
Mulheres rurais

Nossas ações,
nossos avanços
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Dia 22. Prazo final para pagar
Contribuição Sindical Rural

Na melhoria da segurança da 
propriedade rural, a preservação 
de vidas e do patrimônio familiar

Mercado de soja, milho e trigo
terão preços mais estáveis neste ano
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Não basta melhorar a eficiência das atividades rurais. Fundamental 
também adotar práticas para proteção contra ações criminosas que 
coloquem em risco família, colaboradores e bens.  

alerta

PreçOs agríCOlas



“Se quiser triunfar na vida, 
faça da perseverança a sua 

melhor amiga; da experiência, 
o seu conselheiro; da prudência, 

o seu irmão mais velho; e 
da esperança; o seu anjo da 

guarda”. 
Joseph Addison

A frase acima retrata bem o es-
tado de espírito que, dentre outras 
categorias,  os produtores rurais 
precisam desenvolver neste – ou em 
qualquer – momento não importa 
qual o cenário econômico. Afinal, 
são tantas as indecisões: reformas 
trabalhistas e previdenciárias que 
empacam; economia interna que, 
apesar de algumas melhorias, não 
dá sinais concretos de revitalização; 
cenário político o mais deplorável 
possível; ameaça de sérios conflitos 
internacionais entre grandes nações; 
insegurança no mercado agrícola...

A lista é enorme. Melhor parar por 
aqui. Independente do cenário a cur-
to, médio ou longo prazo, vamos nos 
preparar para mais um plantio de cul-
turas de verão neste segundo semes-
tre. Por isso, como caldo de galinha e 
cautela fazem um bem danado, vamos 
tomando nossas porções nas mais 
diferentes áreas de nossa atividade.

 Afinal, como dizia o velho e sábio 
Winston Churchill, primeiro-ministro 

inglês no período da guerra: “o pes-
simista vê dificuldade em cada opor-
tunidade; o otimista vê oportunidade 
em cada dificuldade”.

Mudando de soja para trigo ou 
milho, cautela é a palavra-chave para 
proteção de nossa vida e de nossos 
familiares, colaboradores e preserva-
ção do patrimônio rural. Na presente 
edição, dicas muito valiosas de como 
preservar do ataque externo tudo o 
que foi conquistado até agora com 
muito trabalho, suor e perseverança.

Nesta edição, as mulheres rurais 
dão o seu recado e avisam: sem esse 
papo machista de bela, recatada e 
do lar. Elas já possuem atributos de 
sobra e querem mais, muito mais. 
Basta conferir as suas ações concretas 
em encontros, decisões conjuntas na 
propriedade rural e participação direta 
em todas as áreas do negócio rural. 
As mulheres rurais sabem que, no 
Sindicato Rural de Maringá, possuem 
espaço próprio que pode – e deve – ser 
ampliado, ampliado, ampliado.

Ainda nesta edição, nossos articu-
listas-colaboradores, aos quais somos 
sempre gratos, nos orientam em 
questões cruciais de nossa atividade: 
trabalhista, jurídica, previdenciária, 
tecnologias, futuro, etc. 

São enormes os obstáculos pela 
frente. Porém, que tal seguir as lições 
de Sun Tzu, autor do importante e atu-
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FAlA, PRESIdENTE...

2 Antes de se sacrificar por alguém, pense nisso: 
será que ele faria a mesma coisa por você?” Khaled Hosseini

alíssimo livro “A arte da guerra”, escrito 
há alguns milênios. O sábio chinês dis-
se: “Aquele que se empenha a resolver 
as dificuldades resolve-as antes que 
elas surjam. Aquele que se ultrapassa 
a vencer os inimigos triunfa antes que 
as suas ameaças se concretizem.”

Produtores rurais, bem-vindos ao 
futuro que já virou presente. Vamos 
juntos continuar nessa viagem pela 
vida onde a atividade rural é um dos 
mais importantes pedaços do univer-
so em que vivemos no cotidiano. 

A travessia, quando fortalecida pela 
união, avançar do conhecimento e 
por estratégias inteligentes, se torna 
menos penosa, mais gratificante e 
compensadora. Então, à luta!

Abraço, José Antônio Borghi
Presidente do Sindicato
Rural de Maringá

A onda de frio precoce não significa necessariamente um 
anúncio de que o fim do outono e início de inverno será rigo-
roso. No ano passado, quando o tempo sofreu influência do 
fenômeno La Niña (resfriamento das águas do Oceano Pacífi-
co), de fraca intensidade, o inverno no Sul do Brasil teve uma 
certa regularidade de temperaturas baixas. Nesse ano, até o 
momento são esperadas condições de neutralidade, sem La 
Niña ou El Niño (fenômeno contrário à La Niña).

