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Mudanças no Pronaf beneficiam cooperativas da agricultura familiar

Exame deste domingo 
deixa inscritos 
em dúvida sobre 
possíveis mudanças. 
Governo quer fim de 
questões ideológicas

Para auxiliar nos estudos, professores buscam mesclar resgate com atualidades

ESTUDAR O QUÊ?

NOVAS REGRAS
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M ais de cinco mi-
lhões de brasileiros 
devem realizar as 

provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) nos 
dois próximos domingos, 
dias 3 e 10 de novembro. Esta 
será a primeira organizada 
pelo governo Jair Bolsonaro 
e deve ser marcada por mu-
danças. Pelo menos é o que 
a tendência indica, já que 
o presidente quer eliminar 
questões consideradas de 
cunho ideológico. 

Em entrevista à Folha de 
São Paulo, porém, o presi-
dente do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(INEP), Alexandre Lopes, 
disse que novas questões 
não foram formuladas, ape-
nas tornou-se a prova mais 
neutra, eliminando temas que 
pudessem gerar polêmicas. 
“Utilizamos questões que já 
estavam no banco. Então, não 

LUCIANA MANDLER

ENEM deve focar em atualidades

 As regras para contratação 
de operações de crédito rural 
no âmbito do Programa Na-
cional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) 
têm mudanças. Elas atendem 
a demandas de cooperativas 
da agricultura familiar e 
foram aprovadas na última 
semana, em reunião do Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN).

O primeiro dos quatro 
ajustes é a ampliação de R$ 
12 mil para R$ 45 mil do li-
mite individual para pessoa 
física e para associado de 
cooperativa, em financia-
mentos da Linha de Crédi-
to de Industrialização para 
Agroindústria Familiar. Essa 

linha é destinada ao custeio 
do beneficiamento e à indus-
trialização da produção dos 
agricultores. Os limites glo-
bais permanecem os mesmos 
para cooperativa singular 
(R$ 15 milhões), cooperati-
va central (R$ 30 milhões) 
e empreendimento familiar 
rural (R$ 210 mil). “É um ato 
importante para impulsionar 
o sistema cooperativo e ala-
vancar os investimentos para 
a agroindustrialização, que 
são dois grandes objetivos 
da nossa Secretaria. Estamos 
atendendo a uma demanda 
das cooperativas com a qual 
a ministra Tereza Cristina 
havia se comprometido. O 
pleito foi apresentado inicial-

mente pelas cooperativas da 
vitivinicultura, mas a amplia-
ção do limite beneficia todas 
as cooperativas brasileiras da 
agricultura familiar”, avalia o 
secretário de Agricultura Fa-
miliar e Cooperativismo do 
Mapa, Fernando Schwanke.

Com relação às operações 
para aquisição de maqui-
nário, o governo decidiu 
equiparar as regras de fi-
nanciamentos para compra 
de exemplares usados de 
tratores e implementos as-
sociados, colheitadeiras e 
suas plataformas de corte, 
máquinas agrícolas autopro-
pelidas para pulverização e 
adubação, na forma grupal 
ou coletiva, às mesmas regras 

para a compra desses itens 
novos. No caso de operações 
grupais ou coletivas, o limite 
individual é de R$ 165 mil 
por beneficiário e por ano 
agrícola.

Outra deliberação per-
mite que, a partir do dia 
2 de dezembro deste ano, 
os beneficiários do Pronaf 
possam continuar sendo be-
neficiários da modalidade, 
mesmo que acessem crédito 
nas condições do Programa 
Nacional de Apoio ao Médio 
Produtor Rural (Pronamp). A 
medida vai possibilitar que 
esses beneficiários utilizem 
algumas das linhas de cré-
dito que não são possíveis 
de financiamento no âmbito 

do Pronaf. O intuito é evitar 
qualquer interpretação equi-
vocada a respeito de quais 
financiamentos podem ser 
contratados pelo agricultor 
familiar fora do Pronaf.

Na mesma reunião, o con-
selho decidiu esclarecer que 
o financiamento destinado à 
construção ou reformas de 
moradias no imóvel rural so-
mente poderá ser concedido 
ao produtor rural cujo nú-
mero do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) conste na Decla-
ração de Aptidão ao Pronaf 
(DAP) como titular. O limite 
de financiamento é de R$ 50 
mil, com prazo de reembolso 
de até 10 anos e taxa efetiva 
de juros de 4,6% ao ano. 

há nenhum tipo de direcio-
namento na prova”, explica.

COMO TRABALHAR 
NAS SALAS?
Em Vera Cruz, na Escola 

Estadual de Ensino Médio 
Vera Cruz, o Poli, a ideia de 
mudança do ENEM é nova. 
“Até agora, não entendemos 
muito bem o que se quer, 
porque é muito tratada a 
questão ideológica, partida-
rizada, questões polêmicas”, 
avalia o professor de Histó-
ria, Geografia e Sociologia, 
Claudionei Ambrosio.”Todas 
essas questões tratadas neste 
último ENEM, independen-
temente de serem polêmicas 
ou de serem ideológicas, o 
que entendemos que não são, 
são questões atuais”, frisa. 
“O ENEM tem que trabalhar  
com questões atuais. Não me 
parece que haja algum erro 
nisso ou que havia algum 
erro até então”, completa. 

Na escola, os professores 
têm trabalhado em sala de 
aula questões do ENEM a 
partir de livro didático ou 
não, assim como a partir de 
notícias e de textos, conta 
Claudionei. “Mas, sempre 
tentando explorar essa ideia 
do atual, pois não tem como 
fugir”, avalia. Para ele, o 
país está dividido em dois 
polos. “A sociedade parece 

que tem que se posicionar 
de uma forma ou de outra. E 
a escola acaba ficando refém 
disso também, mas não é essa 

a missão da escola”, reflete. 
“A escola vai continuar tra-
balhando o atual e em linha 
com o ENEM, logicamente. 

Queremos formar alunos do 
ENEM, porém, nossa missão 
primeiro é formar alunos 
cidadãos”, sublinha. 

A redação é sempre um ponto impor-
tante. Os alunos do Poli estão sendo 
orientados a ficaram atentos a algumas 
possibilidades de tema de redação, como  
tecnologia entre crianças. Outro assunto 
que possa ser debatido é economia, a 
exemplo das privatizações, da importân-
cia e da influência disso para sociedade e 

até para economia. Nesta última semana, 
a orientação é manter a calma e fazer 
leituras de atualidades, como jornais, 
buscar informações do que está aconte-
cendo no mundo. Na semana que ante-
cede, não se deve fazer grandes leituras, 
mas abrir a mente e treinar a questão de 
interpretação. 

NA RETA FINAL, O QUE ESTUDAR?


