tradicionais processos de compras, 
que dificultavam e até inviabilizavam a 
participação da agricultura familiar. 
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EM DEFESA 
DOS 
QUEIJOS 
ARTESANAIS

O Projeto de Lei 2404/15, de auto-
ria do deputado Zé Silva, regula-

menta a produção e comercialização 
de queijos artesanais no país. No PL, 
Zé Silva defende a importância cultu-

MARCO REGULATÓRIO 
DA FABRICAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO

QUALIDADE COM 
TRADIÇÃO DO 
JEQUITINHONHA 

O PROJETO DE LEI DE Nº 2.404/2015, DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ SILVA, INSTITUI 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA CARACTERIZAR O QUEIJO ARTESANAL, ESTABELECER 
OS REQUISITOS PARA SUA FABRICAÇÃO E AUTORIZAR SUA COMERCIALIZAÇÃO.

Um bom exemplo é o queijo cabaci-
nha, tradicional produto da agricul-

tura familiar do Vale do Jequitinhonha, 
regulamentado como um produto arte-
sanal tipicamente desta região, patrimô-
nio da cultura e da criatividade do Vale.

O Projeto de Lei 2404/15 já foi 
aprovado na Câmara dos Deputados e 
agora será analisado pelo Senado.

ral envolvida no processo de fabricação 
desses produtos “Os queijos artesanais 
preservam a nossa história, têm um 
modo especial de fabricação, valorizam 
o nosso ecossistema e não podem ser 

submetidos à mesma legislação dos 
produtos industriais. O Queijo Minas 
Artesanal tem muito mais que leite, co-
alho e sal, tem a história de gerações de 
produtores de queijo”, defende.

QUEIJO 
CABACINHA
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“Perto de muita água, tudo é feliz.”
Guimarães Rosa

S omente no Vale do Jequitinho-
nha foram investidos cerca de R$ 

1.597.493,07 na execução de 79 pro-
jetos de sistemas de abastecimento 
comunitário de água, destinados às 
comunidades rurais, beneficiando mais 
de 4.668 famílias. 

Quando ainda era presidente da 
Emater-MG, Zé Silva chamou para si o 
desafio de levar água a todos rincões 
mineiros que sofriam com os rigores 

P ara alguns, levar água aos rincões de Minas Gerais não passava de um 
sonho. Para Zé Silva, era um trabalho difícil, mas não impossível. O ce-

nário era o mesmo dos contos de Guimarães Rosa, e o personagem principal 
não saiu de uma passagem bíblica. Foi pela persistência em fazer chegar o 
precioso líquido às regiões de Minas Gerais onde faltava água para tudo, até 
mesmo para beber, que Zé Silva recebeu o codinome de “Moisés do Sertão”.

ZÉ SILVA,
O MOISÉS 
DO SERTÃO

da seca. Em sua empreitada, utilizan-
do tubulação, caixas d’água e muita 
determinação, o engenheiro agrôno-
mo fez chegar água a mais de 65 mil 
famílias, em 188 municípios do Norte 
de Minas e Vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri, onde as comunidades so-
friam com longos períodos de estia-
gem, e onde faltava água até mesmo 
para beber. Ao chegar ao Congresso 
Nacional, com a mesma persistência 

que lhe rendeu o codinome de ‘Moi-
sés do Sertão’, o jovem deputado mi-
neiro manteve firme o seu propósito 
de fazer chegar água às comunidades 
rurais do Semiárido mineiro.

E no início deste ano, o Deputado Zé 
Silva lançou a Frente Parlamentar pela 
Revitalização dos Rios, com objetivo 
de promover ações legislativas concre-
tas e estimular medidas que ajudem a 
revitalizar os rios do Brasil.
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A lém de levar água para os mu-
nicípios que sofrem com os ri-

gores da seca, o Deputado Zé Silva 
está batalhando no Congresso Nacio-
nal pela aprovação do Projeto de Lei 
4.961/2013, de sua autoria, que pro-
põe que 83 municípios mineiros da 
área de abrangência da Superinten-
dência do Desenvolvimento do Nor-
deste (Sudene) sejam incluídos na re-
gião do Semiárido.

Dos 853 municípios do Estado de 
Minas Gerais, 168 fazem parte da Su-
dene, localizados nos Vales do Jequiti-
nhonha e Mucuri, e nas regiões Norte 

PROJETO DO DEPUTADO ZÉ SILVA PROPÕE INTEGRAR 
MAIS 83 MUNICÍPIOS MINEIROS AO SEMIÁRIDO 
BRASILEIRO, BENEFICIANDO O NORTE, NOROESTE E 
OS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

e Noroeste. Destes, apenas 85 estão 
inseridos no Semiárido. Ao serem inclu-
ídos no Semiárido, os municípios ficam 
habilitados a receber benefícios, como 
flexibilização das condições financeiras 
(redução da taxa de juros, expansão da 
carência, aumento do limite de recursos 
por contrato); ampliação dos benefici-
ários (mulheres, jovens, ribeirinhos, ex-

trativistas, indígenas, quilombolas, pes-
cadores artesanais, agricultores com 
maiores rendas, grandes cooperativas); 
diversificação das atividades econômi-
cas apoiadas (turismo rural, agroecolo-
gia); e, principalmente, a simplificação 
das condições de acesso e a redução de 
alguns entraves bancários.

O Deputado Zé Silva também está 
trabalhando pela inclusão dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri na área de 
abrangência de Companhia de Desen-
volvimento do Vale do São Francisco e 
do Parnaíba (Codevasf). A proposta do 
deputado é alterar a Lei nº 6.088, de 
16 de julho de 1974, que dispõe so-
bre a criação da Codevasf, incluindo o 
Vale do Jequitinhonha (Projeto de Lei 
nº 1.479/2011) e Vale do Mucuri (Pro-
jeto de Lei nº 2351/2011). 

É TUDO
SERTÃO

SEMIÁRIDO
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8,7 MILHÕES PARA 
MELHORIA DAS CONDIÇÕES 
DE TRABALHO DOS 
EXTENSIONISTAS DA EMATER

CUIDANDO DA EMATER - MG

D esde a presidência da Emater-
-MG, Zé Silva vem trabalhando 

pela modernização da frota de veícu-
los e do parque de informática da em-
presa. Somente em 2016 e 2017, fo-
ram R$ 8,7 milhões, viabilizados junto 

à Secretaria Especial de Agricultura 
Familiar e do Desenvolvimento Agrá-
rio (SEAD), garantindo melhores con-
dições de trabalho aos profissionais e 
mais qualidade no apoio aos agricul-
tores familiares.