Lazinski enfatiza que inverno regular é inverno de altos e 
baixos para o Sul do Brasil. “Durante o mês de maio vamos ter 
ondas de frio, mas também vamos ter um período um pouco 
mais quente. Vai ser um final de outono e início de inverno um 
pouco diferente do ano passado, quando tivemos o frio come-
çando em maio e seguindo até outubro”, compara.

Inverno não será rigoroso, garante Simepar



Aprendi a buscar a felicidade limitando os 
meus desejos, ao invés de satisfazê-los.” Stuart Mill 3

O Sindicato Rural de Maringá alerta: os produtores rurais de Maringá e região têm até o dia 22 de maio para o pagamento da Contribuição Sindical Rural,
correspondente ao exercício de 2017, pessoa física.  A cobrança é feita em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e os Sindicatos Rurais.

A Contribuição Sindical Rural tem caráter 
tributário, sendo, portanto, obrigatória, 
independentemente do contribuinte ser 
ou não filiado ao sindicato. A cobrança 
está estabelecida no Decreto-Lei nº 1.166, 
de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre o 
enquadramento e contribuição sindical, 
com redação dada pelo artigo 5º da Lei 
9.701, de 18 de novembro de 1998.

Devem contribuir o empresário ou 
empregador rural; pessoa física ou jurídi-
ca que tenha empregado ou empreende a 
qualquer título atividade econômica rural; 
a pessoa que explore imóvel rural que 
lhe absorva toda a força de trabalho e lhe 
garanta a subsistência e progresso social e 
econômico em área superior a dois módu-
los rurais da respectiva região e os proprie-
tários de mais de um imóvel rural, desde 
que a soma de suas áreas seja superior a 
dois módulos rurais da respectiva região.

Em caso de perda, de extravio ou de não 
recebimento, o contribuinte deve solicitar a 
emissão da 2ª via, diretamente à Federação 
da Agricultura do Estado, até cinco dias 
úteis antes da data do vencimento. Pode 
optar ainda, pela retirada, diretamente, via 
internet, no site da CNA (www.canaldo-
produtor.com.br). Contudo, só é possível 
emitir a 2ª via da contribuição do ano vi-
gente. A falta de recolhimento da contri-
buição até a data de vencimento constituirá 
o produtor rural em mora e sujeitará ao 
pagamento de juros, multa e atualização 
monetária previstos no artigo 600 da CLT. 

A CNA tem legitimidade ativa 
para cobrança da Contribuição 
Sindical Rural por força da súmula 
nº 396 do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). Devido ao convênio 
celebrado entre a Receita Federal 
e a Confederação, a CNA passou a 
exercer a função de arrecadado-
ra da contribuição. O montante 
arrecadado, conforme o artigo 
589 da Consolidação das Leis de 
Trabalho (CLT), é assim partilha-
do: 60% é destinado ao Sindicato 
Rural, 20% para o MTE, 15% para 
a Federação da Agricultura e 5% 
para a CNA. 

22 de maio, último prazo para pagar 
Contribuição Sindical Rural

É tributo. 
Portanto, 
obrigatório!

Como obter
a 2ª via

Fortalecer a defesa do produtor,
a principal finalidade

AleRtA



Antes de você falar, ouça. Antes de agir, pense. 
Antes de criticar, conheça. E antes de desistir, tente.” Autor desconhecido4

Como proteger a vida e o patrimônio familiar
Sugestões para melhorar a segurança da população no ambiente rural. Uma forma muito eficiente de se evitar o delito é por meio de 

alterações na arquitetura ambiental das áreas rurais para tornar os espaços humanos mais seguros. Baseia-se em três estratégias básicas:

SeguRAnçA dA pRopRIedAde RuRAl

Vigilância natural. Muita atenção!
Locais com visibilidade obstruída por 

cercas vivas, paredões verdes, muros 
opacos, falta de iluminação, entre outros, 
facilitam a ação do delinquente. 

Controle de acesso
Importante manter o menor número pos-
sível de acessos à sua propriedade. O ideal é 
ter uma única porteira. 

Vizinho solidário
Conheça e mantenha sempre contato 
com os vizinhos de confiança. Informe a 

PM e vizinhos sobre suspeitos e invasores. 
Denuncie qualquer irregularidade ou 
suspeita pelo fone 181.

Iluminação
A iluminação – com sensor - deve per-
mitir o máximo de visibilidade, de pre-
ferência sem a necessidade de se ir ao 
local observado. 

O paisagismo não deve encobr i r  a 
visão durante o dia ou à noite nem pro-
duzir sombras que permitam servir de 
esconderijo. 

FERRAGENS
EM GERAL

E PARA
ARTESANATO
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Casa. Cautelas indispensáveis

Quanto aos 
maquinários 
agrícolas e 
veículos

E se ocorrer assalto?

