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Conectividade rural no Brasil

Diagnóstico:

A falta de conexão impede que produtores consigam emitir desde uma simples nota fiscal eletrônica, passando por
dificuldades no contato familiar, no acesso à informação e, por fim, sendo um obstáculo para que a agropecuária
brasileira cada vez mais pautada na produtividade, competitividade e sustentabilidade.

Premissas:

✓ Universalização: cobrir as mais diversas regiões do país.

✓ Acessibilidade: garantir que todos possam ser beneficiados, do pequeno ao grande produtor.

Condições necessárias:

1) Ações integradas e diferentes modelos de atuação.

2) Financiamento com custo acessível.

3) Desburocratização.



Ações de fomento à expansão da conectividade rural

Proposta orçamentária do Fust:

Descrição:

O Sistema OCB promoveu nos últimos anos uma forte mobilização em prol da aprovação da Lei 14.109/2020, que
viabilizou a utilização do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para iniciativas voltadas à
internet no campo. Neste ano, o então Secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, informou sobre
o potencial de liberação de até R$ 700 milhões neste ano para ações de conectividade no âmbito do Fust.

Status:

OCB e CNA estão entre os representantes do Conselho Gestor do Fust, que decidirá sobre a formulação de políticas,
diretrizes e prioridades que orientarão as aplicações do fundo, com o objetivo de auxiliá-la a desenvolver tais diretrizes
levando em conta as especificidades do meio rural.

Próximos passos:

Hoje (12/7) é o dia da primeira reunião do Conselho Gestor do Fust.



Ações de fomento à expansão da conectividade rural

PL 1.303/2022 (PL 8.824/2017) - Conectividade por cooperativas:

Descrição:

A proposta pretende regulamentar a prestação do serviço de telecomunicações por cooperativas, pois a legislação atual
obriga a constituição de empresas limitadas para prestar plenamente o serviço de conectividade à população. A
proposição, de autoria do presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), deputado Evair de Melo (ES),
possui o potencial de reduzir custos para disseminação da internet no campo.

Status:

A proposição foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 2021 e atualmente aguarda votação na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), sob a relatoria do senador Eduardo Gomes (TO).

Próximos passos:

Aprovação da matéria no Senado Federal e sanção presidencial em 2022.



Ações de fomento à expansão da conectividade rural

PL 149/2019 - Agricultura de precisão:

Descrição:

O PL 149/2019 institui a Política Nacional de Incentivo à Agricultura e Pecuária de Precisão, visando a ampliação da
eficiência na aplicação de recursos e insumos, de forma a diminuir o desperdício, reduzir custos, aumentar a
produtividade e a lucratividade, bem como garantir a sustentabilidade ambiental, social e econômica da agropecuária.

Status:

Aprovada pela Câmara dos Deputados, a matéria foi aprovada em 2022 pela Comissão de Meio Ambiente (CMA) do
Senado, restando agora a aprovação na Comissão de Agricultura (CRA), sob a relatoria da senadora Kátia Abreu (TO).

Próximos passos:

Aprovação da matéria no Senado Federal e sanção presidencial em 2022.



Projeto de conectividade rural no município de Marau

- 884 famílias atendidas na área Rural.
- 386,5 Km de redes de fibra Optica Construída 
- Parceria Coprel, Prefeitura de Marau e STR.



Obrigado!