Foi pela articulação do deputado Zé Sil-
va que o Semiárido mineiro foi incluído 

no projeto D. Helder Câmara, cujo objeti-
vo é incrementar e fortalecer a estrutura-
ção produtiva e as formas de convivência 
com a seca, promover a segurança alimen-
tar e nutricional, gerar trabalho, melhoria 
da renda, autonomia econômica, social e 
organizativa, através da articulação de po-
líticas públicas, programas governamen-
tais e iniciativas da sociedade civil.

Com o projeto, 6.630 famílias de agri-
cultores de 140 municípios mineiros, em 
sua maioria, na região de abrangência da 
Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene), receberão, até 
abril de 2.020, ampla assistência e até 

DEPOIS DE QUASE 10 
ANOS, PROJETO DOM 
HELDER CÂMARA CHEGA  
AO SEMIÁRIDO MINEIRO

consultoria, com temas como elabora-
ção de projetos técnicos, como se pre-
parar para o mercado, disponibilidade de 
linhas de crédito, entre outros.

O investimento do projeto em Minas 
Gerais é de R$ R$ 18 milhões, sendo 
cerca de R$ 6 milhões através da Ema-
ter-MG. Cada família de agricultores re-
ceberá até R$ 1.100,00/ano, sendo que 
1.025 famílias, inscritas no Cadastro Úni-

co receberão R$ 2.400,00, recurso do 
Programa de Fomento às Atividades Pro-
dutivas Rurais, coordenado pelo Ministé-
rio de Desenvolvimento Social (MDS).

Com o projeto, os extensionistas 
também receberão qualificação para 
que possam executar as ações que 
serão coordenadas pela Agência Na-
cional de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (Anater). 

Assinatura da Parceria para o projeto Dom Helder Câmara em Minas Gerais.

DEPUTADO ZÉ SILVA TRAZ DOM HELDER PARA MINAS
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Resultado de uma grande mobilização liderada por Zé 
Silva, quando ele ainda era presidente da Emater-MG 

e da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de As-
sistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer), a Agência Na-
cional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) está 
ampliando o acesso dos agricultores familiares, de forma 
especial de mulheres e jovens rurais, à assistência técnica. 

“Iniciamos esse trabalho pela criação da Anater ainda 
na presidência da Emater-MG, mas foi no Congresso Na-

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E 
EXTENSÃO 
RURAL - ATER

cional que conseguimos fazer com que essa mobilização 
ganhasse força e a Agência fosse efetivamente instituída. 
Agora, depois de quase quatro anos após se tornar lei, a 
Anater está atuando e possibilitando que o recurso chegue 
ao produtor, sem burocracias. Desde o início das discus-
sões para criação da Anater, defendemos que o governo 
federal participe com no mínimo 35% do orçamento da 
extensão rural, e vamos continuar perseguindo esse obje-
tivo”, ressalta o Deputado Zé Silva.

PROJETO AMPLIA ACESSO À ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL

É de autoria do Deputado Zé Silva o Projeto de Lei nº 7.417/2017, que altera a Lei nº 
12.897, que autoriza a instituição da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (Anater), e trata especificamente dos recursos orçamentários para o desenvolvimento 
de atividades de assistência técnica e extensão rural (Ater) a serem destinados à Anater. 

RECURSOS 
PARA A 
ANATER 

O Projeto de Lei nº 3.980/2015, também de autoria do Deputado Zé Silva, inclui o 
estímulo à criação de programas de extensão rural ambiental aplicada às atividades 

agropecuárias entre os objetivos da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Pnater) e da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).

EXTENSÃO
RURAL
AMBIENTAL

P or meio da indicação nº 3.339/2017, Zé Silva sugeriu à Secretaria 
Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) 

a criação de programa de incentivo e habilitação de jovens recém-forma-
dos nas áreas de Ciências Agrárias para a organização de empresas de 
assistência técnica e extensão rural (Ater), visando atender à demanda 
gerada pela Lei Geral de Ater.

INCENTIVO PARA 
RECÉM-FORMADOS 
EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS

DEPUTADO ZÉ SILVA TRAZ DOM HELDER PARA MINAS  ANATER: SONHO QUE VIROU REALIDADE -
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A qualificação é um importante meio 
para garantir que os jovens possam 

contribuir para o trabalho da família e 
para a continuidade e melhoria da pro-
dutividade no campo e na cidade. 

No período em que foi Secretário de 
Estado do Trabalho e Emprego, Zé Sil-
va promoveu uma série de cursos para 
qualificar os jovens do Vale do Jequiti-
nhonha. Foram realizados cursos de ca-
pacitação técnica em 30 municípios, com 
investimento de quase meio milhão de 
reais, contribuindo para que esses jovens 
pudessem trabalhar na própria região.

As escolas também receberam melho-
rias para acolher aos jovens estudantes. 
Foram sete escolas estaduais reforma-
das, nos municípios de Virgem da Lapa 
(Escolas Estaduais São Domingos, Nos-
sa Senhora da Lapa e Catuto Cearense), 
Divisópolis (Escola Estadual Alberto Vi-
cente Pereira), Jordânia (escola estadual 

INVESTIMENTO
NO CAMPO
E NA CIDADE

EDUCAÇÃO

Dom José e Escola Estadual Frei Henri-
que de Coimbra) e Santa Maria do Salto 
(Escola Estadual José Joaquim Cabral). O 
investimento foi de R$ 444.346,00.

Outras 22 escolas receberam mobiliário 
e equipamentos, e foram construídas qua-
dras poliesportivas cobertas em 04 escolas.

Recursos de emenda parlamentar do 
Deputado também possibilitaram a aqui-
sição de 02 ônibus escolares, no valor 
de R$ 246.150,00, viabilizando o trans-

porte e o acesso dos jovens à formação 
escolar. Também foram adquiridos dois 
veículos para transporte escolar, com re-
cursos no valor de R$ 190.659,00.