Animais de guarda 

Comportamento preventivo

Você faz suas escolhas, e suas escolhas fazem você. Steve Beckman

Cães
Devem ser adestrados para não aceitarem 
comida de estranhos. 

gansos e galinhas-de-angola
Alertam rápido a existência de intrusos na 
propriedade e não oferecem riscos às crian-
ças. Alimentam-se de animais peçonhentos, 
aranhas e escorpiões.

patrulha Rural Comunitária
Propicie aos policiais o acesso à rede de con-
tato de vizinhos de sua propriedade rural. 

dinheiro
Não guarde dinheiro embaixo do colchão, 
dentro do guarda-roupa ou no forro da 
casa. Opte por cartões de débito, crédito 
e cheques. 

produtos e objetos de valor
Somente adquira defensivos agrícolas de-

evite ostentação de riqueza. Ao chegar à sua propriedade, preste 
atenção na presença de veículos ou pessoas estranhas próximos ao 
portão. evite viajar sozinho, procure diferenciar sua rotina alter-
nando horários, itinerários, etc. Chame seus vizinhos sempre que 
se deparar com pessoas estranhas utilizando veículo e/ou máquina 
agrícola dos proprietários que você conhece e comunique à PMPR 
caso permaneça a dúvida.

Em caso de assalto, jamais reaja. Atenda 
às exigências do assalto, não retarde a 
fuga dele. Evite gestos ou movimentos 
bruscos.  Não f ique olhando para ele 
como se quisesse memorizar seu rosto e 
nem tente enganá-lo. 
Evite deixar a fazenda abandonada (sem 
caseiro). Caso não possa ter caseiro, peça 
a vizinhos que diariamente observem a 
casa e galpões da propriedade.

nunCA comente sobre grandes compras 
e vendas (gado, terras, grãos, maquinário, 
etc.). Evite carregar dinheiro para o paga-
mento de funcionários da fazenda. 

Vigilância privada
Muita cautela na contratação desse tipo 
de serviço, tendo em vista riscos de má 
contratação, prejuízos e implicações 
legais decorrentes. 

Armas
Não tenha armas. Elas podem ser o motivo 
de um criminoso querer invadir sua pro-
priedade, além da possibilidade de serem 
usadas contra seus próprios donos. Caso as 
tenha – e com porte legal - guardá-las em 
local seguro, desmuniciadas (DESCARRE-
GADAS) para que não ocorram acidentes 
com curiosos e/ou crianças.

Tanto a casa do proprietário quanto a do 
administrador devem possuir a melhor 
visibilidade e, de preferência, serem edi-
ficadas em um local elevado. Construa 
um cercado, que pode ser uma grade, 
em torno da residência onde você cos-
tuma ficar na propriedade. Se possível, 
possuir sistema de alarme e/ou circuito 
fechado de TV.

estrutura da propriedade X crime
Portão de entrada ou porteira cadeado, 
portão reforçado, pintado com cores 
mais claras, com sinalização de “Proprie-
dade particular”, com tranca e cadeado. A 
visibilidade é fator importante para segu-
rança, portanto cercas e grades são ideais 
observando-se que seus mourões devem 
ser fortes (de preferência de concreto) e 
com uma altura mínima que desestimule 
a invasão. 

portas e janelas
Instale fechaduras reforçadas, como an-
tifurto e olho mágico nas portas externas 
da residência. É importante que as dobra-
diças das portas externas estejam para 
o lado de dentro, evitando a retirada da 
porta pelo lado de fora.

Todas as janelas devem ser protegidas 
por grades ou telas e devem possuir cade-
ados ou trancas internas. 

Salas com materiais, equipamentos, 
defensivos agrícolas, fertilizantes, adubos 
devem possuir janelas com grades, portas 
maciças e fechaduras reforçadas. Instale 
alarmes. Controle o estoque.

dispositivos de segurança 
Devem funcionar com equipamento de 
gravação. Instale sensores de presença 
com refletores luminosos conjugados 

com o alarme em pontos como galpões 
de máquinas, depósitos, entre outros.

Rebanhos  
Se há criação de animais como bovinos, 
equinos ou outro tipo, não deixe o re-
banho em pastos próximos a estradas, 
longe da sede, principalmente no período 
noturno, para dificultar o furto. Mantenha 
vigilância noturna. Coloque cadeados 
nas porteiras e embarcadouros. Marque 
devidamente o seu rebanho. 

galpões 
Sua posição deve ser visível da casa do 
administrador e do proprietário. 

Devem ser mantidos em local seguro, 
garagens fechadas e bem iluminadas 
no período da noite. Ter seguro de tudo 
é sempre uma boa cautela. Se possível, 
instalar rastreador nos veículos como 
tratores e colheitadeiras.

Funcionários/Caseiros
Orientar seus funcionários para que 
tenham cautela com informações sobre 
sistema de segurança, bens e rotinas da 
propriedade. Antes de contratá-los, veri-
fique suas referências.

