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Presidente dos Sindicatos Patronais participam
de capacitação no programa Sindicato Forte

Útero é Vida já supera marca de 600 exames

Curso teve o objetivo de aprimorar as ações desenvolvidas nos Sindicatos Rurais em defesa do produtor rural

Em apenas quatro edições do programa Útero é Vida em 2011, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural –
Administração Regional de Alagoas
(Senar-AR/AL), em parceria com a
Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de Alagoas (Faeal), informou que já foram realizados 636 exames papanicolau em Alagoas.
As ações do Senar-AL, no combate ao câncer do colo do útero em
mulheres sexualmente ativas e que
residem na zona rural, já foram realizadas nos municípios de Teotônio
Vilela (200 atendimentos); Palmeira
dos Índios (145 atendimentos); Porto
Real do Colégio (90 atendimentos) e
por último em Satuba (201 atendimentos).
Desde que foi criado em 2009 pela
presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
senadora Kátia Abreu, o programa já
realizou 22 edições em Alagoas.
O objetivo do programa é prevenir
o câncer do colo do útero com a realização do exame papanicolau, sendo
recomendada pelo menos uma vez ao

Presidentes dos Sindicatos Rurais Patronais de Alagoas participaram em junho passado, na sede da
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas (Faeal), no
bairro do Jaraguá, do Programa
Sindicato Forte.
Contando com a presença do
presidente da Federação, Álvaro
Almeida, o programa tem o objetivo de capacitar os dirigentes e tornar os Sindicatos Rurais Patronais
mais atuantes nos municípios. O
Sindicato Forte é um programa do
Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural em parceria com a Confederação de Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA).
De acordo com Álvaro Almeida,
presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas (Faeal), a capacitação dos presidentes é importante para aprimorar
o trabalho destes líderes ruralistas

Estamos
“ capacitando
e
descobrindo
novas lideranças

’’

O presidente da Faeal, Álvaro Almeida, participou de evento que capacitou os presidentes dos Sindicatos de Alagoas

junto aos produtores rurais do Estado, fortalecendo os Sindicatos
Patronais em Alagoas. “É um programa de estímulo direcionado aos
presidentes para que os Sindicatos
possam ampliar sua função e prestar
um atendimento de melhor qualidade aos produtores rurais de Alagoas.
Estamos capacitando e descobrindo
também novas lideranças”, destacou o presidente da Faeal.
Na oportunidade, os presidentes
dos Sindicatos participaram de capacitações que abordaram questões

relacionadas à liderança e noções de
como gerenciar um Sindicato.
“O conhecimento é uma ferramenta essencial a quem deseja
desenvolver um bom trabalho”,
enfatizou Celso Botecho, engenheiro agrônomo e coordenador nacional do Programa Sindicato Forte.
Além da falta de estrutura no
campo, há ainda a imagem negativa
que muitas pessoas têm dos agricultores e pecuaristas. “Muitos afirmam que nós queremos acabar com
o meio ambiente, mas isso não é

verdade. Ninguém que trabalha no
campo pode querer que o meio ambiente seja prejudicado, porque, afinal de contas, nós precisamos da
saúde do meio ambiente para trabalhar e tirarmos nosso sustento”,
disse Murilo Rezende, presidente
do Sindicato Rural Patronal de
Penedo. Alagoas conta com 16
Sindicatos Rurais Patronais que
respondem ainda por mais 32 bases
municipais. Já as demais localidades são atendidas diretamente pela
Faeal.

Término do prazo para entrega
do Ato Declaratório Ambiental - ADA
A Federação da Agricultura
lembra aos produtores rurais – Pessoa Física e Jurídica, que não declararam o ITR – Imposto Territorial
Rural e o ADA – Ato Declaratório

Ambiental, referentes ao exercício
2011, cujo prazo encerrou-se no
último dia 30 de setembro, devem
procurar imediatamente a Federação da Agricultura e Pecuária do

Estado de Alagoas – Faeal.
Maiores informações com a Sra.
Carla Lima, do Departamento Sindical da FAEAL, através do fone:
(82) 3217-9803.

“É importante que os companheiros produtores rurais façam as
declarações. O seu imóvel não pode
ficar irregular,”, disse Álvaro Almeida, presidente da Faeal.

Criado em 2009, programa já realizou 22 edições em Alagoas e beneficiou centenas de mulheres
ano em mulheres sexualmente ativas.
“A oportunidade de fazer este exame preventivo é muito importante
para todas nós mulheres. Precisamos
cuidar da saúde para que possamos ter
uma vida melhor”, declarou a agricultora Marlúcia Rufino que participou
do programa em Porto Real do Colégio.
Durante a realização do programa
nos municípios, uma vasta programação de atividades, a exemplo de corte
de cabelo e maquiagem, além de distribuição de kit de beleza, é realizada
com as mulheres.
O atendimento clínico é realizado
junto às agricultoras previamente selecionadas por agentes de saúde dos
municípios. Em caso do diagnóstico
de algum tipo de tumor, as agricultoras são encaminhadas para atendimento médico especializado prestado
pelo município. Para 2011, o SenarAL pretende realizar 15 edições do
programa. “Nossa meta é levar saúde
a mulher que vive na zona rural e evitar novos casos de câncer do colo do
útero” disse Álvaro Almeida.

Mulheres receberam orientações de como se prevenir contra o câncer

Exame papanicolau é realizado para detectar a presença, ou não, do câncer do colo do útero

Senar-AL inicia programa “Com Licença Vou à Luta”
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional de Alagoas (Senar - AR/AL)
deu o pontapé inicial para o início do
curso de capacitação “Com Licença
Vou à Luta” de 2011. Os primeiros
municípios beneficiados foram Arapiraca, Limoeiro de Anadia e Igaci.

No segundo ano do programa, o
curso capacita mulheres que vivem
na zona rural e que são responsáveis
pelo desenvolvimento de algum tipo
de atividade produtiva que contribui
no sustento da família.
As aulas são divididas em cinco
módulos de oito horas cada, com

turma com até 15 alunas. A capacitação tem duração de um mês.
De acordo com os instrutores do
Senar-AL, as aulas têm o objetivo de
orientar as mulheres a ampliarem
seus negócios por intermédio de um
plano de trabalho especializado.
Com o objetivo de sensibilizar e

formar novas turmas do “Com
Licença Vou à Luta”, equipes do
Senar-AL estão percorrendo localidades interessadas em participar do
programa.
De acordo com o Senar-AL, até o
fim deste ano, outros municípios
deverão participar do programa.