Para Virgem da Lapa foram desti-
nados instrumentos musicais, atra-
vés do projeto ‘Bandas de Minas’, 
como apoio e manutenção da banda 
de música do município, contribuin-
do para preservar esse importante 
patrimônio cultural de Minas Gerais.
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QUALIDADE DE VIDA 
PARA OS JOVENS QUE 
VIVEM NO MEIO RURAL

M antendo sempre o produtor 
rural como centro de sua ati-

vidade parlamentar, o deputado Zé 
Silva garantiu a aprovação de pro-
jetos no Congresso Nacional, asse-
gurando aos estudantes o acesso a 
cursos superiores, a potencialização 

dos recursos para a merenda escolar, 
e mais qualidade de vida para os jo-
vens que vivem no meio rural. Lutou 
para incluir no Estatuto da Juventu-
de, dentre as ações do poder público, 
a garantia do direito do jovem à pro-
fissionalização, ao trabalho e à renda, 

ao fomento de atividades econômi-
cas no campo vinculadas à cultura e 
ao turismo, bem como a promoção 
da formação e da profissionalização 
de técnicos culturais no campo. 

O Projeto de Lei nº 1.764/2011, 
também de autoria do deputado Zé 
Silva, determina a reserva de vagas nos 
processos seletivos de acesso aos cur-
sos superiores de graduação em Ciên-
cias Agrárias das instituições federais 
de educação superior para os estudan-
tes que tenham cursado integralmente 
o Ensino Médio em escolas situadas 
no meio rural. 

A ESCOLA FAMÍLIA 
AGRÍCOLA É
DO VALE

C om intervenção e atuação deci-
siva do Deputado Zé Silva, como 

Secretário de Estado de Agricultura de 
Minas Gerais, ao liderar a mobilização, 
principalmente junto ao Governador 
Anastasia, a Escola Família Agrícola 
(EFA) Bontempo de Itaobim permane-
ce viva e a serviço dos moradores do 
Vale do Jequitinhonha.

Construída pelos próprios traba-
lhadores rurais, em terreno doado 
em regime de comodato por tempo 
indeterminado pela Fundação Bra-
sileira de Desenvolvimento (FDB), a 
EFA Bontempo passou por um pro-
cesso de litígio quanto à propriedade 

do terreno, em ação movida pela pró-
pria FBD, correndo o risco de fechar 
suas portas e deixar sem aula filhos 
de trabalhadores rurais de 23 municí-
pios do Médio e Baixo Jequitinhonha. 
Caso fechasse as portas, a EFA deixa-
ria para trás a chance de profissionali-
zação de centenas de jovens que cur-
savam o Ensino Médio e Profissional 

Técnico em Agropecuária.
Mas a escola, com apoio de toda a 

comunidade, lutou bravamente para 
evitar seu fechamento. E o Deputado 
Federal Zé Silva interviu garantindo 
que  Estado tomasse as medidas legais 
cabíveis para que a escola continuasse 
com a comunidade, sem prejuízo aos 
estudantes e suas famílias. 

ITAOBIM - EFA BOMTEMPO
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SAÚDE PARA 
TODOS

A ssim como é importante a me-
lhoria da vida no campo, é pre-

ciso que serviços essenciais, como a 
assistência à saúde, sejam garantidos 
no campo e na cidade.  O trabalho do 
Deputado Federal Zé Silva garantiu in-
vestimentos na saúde no Vale do Je-
quitinhonha de R$ 7.043.320,00.

Desses recursos, mais de R$ 3,5 
milhões foram destinados ao custeio 
do Piso da Atenção Primária da região 
e cerca de R$ R$ 2,7 milhões para a 
aquisição de equipamentos.

Os municípios de Carbonita, Alme-
nara, Bandeira e Santa Maria do Salto 
receberam ambulância, com investi-
mento de R$ 284.000,00.

Também com recursos de quase de 
meio milhão de reais, garantidos pela 
ação parlamentar do Deputado Zé Silva, 
foram adquiridos 20 veículos para apoio 
à Atenção Primária à Saúde da região.
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N o município de Novo Cruzeiro, a co-
munidade do Lufa recebeu recursos 

para o cercamento do campo de futebol.
Em Datas, o campo de futebol do dis-

trito de Tombadouro recebeu iluminação, 
pelo programa Campo de Luz, da Cemig.

O município de Padre Paraíso foi 
integrado ao projeto Seleção do Fu-
turo, do Ministério dos Esportes, 
que visa democratizar a prática do 
futebol de base pelo Brasil e pro-

mover condições favoráveis ao de-
senvolvimento da modalidade entre 
crianças e adolescentes, de 6 a 17 
anos, de ambos os sexos, prioritaria-
mente matriculados nas escolas pú-
blicas. Os recursos, no valor de R$ 
198.000,00, foram viabilizados pelo 
deputado Zé Silva.

MAIS QUE ESPORTE, 
PROMOÇÃO DE 
CIDADANIA

ESPORTE E LAZER

Em Jordânia, foi instalado alambra-
do no entorno do gramado do Estádio 
Municipal Tancredo Neves, com inves-
timento de R$ 40.000,00.

Para Santa Maria do Salto, foram 
viabilizados recursos no valor de R$ 
255.000,00, que serão investidos na 
reforma do campo de futebol.

EM DEFESA 
DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE E ENDEMIAS

Como defensor dos Agentes Comu-
nitários de Saúde e Endemias, o 

Deputado Federal Zé Silva apresentou o 
requerimento nº 7.067/2017 solicitan-
do a prioridade na inclusão na Ordem do 
Dia da PEC 22/2011, que dispõe sobre 
a valorização dos profissionais que exer-
cem atividades de agente comunitário 
de saúde e de agente de combate às en-
demias”.

A Proposta de Emenda à Constitui-
ção encontra-se pronta para análise no 
Plenário da Câmara dos Deputados, e, 
em seguida, pelo Senado Federal.
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ZÉ SILVA APOIA 
TRABALHO SOCIAL
E COMUNITÁRIO

No Vale do Jequitinhonha, foram 
destinados Kits-Costura, com 

mesa de corte, máquina de costura reta, 
máquina overlock, cadeira giratória, má-
quina galoneira e máquina zig-zag para 
associação assistencial comunitária.

A Associação Rádio Comunitária 
Alternativa e o Centro de Referência 
de Assistência Social (Cras) recebe-
ram veículos para apoio ao trabalho 
social e comunitário.