Chaves 
 As chaves devem ser mantidas em local 
seguro, como, por exemplo, um quadro 
de chaves. Tenha cópias das chaves da 
propriedade em local seguro e discreto. 
Sempre que houver perda de alguma 
chave, substituir o segredo da fechadura 
(miolo). 

lanternas
Deve-se sempre ter em mão boas lan-
ternas, acompanhadas de suas baterias 
e/ou pilhas e em locais de fácil acesso. A 
iluminação portátil é fundamental.

terminados por receituários agronômicos 
e em revendas autorizadas. Se necessário, 
ao transportá-los e perceber que está sen-
do seguido, aja com naturalidade, pare na 
fazenda mais próxima e comunique à PMPR. 

Ferramentas
Picaretas, pás, foices, facões, entre outras 
ferramentas, devem ser guardadas em local 
apropriado, de acesso controlado, seguro 
e trancado.

Telefones de emergência

190 – polícia Militar
197 – polícia Civil
181 – disque-denúncia



6 Cada um pensa em mudar a humanidade,
mas ninguém pensa em mudar a si mesmo.” Leon Tolstoi

500 mulheres no Encontro do
dia Internacional da Mulher
Para comemorar o Dia internacional da Mulher, o Sindicato Rural de Ma-
ringá em parceria com a Sociedade Rural de Maringá, Cooperativa Coca-
mar e Integrada realizaram um dia especial para celebrar a vida, o amor e 
a magia de ser mulher.

O evento aconteceu na tarde do dia 9 de março, no pavilhão branco da 
SRM e cerca de quinhentas mulheres participaram. Após a recepção e aber-
tura do evento, o professor Nailor Marques Jr ministrou uma palestra sobre 
o empoderamento da mulher. 

este ano as mulheres prestigiaram uma tarde com palestras e dicas sobre empoderamento e bem-estar feminino

Curso de Plantas Daninhas

Complementar e não substituir
“As mulheres - para serem poderosas - 
precisam se unir como um time e entender 
que seu papel não é substituir o homem e 
sim complementar”, disse. Quem assistiu 
aplaudiu de pé a palestra do professor. “Foi 
incrível ouvir as palavras dele, vou levar os 
ensinamentos para a vida” declarou a pro-
dutora rural Maria Helena Rocha.

A outra palestra ficou por conta psicó-
loga Mayra Kloster Scorsato com o tema 
Gerenciamento do Estresse. Para ela, o 
grande segredo para amenizar o estresse 

é encontrar um tempo para o lazer. “As 
mulheres precisam de um tempo para 
fazer o que gostam no meio do estresse do 
dia a dia, assegurou”.

A festa encerrou-se às 17h30, com 
um agradecimento a todos os parceiros 
por tornar o evento possível e idealizar 
o VIII Encontro do Dia Internacional 
de Mulheres, além de um coquetel para 
todos as convidadas ao som do grupo 
Raízes Sertanejas. (Lorena Betiati/As-
sessoria de Comunicação/SindRural)



7Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. 
Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Machado de Assis

500 mulheres no Encontro do
dia Internacional da Mulher

Comissão de 
Mulheres
acelera ações

entidades parceiras entregam doações

Comprometimento, esforço e dedicação 
são fatores fundamentais para um bom 
trabalho. E é desta forma que a Comissão 
de Mulheres atua há mais de uma década. 
Para 2017 as representantes das mulheres 
rurais já programaram suas ações e eventos.

Além da realização do evento em co-
memoração ao Dia Internacional da Mu-
lher em março e o apoio a Campanha do 
Agasalho, já está sendo preparado um dia 
especial para as mulheres rurais de Floresta 
e Ivatuba para junho. E claro, o tradicional 
Encontro de Mulheres Rurais de Maringá - 
que está em sua nona edição - também está 
entre as ações da Comissão em 2017.

Em abril foram entregues os alimentos e itens de higie-
ne pessoal arrecadados no evento do Dia Internacional 
da Mulher. Os itens foram doados a Casa de Emaús.

A entrega foi realizada por representantes do 
Sindicato Rural de Maringá, Sociedade Rural de Ma-
ringá e Cooperativa Integrada. Fora doados cerca de 
150 kg de alimentos.

Casa de Emaús
Fundada em março de 2001, a Casa de Emaús, em Ma-
ringá, funciona como centro de apoio aos portadores 
do HIV/Aids. Na atualidade, atende atualmente mais de 
300 pessoas da cidade e região.  O Centro de Apoio Casa 
de Emaús atende de forma permanente. Conta com uma 
equipe multidisciplinar que concentra o atendimento nas 
áreas espiritual, psicológica, social e jurídica. São grupos 
distintos que atuam de forma terapêutica. O auxílio nas 
situações de emergência é a rotina do dia-a-dia (Lorena 
Betiati/Assessoria de Comunicação/SindRural)

Saiba mais: www.dupontagricola.com.br

ATENÇÃO: Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as 
instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a 
utilização do produto por menores de idade. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário agronômico. 
Produto de uso agrícola. Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos do produto. 
As marcas com ®, ™ ou SM são marcas da DuPont ou de afiliadas. © 2017 DuPont.
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PROTEJA SUA SOJA COM A  
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9Quem não compreende um olhar, tampouco há de
compreender uma longa explicação.” Mário Quintana8 Carregue dentro si apenas o bem. O amor, a bondade e a paz são sempre boas companhias.” 

