PRONAF JOVEM

Regional/ Município: Garanhuns / Caetés
Comunidade: Atoleiro, Quati, Várzea da Espera, entre outros.
Equipe responsável: Luiz de Souza Filho/ Mallon Sampaio da Rocha
Email para contato: luizfilho@ipa.br/ mallon@ipa.br

APRESENTAÇÃO
Em meio às dificuldades que os jovens da zona rural enfrentam, algumas alternativas
podem mudar a realidade e ajudá-los a obter renda própria. Com ações de ATER voltada para a
melhoria na qualidade de vida das famílias tendo em vista o PRONAF como ferramenta para o
fortalecimento das diversas cadeias produtivas, a linha destinada para os jovens vem suprir
algumas necessidades tendo como finalidade de prepará-los para assumirem e implementarem
seus próprios projetos de geração de renda.

OBJETIVO
Capacitar os jovens agricultores de base familiar nas atividades do meio rural com a finalidade de
melhorar a qualidade de vida das famílias, para que os mesmos assumam e implementem seus
próprios projetos de geração de renda, tendo como suporte o Crédito do PRONAF Jovem.

A proposta surgiu através de iniciativa do IPA e demais parceiros para contemplar jovens
agricultores com faixa etária de 16 a 29 anos que estavam sem obter renda proveniente da zona
rural. A primeira etapa foi capacitar os jovens através de cursos voltados para o meio rural, tendo
carga horária de cem horas, obedecendo aos princípios Agroecológicos. Dentro deste processo,
foram escritos 40 jovens subdividido em duas turmas (Fotos 1 e 2). A segunda etapa foi verificar
quem estavam enquadrados como agricultores familiares e esclarecê-los sobre a linha de
financiamento do PRONAF voltado para os jovens. Aos jovens interessados, foram elaboradas as
propostas de crédito a qual tiveram acesso as diversas atividades agrícolas e não agrícolas
(Fotos 3 e 4). Foram elaboradas 37 e aprovadas 36 propostas de Crédito (Quadro 1).

CONCLUSÃO
Os recursos liberados para o investimento foram aplicados corretamente por todos os
jovens e os mesmos estão sendo acompanhados pelo escritório local.

ANEXOS
Itens
Palma
Capim Elefante
Bovino
Animais de Serviço
Capino
Atividades Não Agrícolas
Maquina Forrageira
Cerca ( 4 Fios de Arame
farpado)
Aprisco
Casa Ordenha

Qualidade
Médio de valores * Valor Total.
16 hectares
1200.00
0.6 hectares
600.00
160 Novilhas/Matrizes
800.00 a 1200.00
14 Garrotes
560.00
43 Matrizes
200.00
1
1.680,00
3
1200.00
1 Quilometro
1
7

1.384,00
1.100.00

Valor total de investimento
Valor total de investimento
Total de Jovem beneficiado.
Media de Valor por Jovem

18.315,00
360,00
138.600,00
7.120,00
8.560,00
1.680,00
3.470,00
1633.50
1.384,00
6.036,80

185.525,80
191.014,01
36
5.305.95

Quadro 1 – Valores obtidos através do PRONAF Jovem, Caetés‐PE.
* Valor Médio de aquisição, havendo algumas variações especificas.

Foto 1 – Capacitação PRONAF Jovem

Foto 3: Atividades não agrícolas

Foto 2 – Entrega dos Certificados

Foto 4: Bovinocultura de Leite