Na Câmara Federal, o Deputado Fe-
deral Zé Silva foi relator do Projeto de 
Lei nº 600/2011 que “dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso e dá outras providên-

cias”, para isentar os idosos de contribui-
ção aos Conselhos e demais entidades 
de fiscalização profissional. O parecer ao 
projeto foi aprovado por unanimidade 
na Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT).

                                                                                                                                                                       

                Oficio 852/2018 

Brasília -DF, 06 de julho de 2018 

 
 

Referente: Pagamento SEAD – Aquisição de máquinas e equipamentos 

 Município: Itaobim 
 
 

Senhor Vereador, 
 
 É com alegria que comunico, que por meio de minha ação parlamentar foi realizado pela 
Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário - SEAD o 
pagamento de R$ 125.000,00 referente à aquisição de máquinas e implementos de uso 
comunitário para suporte a produção agrícola e pecuária. 

Aproveito a oportunidade para renovar meu compromisso de atuar junto aos governos, 
Federal e Estadual na defesa dos interesses do município de Itaobim e de seus cidadãos. 

 Atenciosamente,       

 

                                                             Deputado Federal Zé Silva 
Solidariedade/MG 

  
 

 
 
 

Senhor Vereador 
Gilberto Alves Costa (Chicona) 

         Itaobim - MG 
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Nos primeiros meses após a ins-
talação da unidade em avançada 

em Montes Claros, foram entregues 
no Vale do Jequitinhonha 29 Contra-

ENTREGAS DE CONTRATO 
DE CONCESSÃO DE 
USO (CCU) - DIGNIDADE 
E SEGURANÇA PARA 
ASSENTADOS DA REFORMA 
AGRÁRIA

tos de Concessão de Uso (CCU) e 232 
famílias foram beneficiadas com cerca 
de R$ 1 milhão, recursos de incentivo 
Semiárido e Fomento Mulher.

Além da garantia da concessão de 
títulos, o Deputado Zé Silva vem tra-
balhando no Congresso Nacional pela 
aprovação de leis que assegurem a re-
dução de Imposto de Renda em alie-
nação de terras do Crédito Fundiário 
e para evitar a transmissão irregular de 
lotes da Reforma Agrária.

DEPUTADO ZÉ SILVA PROPÕE QUE, ALÉM DAS FAMÍLIAS 
ASSENTADAS DA REFORMA AGRÁRIA, O PROGRAMA 
TAMBÉM INCLUA AGRICULTORES FAMILIARES

PRONERA: 
DEMOCRATIZANDO 
O CONHECIMENTO 
NO CAMPO

A lém de um direito, a educação 
no campo amplia as possibilida-

des e oportunidades para as famílias 
rurais. O Deputado Zé Silva vem tra-
balhando para garantir que os filhos 
de famílias assentadas tenham acesso 
à universidade, e pondera que “se os 
agricultores e agricultoras assentados 
sonham em receber assistência técni-
ca, imagina ter os filhos formados!”.

A articulação do Deputado junto ao 
Incra garantiu a instalação, em Minas 
Gerais, através do Pronera, do primei-
ro curso de graduação em Agronomia, 
beneficiando 50 estudantes, e do curso 
técnico em Agropecuária, beneficiando 
160 estudantes - jovens e adultos que 

vivem em assentamentos criados e reco-
nhecidos pelo Incra, quilombolas e tra-
balhadores acampados cadastrados na 
autarquia, e beneficiários do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário (PNFC).

Por meio da Indicação nº 2.934/2016, 
o Deputado Zé Silva propôs ao minis-
tro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
que agricultores familiares também se-
jam incluídos no Pronera. 
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AÇÃO DO DEPUTADO 
FEDERAL ZÉ SILVA 
GARANTE MAIS 
INFRAESTRUTURA PARA 
OS MUNICÍPIOS DO VALE

P ara reforçar a segurança no Vale 
do Jequitinhonha, o deputado 

Zé Silva viabilizou recursos no valor 
de R$ 365.897,03.  Para compra de  
viaturas para a Polícia Militar, Jacin-
to recebeu uma viatura para a Polícia 
Civil e uma Patrulha Rural.

No município de Santa Maria do 
Salto será construída uma praça, 

com investimento de R$ 260.000,00. 
O recurso já foi empenhado, o con-
trato de repasse já foi assinado com a 
Caixa Econômica Federal e a primeira 
parcela, de R$125.312,00, já foi paga 
(ordem bancária nº 2015OB806294).

SEGURANÇA É PRIORIDADE

MAIS DE 4 MILHÕES 
PAVIMENTAÇÃO E 
CALÇAMENTO NO VALE

Recursos viabilizados pelo de-
putado mineiro, no valor de R$ 

4.324.000,00, possibilitaram a pavi-
mentação e calçamento de ruas em 
17 municípios da região.

EM CONSTRUÇÃO OBRA  CONCLUÍDA

ITAOBIM

APOIO À GESTÃO MUNICIPAL

ALMENARA: R$ 1 MILHÃO PARA PAVIMENTAÇÃO
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PAVIMENTAÇÃO DA 
BR-367 REACENDE A 
ESPERANÇA NO VALE 
DO JEQUITINHONHA

N o início de fevereiro deste ano, o 
Departamento Nacional de Infra-

estrutura de Transportes (DNIT) publi-
cou no Diário Oficial da União o edital 
para contratação de empresa para a 
execução das obras de implantação e 
pavimentação na BR-367, no Vale do 
Jequitinhonha. De acordo com o edi-
tal, serão investidos cerca de R$ 191 
milhões e o prazo total de execução 
das obras é de 24 meses, equivalen-
tes a 730 dias consecutivos, que deve-
rá atender, durante todo o período do 
contrato, as especificações do DNIT e 
as normas da ABNT para sua aceitação. 

Construída por Juscelino Kubistchek 
para ligar a região do Descobrimento 
(Porto Seguro/BA) a Minas Gerais, inter-
ligando até Brasília/DF, e mesmo osten-
tando o título de rodovia federal, a BR-
367, em vez de unir, isola os moradores 
da região, sobretudo na região do Baixo 
Jequitinhonha, que no período de chu-
vas se torna intransitável. Somam-se a 
esse cenário desolador os inúmeros aci-
dentes de trânsito que ceifaram cente-
nas de vidas ao longo de cerca de cinco 
décadas de espera pela pavimentação. 