Autor Desconhecido

Tendências do mercado de grãos

mercado de soja, milho e trigo
terão preços mais estáveis neste ano 

depende da economia interna

clique para atualizar cotações agrícolas. 
Porque em 20 minutos tudo pode mudareficiência e 

escala. ou 
prejuízo

A recomposição dos estoques mundiais de milho, soja e trigo tende 
a manter os preços destas commodities mais estáveis em 2017, sem 
previsão de grandes saltos nas cotações como em anos anteriores. A 
avaliação é do diretor do Departamento de Economia Rural da Secre-
taria de Agricultura e do Abastecimento, Francisco Simioni. 

Segundo Simioni, a produção da América do Sul é determinante 
para a formação de preços de milho e soja. Na Argentina ainda há 
dúvidas sobre o real desempenho da safra da soja. No Brasil, o último 
relatório da CONAB prevê estimativa de produção de até 212,3 mi-
lhões de toneladas para a safra primavera verão.

Neste momento de margens mais 
apertadas, o planejamento é fun-
damental. Segundo o Deral – De-
partamento de Economia Rural 
– da Secretaria da Agricultura 
e do Abastecimento do Paraná, 
somente vão conseguir rentabi-
lidade positiva aqueles que fize-
rem um planejamento minucioso 
da atividade com vistas a obter 
ganhos por eficiência e escala. 
‘“Os indicadores apontam até 
agora, que tanto a inflação como 
o câmbio devem permanecer em 
patamares mais comportados 
este ano”, destaca Simioni.

A indicação de tendência de 
queda da inflação é um fator de-
terminante para a redução da 
taxa SELIC, que, no médio prazo, 
é um grande incentivador para as 
pessoas retomarem o consumo, e 
fazer a economia reagir. 

Já em relação ao câmbio, com 
o real mais valorizado frente ao 
dólar, ou no mínimo, mais es-
tável,  as exportações tendem 
a render menos. “Contudo, no 
caso paranaense, onde a soja é o 
principal produto da pauta das 
exportações do agronegócio, 
com o aumento da produtividade 
desta safra 16/17 o impacto de 
uma possível variação do câmbio 
para menor poderá ser atenuada 
pelo ganho de produtividade, que 
neste ano, tende a ser acima da 
média histórica”, completa.

Conclusão: com a taxa SELIC 
menor e câmbio menos agres-
sivo, havendo recomposição do 
nível de emprego, deverá ocorrer 
a recomposição da renda das 
famílias, proporcionando uma 
capacidade maior de consumo 
e favorecendo o crescimento da 
economia.

Vendo agora ou bem depois parte da 
safra de soja, milho ou trigo? 
Esta é a rotineiramente a maior dú-
vida dos agricultores que produzem 
grãos. Como fazer para acompanhar 
variações tão bruscas e repentinas 
num mercado onde quem produz 
pouco – ou quase nada – tem influên-
cia na formação dos preços.

Na realidade, com precisão, nin-
guém – nem o mais renomado espe-
cialista – consegue determinar com 
certa exatidão o que acontecerá no 
mercado de grãos a curtíssimo prazo. 
Ou no mesmo dia.

  Embora a variação das cotações 
faça parte desse intrincado mercado, 
de qualquer forma, o produtor rural – 
ao menos -precisa estar sempre atua-
lizado quanto aos preços de momento. 
Sabendo também as tendências do 

mercado em que atua,  certamente 
poderá melhorar seus lucros ou dimi-
nuir os prejuízos. Ou, numa situação 
intermediária,  empatar,  embora a 
meta final seja sempre o lucro.

Não importa se as lavouras de grãos 
consomem meses para crescer até esta-
rem prontas para colheita. Enquanto a 
colheita não chega – ou mesmo depois 
dela terminar – a gangorra das com-
modities tem que receber marcação 
cerrada quanto ao seu acompanha-
mento. Isto é fundamental porque, no 
final das contas, a decisão precisa ser 
acompanhada constantemente. Afinal, 
a decisão sobre um investimento, ou 
sobre a venda da produção, precisa estar 
alicerçada em informações precisas.

