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Governo garante R$ 3,5 milhões para o Garantia Safra 2011
por Carlos Lustosa

O Governo do Estado deposita até

o dia 31 deste mês a primeira parcela

dos R$ 3,5 milhões que assegurarão o

Garantia Safra aos agricultores

familiares do Estado. O programa

atende aos produtores que perderem,

pelo menos, 50% da lavoura por conta

das más condições climáticas.

De acordo com a Secretaria do

Desenvolvimento Rural, o montante

total já está garantido e será

depositado na conta do programa em

cinco parcelas, de março a julho. "O

agricultor familiar tem direito ao

Seguro Safra quando as perdas por

enchentes ou estiagem forem maiores

que 50% da produção. Até o

momento, já existem 85 mil inscritos

este ano no Piauí", descreve. Para

receber o benefício de R$ 600, o

produtor entra com uma parcela de

1% deste total, a prefeitura arca com

3%, o Estado com 15% e a União com

opercentual restante.

No início de cada ano, os

sindicatos rurais dos municípios

f o r m a l i z a m a a d e s ã o d o s

agricultores ao programa e a partir

de março, os valores começam a ser

depositados. Em 2010, foram

atendidos 68 mil agricultores

familiares piauienses com o

benefício cujo pagamento foi

antecipado. Para a safra deste ano,

149 municípios aderiram ao

programa. Para ter direito ao

benefício é preciso que o produtor

não tenha renda familiar mensal

superior a 1,5 salário mínimo, efetue

a adesão antes do plantio e não plante

uma área superior a dez hectares.