QUALIDADE DE VIDA
O prefeito de Bandeira, Antônio 

Rodrigues dos Santos, explica que 
o Vale do Jequitinhonha tem uma 
riqueza muito grande, mas que fal-
taram investimentos na região. “Tal-
vez a pavimentação da BR-367 seja 
o principal sonho da população do 
Baixo e Médio Jequitinhonha, mas as 
muitas promessas ao longo de todos 
esses anos trouxeram incerteza e boa 
por parte da população já tinha prati-
camente esgotado as esperanças de 
que essa estrada poderia um dia ser 

concluída. Estamos diante da possi-
bilidade de ver esse sonho realizado, 
de ver melhorar de fato a qualidade 
de vida de nossa gente”, avalia.

Para Ademir Gobira, prefeito de 
Almenara, cidade polo do Vale do 
Jequitinhonha, a pavimentação da 
BR é uma redenção. “Além da in-
tegração da região, viabilizando o 
acesso aos serviços essenciais, a 
pavimentação vai potencializar o 
desenvolvimento econômico e fo-
mentar o turismo”.

SONHO DE CERCA DE CINCO DÉCADAS, OBRAS DE 
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PRINCIPAL VIA 
QUE LIGA A BAHIA AO CENTRO-OESTE E NORTE DO 
BRASIL SÃO RETOMADAS

OBRA CONCLUÍDA
Apesar de comemorar a retomada da 

obra, Ademir Gobira diz que a maior ex-
pectativa é que nos próximos 24 meses 
a obra seja concluída. “Há mais de dez 
anos que a obra está parada, então, nos-
sa expectativa é muito mais que publi-
cação do edital ou do nome da empresa 
vencedora. A gente quer ter a certeza de 
que a estrada vai ficar pronta”, pondera.

Coordenador da comissão externa 
que acompanha as obras do governo 
federal, o deputado federal Zé Silva 
(Solidariedade-MG) diz que a retoma-
da das obras na BR-367 é a consoli-
dação de um sonho. “Eu sei que essa 
pavimentação é tema da luta de mui-
tas pessoas. E a publicação do edital é 
uma grande notícia”.
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O parlamentar mineiro lembra que 
em 2012 realizou uma audiência públi-
ca na Câmara Municipal de Almenara 
e foi nesse momento que descobriram 
que nem projeto havia para conclu-
são da obra. “Então, minha primeira 
luta, e de muitas outras lideranças, do 
forte movimento social da região, de 
deputados federais de Minas Gerais - 
porque ninguém consegue fazer nada 
sozinho -, foi que se fizesse o projeto 
dos últimos dois trechos da BR-367. 
Só com o projeto pronto foi possível 
avançar e o edital fosse publicado. 
Essa conquista é do povo do Vale, do 
povo de Minas. Eu tenho grande ale-
gria em dizer que, como parlamentar, 

nosso mandato teve uma participação 
forte nessa conquista”. 

No dia 10 de maio deste ano, o 
deputado realizou uma audiência pú-
blica na Câmara, com participação de 
várias lideranças do Vale, quando o 
diretor de Infraestrutura Rodoviária 
do Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (Dnit), Luiz 
Antônio Ehret Garcia, garantiu que 
o material usado para as obras não 
será a chamada “casca de ovo” e que 
a rodovia será pavimentada com as-
falto de 10 centímetros de espessu-
ra com base de solo com brita, mais 
resistente. Segundo ele, serão 3,6 
metros de largura e acostamentos de 

2,5 metros, o maior previsto nas nor-
mas técnicas do DNIT.

Na audiência, o deputado Zé Silva 
propôs a articulação da bancada mi-
neira para destinar os R$ 190 milhões 
para a conclusão do trecho entre Vir-
gem da Lapa e Minas Novas e mobi-
lizar a Câmara para incluir no orça-
mento de 2019 os recursos que faltam 
para conclusão da obra.  “Vamos unir a 
força do nosso mandato à vontade dos 
cidadãos do Vale para ver esse grande 
sonho realizado: o sonho do povo do 
Vale do Jequitinhonha, do povo de Mi-
nas, do povo do Brasil. O sonho de JK 
que dá mais um passo para sua conso-
lidação”, garante. 

TELEFONIA CELULAR 
PROMOVE A INTEGRAÇÃO 
ENTRE O CAMPO E A CIDADE

A ação paramentar do deputado Zé 
Silva possibilitou que a cobertura 

de celular chegasse a dezenas de co-
munidades rurais do Vale do Jequiti-
nhonha.  “A telefonia celular beneficia 
o produtor que está no campo e pre-
cisa acompanhar a previsão do tempo, 
a cotação agrícola, as novidades para 
a produção. Nas escolas, as crianças 
podem fazer pesquisas na Internet, ter 
apoio tecnológico na educação. Então, 
esse é um projeto desenvolvido a par-

tir das necessidades do cidadão, possi-
bilitando mais integração entre o cam-
po e a cidade”, avalia o parlamentar.

Como Secretário de Estado de Trabalho 
e Emprego, Zé Silva viabilizou o serviço de 
cobertura de telefonia celular em 25 distri-
tos da região, através do programa Minas 
Comunica II. A segunda fase do programa 

foi resultado da iniciativa de gestão do de-
putado, que apresentou ao então o gover-
nador Antonio Anastasia a necessidade de 
implantação da telefonia nas comunida-
des rurais, seguindo o padrão adotado na 
primeira edição do programa, que implan-
tou o serviço nas áreas urbanas que ainda 
não possuíam cobertura.

BR 367 - LUTA ANTIGA DO DEPUTADO FEDERAL ZÉ SILVA
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A lívio. Essa é a palavra que melhor 
define o sentimento de milhares 

de produtores rurais de todo o Brasil, 
com a conversão do Projeto de Lei nº 
9.206/2017 na lei 13.606/2018, de 
autoria do Deputado Federal Zé Silva, 
junto com o Deputado Nilson Leitão, 
e relatado pela Deputada Tereza Cris-
tina, que permite a renegociação de 
dívidas com o Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural (Funrural), além de 
facilitar a quitação e renegociação de 
financiamentos relativos à dívida rural.