  Para assessorar o produtor rural 
nesta intrincada tarefa, já está dis-
ponível na internet uma ferramenta 

disponibilizada pelo Sistema FAEP/
SENAR-PR. Por meio da internet, 
basta ao interessado entrar no site 
www.sistemafaep.org.br. Neste en-
dereço,  encontrará atualizações a 
cada 20 minutos das principais com-
modities agrícolas, como soja, milho, 
trigo, boi gordo, além das cotações do 
dólar e do euro, e notícias específicas 
na área econômica produzidas pela 
consultoria Safras&Mercado.

  Depois do clique no item “Com-
modities”, na parte superior do site, 
o produtor rural terá acesso ao link 
“Cotações”, no qual estão à disposição 
as informações, que são atualizadas 
diretamente da B olsa  de Chicago 
(CBOT) e da Bolsa de Mercadorias e 
Futuros (BM&F). Antes desse novo 
serviço, as atualizações eram feitas 
por técnicos da FAEP.

Além da oferta maior de grãos, o de-
sempenho da economia brasileira tam-
bém será decisivo na formação dos pre-
ços, já que a dependência do mercado ex-
terno para o segmento agrícola será muito 
maior. “Os produtores rurais dependerão 
muito mais do mercado interno, conside-
rando a tendência de valorização do real 
frente o dólar. As exportações e o recuo 
das cotações no mercado externo farão 
com que - mais do que nunca - os produto-

res se voltem para suas planilhas de custos 
para manter a rentabilidade”, analisa.

No Paraná, a previsão é colher 23,2 
milhões de toneladas na primeira safra, e 
se somarmos a essa produção, a segunda 
safra e mais a dos cereais de inverno, as 
projeções indicam uma colheita de até 40 
milhões de toneladas. É necessário que 
as condições da segunda safra de feijão e 
milho se consolidem e que a de cereais de 
inverno também, destaca Simioni. 
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10 A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e 
conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio.” Martin Luther King

No dia 14 de março, o Comitê de Pe-
cuária Moderna realizou uma visita 
técnica na Fazenda Santa Fé em Santa 
Fé- PR. O tema foi Planejamento for-
rageiro e rendeu excelentes discussões 
que enriqueceram o conhecimento dos 
participantes.

O presidente do Sindicato Rural de 
Maringá José Antônio Borghi desta-
cou a importância do encontro. “Está 
faltando mais atitude em buscar novos 
mecanismos dentro da pecuária e, 
diante disso, nota se a importância 
desse evento”.

Durante a palestra com o professor 
de Zootecnia da Universidade Estadual 
de Maringá Dr. Ulysses Cecato os par-
ticipantes adquiriram conhecimento e 
dicas sobre o planejamento forrageiro, 
suplementação e muito mais. “O produ-
tor de gado de corte precisa de organiza-
ção, ou seja, formar um grupo forte para 

planejar as atividades da pecuária”. 
Para finalizar a parte teórica da visita, 

o professor Dr. Fábio Cortez de Oliveira 
deu instruções para melhorar o desem-
penho do rebanho e ter eficiência no 
pastejo. “A preocupação com o animal 
é fundamental mas devemos também 

focar no pasto pois ele está relacionado 
diretamente com o bem estar animal”. 

A iniciativa de modernizar a bovino-
cultura de corte paranaense foi lançada 
em 2015 pelo governo do Estado e FAEP, 
com participação e apoio de diversas 
entidades públicas e privadas, além de 

universidades.
O objetivo é desenvolver o setor, tra-

zendo mais rentabilidade para o produ-
tor, maior qualidade para o consumidor 
e divisas para o Estado, na exportação 
da carne.  Lorena Betiati/Assessoria de 
Comunicação/ SindRural

planejamento Forrageiro é tema de visita 
técnica do Comitê de Pecuária Moderna



11Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama 
amanhã. Hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver”. Dalai Lama

O Show Rural, realizado há 29 anos 
em Cascavel, no oeste do Paraná, é a 
primeira grande feira do calendário 
nacional, e o que é comercializado no 
evento funciona como termômetro 
para o mercado do agronegócio. 

Pensando nisso, o Sindicato Rural 
de Maringá proporcionou aos seus 
associados de Maringá, Paiçandu, 
Floresta e Itambé, uma caravana para 
Cascavel-PR, onde é realizado todo 
ano o maior evento Rural da América 
Latina o SHOW RURAL – COOPA-
VEL.

Nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, os 
participantes lotaram os ônibus em 
busca de conhecimento e tecnologia 
para melhoria na eficiência de suas 
atividades rurais.

Os produtores receberam um Kit 
com camiseta, bolsa, caneta, material 
informativo da feira e do sistema sin-
dical, além de lanche.

Soluções e inovações
Para o produtor da área leiteira Marcos 
Guimarães de Toledo (PR), a feira é uma 
oportunidade de encontrar novas tec-
nologias para sua propriedade. “Aqui eu 
encontro soluções e inovações, e assim 
melhoro o desempenho do meu negócio”.

O grande número de maquinários é 
um dos fatores que mais atraem pesso-
as, que buscam fechar bons negócios 
com taxas mais razoáveis, que são 
ofertadas especialmente para o evento. 
“Estava precisando de uma colheita-
deira nova e encontrei aqui muitas op-
ções, todas com tecnologia de ponta” 
disse o produtor rural Ronaldo Piezan.

O Show Rural Copavel tem dura-
ção de uma semana. A estrutura de 
720 mil m² foi preparada para que o 
conhecimento seja compartilhado e 
os melhores negócios sejam fecha-
dos. (Lorena Betiati/Assessoria de 
Comunicação/ SindRural)

planejamento Forrageiro é tema de visita 
técnica do Comitê de Pecuária Moderna

Sindicato Rural de 
Maringá levou caravana 
ao Show Rural 2017

Sindicato Rural na 
expoingá 2017

Conforme acontece todos os anos, o Sindicato Rural de Maringá já con-
firmou presença na 45ª Expoingá. A feira acontece de 4 a 14 de Maio e o 
stand, funcionará na fazendinha no horário das 8 às 21 horas.

Os colaboradores e diretores do Sindicato estarão à disposição do produ-
tor rural para atender com informações nas áreas administrativas, recursos 
humanos, departamento pessoal, e claro nas áreas jurídicas, entre outros. 
O espaço contará também com representantes do SENAR na elaboração e 
informações sobre os cursos ofertados na feira.

(44) 3122 2211



12 A vida é muito curta para ser pequena.” Benjamin Disraeli

Quando vê  poupou, 
quando vê ganhou.

quandoveganhou.com.br
¹Para ter direito ao número da sorte em dobro é obrigatório que a programação seja feita durante o período da campanha. Título da modalidade incentivo emitido pela 
Icatu Capitalização S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.900830/2016-10. A aprovação deste título pela SUSEP não implica, por parte da 
Autarquia, incentivo ou recomendação à sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. Serviço de Informação ao Cidadão SUSEP: 0800 
021 8484 (dias úteis, das 9h30 às 17h) ou www.susep.gov.br. Ouvidoria Icatu Seguros: 0800 286 0047. Promoção válida durante o período de 05/04 a 30/12/2017, 
para os associados da Central Sicredi PR/SP/RJ. Consulte regulamento completo da promoção e condições de contratação nas unidades de atendimento participantes. Imagens 
meramente ilustrativas. SAC Sicredi - 0800 724 7220 / Defi cientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519.

Deposite e concorra 
a mais de 300 sorteios.

R$ 1,5 milhão 
em prêmios.

Promoção

Poupança
Premiada

Quer realizar seus sonhos? 
Vamos fazer juntos. Faça uma 
Poupança Programada e ganhe 
números da sorte em dobro1.



3313Os nossos desejos são como crianças pequenas: quanto mais lhes cedemos,
mais exigentes se tornam.” Provérbio Chinês

Fábio lamônica pereira 

Um assunto que interessa tanto 
a investidores quanto a devedo-
res diz respeito aos processos de 
cobrança de dívidas que, ao final, 
acabam por  levar  determinado 
bem à venda judicial, geralmente 
por meio de leilão público.

Para os que buscam opor tuni-
dades de investimento, é preciso 
atenção para o cumprimento de 
todos os requisitos legais exigidos 
para a validade do leilão, a fim de 
evitar-se aborrecimentos e desdo-
bramentos judiciais.

Em qualquer situação, deve ser 
dispensada atenção especial para 
o processo de avaliação do bem e a 
manifestação oportuna das partes 
envolvidas.

Para o que está sofrendo a cobran-
ça da dívida, é preciso utilizar todas 
os meios de defesa que a lei põe à sua 
disposição. Assim é que a avaliação 
do bem deve corresponder ao valor 
real de mercado. Caso seja necessá-
rio e haja fundamento, a parte pode 
pedir nova avaliação por profissional 
devidamente capacitado.

O devedor também poderá se 
defender alegando, por exemplo, 
que o bem não pode ser penhorado 
porque é essencial à sua atividade 
(o que é possível em determinados 
casos) ou porque há proteção legal 
específica, como no caso de ma-
quinários agrícolas ou de pequena 
propriedade rural ou ainda porque se 
caracteriza como sua moradia, entre 
outras situações.

No caso da pequena propriedade 
rural trabalhada em regime familiar, 
vale ressaltar que o Superior Tribunal 
de Justiça decidiu, recentemente, 
que cabe ao credor provar que a área 
não é impenhorável, ou seja, que não 
é pequena e que não é trabalhada 
em regime familiar. Com esse enten-
dimento, os pequenos produtores 
passaram a contar com novo argu-
mento a seu favor, na defesa de sua 
atividade agropecuária.