No momento de maior fragilidade 
econômica e perda da produção, a lei 
beneficia mais de cinco milhões de pro-
dutores rurais de todo o país, inclusive 
os inscritos na Dívida Ativa da União. 

Nem todos os benefícios previstos fo-
ram aceitos pelo governo e, ao sancionar 

a lei, o presidente da República, Michel 
Temer, vetou vários artigos. Mas uma 
mobilização, liderada pelo parlamentar 
mineiro Zé Silva, levou à derrubada dos 
vetos no Congresso Nacional, garantin-
do esse importante incentivo para que 
os agricultores voltem a produzir. 

Com a nova lei, os agricultores fami-
liares poderão renegociar dívidas com 
o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, 
Banco da Amazônia, BNDES, operações 
referentes ao Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar (Pro-
naf) e com a Embrapa. Dívidas com o pro-
grama Banco da Terra e com o Programa 
de Crédito Especial para a Reforma Agrá-
ria (Procera) também podem ser rene-
gociadas. Os descontos podem chegar a 
95% e o valor pode ser dividido em várias 
parcelas para facilitar a quitação.

A nova legislação criou o Programa 
de Regularização Tributária Rural (PRR), 
que contempla os débitos do Funrural 

vencidos até 30 de agosto de 2017.

Entre as medidas 
oferecidas para os 
beneficiários do
Funrural, destacamos:

• Redução em 40% da alíquota da con-
tribuição do segurado especial, do em-
pregador rural pessoa física e do em-
pregador pessoa jurídica para 1,2% e 
1,7% respectivamente;

• Garante o pagamento dos débitos, 
sem juros, multas e outros encargos, 
em 176 parcelas. 

PRODUTORES RURAIS 
PODEM RENEGOCIAR 
DÍVIDAS COM 
DESCONTO DE ATÉ 95% 

CRÉDITO

O Projeto de Lei nº 2.478/2011, do qual o Deputado Federal Zé Silva foi 
relator, propõe o planejamento prévio para a implementação de ações 

governamentais de política agrícola. Segundo a proposição, o planejamento de-
verá abranger períodos não inferiores a dois anos e, no mínimo, ações governa-
mentais voltadas ao crédito rural, à comercialização de produtos agropecuários, 
ao seguro rural, à redução do risco inerente à atividade agropecuária, ao zone-
amento agrícola, à defesa sanitária animal e vegetal, às cooperativas, às agroin-
dústrias e à pesquisa agropecuária. O Parecer foi aprovado por unanimidade na 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

AÇÕES 
GOVERNAMENTAIS
DE POLÍTICA AGRÍCOLA

21

VALE do JEQUITINHONHAINFORMATIVOCRÉDITO RURAL



O  Projeto de Lei nº 3.236/2012 assegura a individualização das operações condicionadas à decisão da maioria. De 
autoria do deputado Zé Silva, o projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e encontra-se para análise do 

Senado Federal. “A medida reduzirá muito a inadimplência decorrente do coletivismo, vez que cada família se responsa-
bilizará apenas por sua própria dívida”.

NOVO CRÉDITO 
FUNDIÁRIO

A AÇÃO PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL 
ZÉ SILVA GARANTE A AMPLIAÇÃO DOS TETOS DE 
FINANCIAMENTO PARA TRABALHADORES RURAIS

O Poder Executivo publicou no 
Diário Oficial da União em 11 

de janeiro, o Decreto Nº 9.263/18, 
que regulamenta a Lei nº 13.465/17, 
que dispõe sobre a regularização 
fundiária rural e urbana. Entres as 
principais mudanças destaca-se a 
ampliação dos tetos de financiamen-
to e dos perfis de renda e patrimônio, 
atendendo a uma recorrente reivin-
dicação dos movimentos sociais de 

trabalhadores rurais e da agricultura 
familiar, possibilitando comprar uma 
propriedade maior.

Com a regulamentação, ficam autori-
zadas as operações de financiamentos 
para aquisição de imóveis rurais, por meio 
do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, 
com o limite fixado em R$ 140.000,00.

O aumento do teto para financia-
mento dos imóveis rurais é resultado 
da ação parlamentar do deputado fe-

deral Zé Silva, quando aprovou des-
taque na MP-759, que embora apro-
vada pelo Congresso Nacional, foi 
vetada pelo Presidente da República 
– veto que foi posteriormente derru-
bado pelo Congresso.

Outra conquista também contida 
no texto do deputado e sustentada no 
referido Decreto é a atualização dos 
limites, que ocorrerá a cada ano me-
diante a aplicação da variação acumu-
lada no ano anterior do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), da Fundação Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), ou 
do índice que venha a substituí-lo.

INDIVIDUALIZAÇÃO 
DAS DÍVIDAS RURAIS
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LINHAS DE CRÉDITO 
PARA PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEL DE 
ENERGIA ELÉTRICA

ODeputado Federal Zé Silva foi 
relator do Projeto de Lei nº 

7.255/2017, que altera as Leis nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990, e nº 9.365, de 
16 de dezembro de 1996, para incen-

tivar a aquisição de sistemas fotovol-
taicos para realização de micro e mini-
-geração distribuída de energia elétrica, 
disponibilizando linhas de financiamen-
to de baixo custo, possibilitando que 

essa tecnologia possa ser adotada por 
maior número de consumidores. O pa-
recer ao projeto foi aprovado por una-
nimidade na Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável.

SELO PRÓ-ÁGUA

O Deputado Federal Zé Silva foi relator do Projeto de 
Lei nº 2.049/2015, que institui o Selo Pró-Água, para 

certificação de eletrodomésticos e aparelhos sanitários com 
uso eficiente e que apresentem menor consumo de água. 

Segundo a proposição, a concessão do Selo será atribuição 
conjunta dos órgãos federais competentes do Sistema Na-
cional do Meio Ambiente (Sisnama) e do Sistema Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro). O 
parecer ao projeto foi aprovado por unanimidade na Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
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P or meio da Indicação Nº 3.945/2017, 
o Deputado Federal Zé Silva sugeriu 

ao Ministério do Meio Ambiente que 
exerça ações de articulação junto à Se-
cretaria Estadual de Meio Ambiente de 
Minas Gerais, tendo em vista as dificul-
dades encontradas pelos produtores 

rurais do Triângulo Mineiro para obter 
outorgas de água e licenciamento am-
biental, enfrentado a demora de até três 
anos. 

“São mais de 6,8 mil pedidos de ou-
torgas de uso de água e 630 processos 
de licenciamento ambiental que se en-

contram acumulados, desde 2011, na 
Superintendência Regional do Meio Am-
biente (Supram). Nesse ínterim, os pro-
dutores rurais estão recebendo autos de 
infração, com multas que variam de R$1 
mil a R$ 100 mil, de acordo com a infra-
ção ou volume da propriedade”, informa.

EDUCAR PARA 
NÃO MULTAR

É de autoria do Deputado Federal Zé 
Silva o Projeto de Lei nº 6.384/2016, 

que altera o art. 32 da Lei nº 9.605, de 
12 de fevereiro de 1998, para garantir 
proteção, por parte dos humanos, aos 
animais que são usados em apresenta-
ções culturais e esportivas, como ro-
deios e vaquejadas.

O Deputado Mineiro também é au-
tor do Projeto de Lei nº 6.392/2016, 

que altera o art. 99 e acrescenta o art. 
145 B da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para estabelecer 
a altura máxima de 4,70 metros para 
os veículos de transporte de animais, 
bem como para exigir treinamento es-
pecializado para os condutores desses 
veículos. “A nova altura evitará maus-
-tratos aos animais e problemas com a 

categoria profissional de caminhonei-
ros”, explica Zé Silva. 

O parlamentar foi relator do Proje-
to do Senado Federal nº 3670/2015, 
quando apresentou parecer que al-
tera o Código Civil para determinar 
que os animais não sejam considera-
dos coisas, mas bens móveis para os 
efeitos legais, salvo o disposto em 
lei especial.

PROJETOS DO DEPUTADO 
ZÉ SILVA GARANTEM 
PROTEÇÃO PARA ANIMAIS

BEM-ESTAR 
ANIMAL
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ZÉ SILVA PROPÕE CRIAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE 
TRABALHO (SUT) COM O OBJETIVO DE PROMOVER 
MAIOR INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES 
DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

O Projeto de Lei nº 6.573/2013 ins-
titui o Sistema Nacional de Traba-

lho, Emprego e Renda (SINTER), e cria 
o Sistema Único de Trabalho (SUT), aos 
moldes do que foi feito para a Assistên-
cia Social, em 2011, buscando a des-
centralização e desburocratização de 
procedimentos, celeridade, transparên-
cia e controle social, além da necessária 
segurança jurídica que se expressa na 
adoção de regras claras que devem en-
volver todos os agentes: as entidades, o 
Estado e, principalmente, os beneficiá-
rios das ações: os trabalhadores.

Autor do projeto, o Deputado Fede-
ral Zé Silva explica que com a adoção 

dessas boas práticas de gestão, a pers-
pectiva é de maior integração e arti-
culação das ações de trabalho, empre-
go e renda. “O objetivo é erradicar a 
fragmentação nesta área, decorrente, 
sobretudo, da falta de coerência, con-
sistência e coordenação na formula-
ção, implementação dessas políticas”, 
justifica.

O Parlamentar Mineiro também foi re-
lator do Projeto de Lei Complementar nº 
417/2014, que altera as Leis nos 8.213, 
de 24 de julho de 1991, 7.998, de 11 de 
janeiro de 1990, e 11.959, de 29 de ju-
nho de 2009, para instituir a contagem 
do período de defeso no âmbito das ati-

vidades pesqueira e afins como tempo de 
contribuição para a Previdência Social.

A medida também define regras para 
a concessão de aposentadoria especial 
para os pescadores e trabalhadores em 
atividades afins, institui o salário-defeso e 
dispõe sobre o Registro Geral da Atividade 
Pesqueira. Os Pareceres com substitutivo 
foram aprovados por unanimidade na Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural.

O Deputado Zé Silva também foi re-
lator do Projeto de Lei nº 7.312/2014, 
que altera o § 2º do art. 1º da Lei nº 
10.779, de 25 de dezembro de 2003, 
que dispõe sobre a concessão do bene-
fício de seguro-desemprego durante o 
período de defeso, aos pescadores pro-
fissionais que exercem a atividade pes-
queira de forma artesanal no período 
de intempéries climáticas.

CRIAÇÃO DO 
SISTEMA ÚNICO 
DE TRABALHO 

EMPREGO E RENDA

• A PEC 97/2011 institui pisos salariais nacionalmente 
unificados para os funcionários das entidades públicas 
que atuam na sanidade animal e vegetal.
• A PEC 96/2011 institui pisos salariais nacionalmente 
unificados para os funcionários das entidades públicas de 
pesquisa agropecuária.
• A PEC 49/2011 institui pisos salariais nacionalmente 
unificados para os funcionários das entidades públicas de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).

VALORIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS

“Estamos mudando a maior lei da Nação, a Constituição 
Federal, para valorizar os profissionais da assistência téc-
nica e extensão rural, da pesquisa agropecuária, e da defe-
sa animal e vegetal”, explica o Deputado Federal Zé Silva.
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A PEC-453/2001 dá nova redação ao caput do art. 38 da Constituição 
Federal. A proposta é voltar à redação originária do artigo 38 da Consti-

tuição, aplicando ao servidor da administração indireta as normas para exer-
cício de mandato eletivo.

Como relator da PEC na Comissão Especial, o Deputado Federal Zé Silva 
apresentou relatório favorável, com substitutivo. “A PEC corrigirá uma injus-
tiça cometida contra os empregados de empresas estatais, sobretudo no que 
concerne à possibilidade de exercerem o mandato de Vereador sem se verem 
obrigados a se desligar de seus empregos, principalmente em municípios pe-
quenos e com baixa renda”, justifica o parlamentar.

PEC DOS
VEREADORES

A inda em defesa da recomposição do orçamento para a agricultura familiar e 
a continuidade das políticas públicas para o meio rural, o Deputado Federal 

Zé Silva apresentou, e foram aprovadas, na Comissão de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, emendas que, juntas, somam mais de meio milhão de reais, em 
benefício do serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (R$ 266 milhões), 
Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE (R$ 318 milhões).

EMENDAS AO 
ORÇAMENTO 
PARA 2018

RECOMPOSIÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
PARA A AGRICULTURA 
FAMILIAR

E m reunião, no final de 2017, na Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abas-

tecimento e Desenvolvimento Rural, com 
parlamentares membros e representantes 
de entidades de Ater e Movimentos So-
ciais, a Frente Parlamentar de Assistência 
Técnica e Extensão Rural discutiu diretri-
zes para garantir a recomposição orça-
mentária para a agricultura familiar, cujo 
corte previsto para 2018 era de 80%. 

No Projeto de Lei Orçamentário Anual 

2018 (PLOA), os valores previstos para a 
agricultura familiar eram em torno de R$ 
174 milhões, ante os R$ 657 milhões do 
orçamento de 2017. O Deputado Fede-
ral Zé Silva explica que o valor previsto 
era muito aquém das necessidades do 
setor e, caso não fosse revisto, os agri-
cultores teriam grande dificuldade para 
produzir alimentos, podendo, inclusive, 
comprometer seriamente a segurança 
alimentar da população brasileira. 

Posteriormente, o grupo se reuniu, 
em caráter emergencial, com o minis-
tro-chefe da Casa Civil, Elizeu Padilha, 
com objetivo de assegurar as políticas 
públicas vinculadas aos agricultores e 
defendeu a proposta de triplicar o orça-
mento previsto no PLOA. Apesar de es-
tar longe de suprir a real necessidade do 
setor, o orçamento para 2018 fechou 
com a previsão de R$ 908.928.148 
para a agricultura familiar.
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Em andamento desde fevereiro de 
2016, a Comissão Externa para 

acompanhamento de Obras do Governo 
Federal lastreadas com recursos do Or-
çamento Geral da União, de autoria do 
Deputado federal Zé Silva, sob o reque-
rimento 4014/2016, realizou diversas 
audiências públicas, onde ouviu represen-
tantes de vários órgãos do Governo. 

O objetivo da Comissão é tornar efe-
tiva a fiscalização das obras paralisadas 
e em andamento, acompanhar de perto 
a realidade das obras públicas nacionais, 
com visitas técnicas in loco, e definir prio-
ridade na retomada das obras de maior 
importância para a população. A Comis-
são também tem como proposta elaborar 
caderno de boas práticas para compor 

o instrumento de repasse dos recursos, 
propor revisão da legislação para evitar 
o “descasamento” entre planejamento e 
execução, evitando, assim, que obras se-
jam paralisadas.

Como coordenador da Comissão Ex-
terna, o Deputado Federal Zé Silva propôs 
o Projeto de Lei nº 5.664/2016, que ins-
titui o Sistema de Obras Públicas (SisOP) 
e estabelece que a União disponibilizará 
na Rede Mundial de Computadores (In-
ternet), a consulta centralizada de obras e 
serviços de engenharia custeados, direta 
ou indiretamente, integral ou parcialmen-
te, com recursos públicos federais. De 
acordo com o deputado, o acesso do ci-
dadão às informações dará mais transpa-
rência à aplicação dos recursos públicos.

COMISSÃO EXTERNA 
ACOMPANHA OBRAS 
DO GOVERNO FEDERAL

P or meio da Indicação nº 2819/2016, o Deputado Federal Zé Sil-
va requereu do Governo Federal a liberação de retomada de no 

mínimo 20% das obras paradas das áreas de saúde e educação que 
tenham licenciamento ambiental e projeto executivo aprovados.

Em resposta, o Governo Federal considerou meritória a proposta 
e garantiu a transferência de recursos (parte que cabe à União). Em 
um primeiro momento, foram incluídas 445 creches e pré-escolas, 
170 quadras esportivas nas escolas e 124 Unidades de Pronto-Aten-
dimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O Governo Federal destacou que a aprovação do projeto e a exe-
cução das obras de saúde e educação são de responsabilidade de 
Estados e Municípios.

RETOMADA DE 
20% DAS OBRAS 
DE EDUCAÇÃO 
E SAÚDE
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www.zesilva.com.brdeputadofederalzesilva ZeSilva_ deputado@zesilva.com.br

UM EXTENSIONISTA RURAL QUE CHEGOU A CÂMARA DOS DEPUTADOS

“A Política é boa, depende de quem faz. 
Este é o desafio para todos nós, fazer uma            
política com capacidade de trabalho e gestão, e 
sobretudo com ética e respeito com os recursos 

que vêm do trabalho de todos os brasileiros” 
- Deputado Federal Zé Silva

Extensionista Rural da Emater - 
MG (Iturama e Limeira do Oeste)
• Atuou no assentamento Fa-
zenda Barreiro no Triângulo 
Mineiro, primeiro projeto de 
Reforma Agrária após a rede-
mocratização do País

1989/1998

Gerente Regional da
Emater-MG em Uberaba. 
• Elaboração do Planejamento Estra-
tégico de Desenvolvimento Susten-
tável Regional.

1998/2002 

Presidente da Emater-MG 
• Gerenciamento de projetos estrutura-
dores para a agricultura familiar, constru-
ídos com uma rede de gestão estratégica 
com todos segmentos da agricultura.

2003/2010 

Reeleito Deputado Federal, 
com 109.925 votos (1,09 % 

dos votos válidos)

2014

Eleito em três mandatos à presidên-
cia da Asbraer – Associação Brasilei-
ra das Emateres
• Liderou movimento pela lei geral da 
Assistência Técnica e Extensão Rural e 
revitalização da Extensão Rural no País, 
que culminou com a criação da ANATER.

2005/2010 

Secretário de Estado de Trabalho e  Emprego
• Ampliação de unidades do SINE –

Sistema Nacional de Empregos, 
• Propõe na Câmara Federal criação do 
sistema único de trabalho e emprego - 

PL6573/2013

2013 

Secretário de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e  Abastecimento
• Elaboração da Agenda Estra-
tégica da Agricultura Mineira  
• Elabora e aprova lei 21.146/14, 
primeiro Estado da federação a ter 
lei de agroecologia e agricultura 
orgânica.

2014 

Eleito Deputado Federal por minas Gerais, 
com 0,98% dos votos válidos - 110.570 votos 
• Presidente da Subcomissão de Agricultura Fa-
miliar e Extensão Rural da Câmara dos Deputa-
dos, onde aprova indicação à criação da Anater

2010
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