Após definido o valor de avaliação, 

o próximo passo é o de venda do bem 
em leilão público, na forma presencial 
ou pela internet. Ressalte-se que a lei 
permite outros tipos de alienação, 
como a de iniciativa particular (a cargo 
do credor) e a adjudicação (em que 
o credor aceita o bem, pelo valor de 
avalição, como pagamento pela dívida, 
realizados o complemento ou devolu-
ção de valor, conforme caso).

A lei permite até mesmo a aquisição 
do bem de forma parcelada, com no 
mínimo 25% de entrada e saldo em até 
30 meses, mediante proposta formal e 
vinculação de garantia, o que facilita 
ainda mais o processo de alienação.

O Código de Processo Civil que re-
gula os trâmites da venda judicial, 
estabelece que o bem não pode ser 
alienado por preço vil, ou seja, irrisório, 
extremamente abaixo do valor real de 
mercado.

Até o ano de 2015, a Lei vigência 
não definia qual o parâmetro para o 

oRIentAção JuRídICA

Preço vil

preço vil.
O Superior Tribunal de Justiça, por 

sua vez, estabeleceu como parâmetro 
que o valor de venda do bem deveria, 
em regra, ser superior a 50% do valor de 
avaliação, sob pena de ser considerado 
preço vil, o que levaria a nulidade do 
ato de alienação.

Com a vigência do atual Código, a 
partir do ano de 2016, continua va-
lendo a proibição de venda judicial 
do bem por preço vil, sendo que há 
expressa definição do parâmetro para a 
referida caracterização, ou seja, de que 
o bem não pode ser vendido por valor 
inferior a 50% da avaliação, seguindo 
o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça.

Há, contudo, uma ressalva que cer-
tamente será objeto de divergências. 
A atual legislação permite ao juiz a 
fixação do valor mínimo para venda do 
bem e que, conforme as circunstâncias 
do caso e o entendimento do magistra-

do, poderá ser inferior a 50% do valor 
de avaliação.

Dessa forma, se o juiz fixar o pre-
ço mínimo de venda do bem, por 
exemplo, em 40% do valor de ava-
liação, não haverá, em princípio, 
preço vil, o que certamente levará a 
controvérsias.

Assim, em leilão judicial,  os in-
vestidores devem atentar para o 
cumprimento dos requisitos legais 
a fim de buscar um processo seguro 
de compra e os devedores, por sua 
vez, devem usar as armas que a lei 
oferece, buscando, em cada detalhe, 
a defesa do seu patrimônio.

 
Fábio lamonica 
pereira
Advogado 
em Direito do 
Agronegócio 
lamonica@
lamonica.adv.br



14 Uma das armadilhas mais comuns da infelicidade é o adiantamento.” 
Roberto Shinyashiki

AGENDA DE CURSOS SINDICATO RURAL DE MARINGÁ/SENAR   |   JUNHO | JULHO | AGOSTO DE 2017
CURSO LOCAL INÍCIO TÉRMINO CARGA HORÁRIA MUNICÍPIO INSTRUTOR(A)
Agricultura de Precisão - GPS Uniagro 06/09/2016 07/09/2016 16h Maringá Mauro Moreira
Agricultura de Precisão - GPS Sindicato Rural 10/09/2016 24/09/2016 24h Maringá Newton Cardoso
Forragicultura - Estabelecimento, Rec. e R. de Pastagens FEI UEM 10/09/2016 24/09/2016 24h Maringá Claudecir Prieto
Manejo de Pragas e Inimigos Naturais Maringá/POMAR 15/09/2016 13/10/2016 40h Maringá Karina Caparroz
Controle de Formigas Uniagro 17/09/2016 17/09/2016 08h Maringá Renato de Moura
Manejo de Ovinos Sociedade Rural/Uningá 17/09/2016 24/09/2016 16h Maringá Jaciani Beal Klank
Controle de Plantas Daninhas AMEA 17/09/2016 17/09/2016 8h Maringá Sergio Noguchi
Produção de Alimentos - Compotas e Desidratados Ivatuba 28/09/2016 29/09/216 16h Maringá Sergio Kazuo
Classificação de Grãos Sociedade Rural 04/10/2016 04/10/2016 8h Maringá 
Classificação de Grãos Sociedade Rural 05/10/2016 05/10/2016 8h Maringá 
Controle de Plantas Daninhas Uniagro 18/10/2016 18/10/2016 8h Maringá Sergio Noguchi
Trabalhadora na Piscicultura Zoo Jr. UEM 19/10/2016 20/10/2016 16h Maringá Janete Armstrong
Norma Regulamentadora 31.8 Minorgan 19/10/2016 21/10/2016 24h Maringá Mauro Moreira
Regulagem de Plantadeira e Semeadeira Uniagro 19/10/2016 19/10/2016 8h Maringá 
Trabalhadora na Piscicultura   21/10/2016 22/10/2016 16h Maringá Janete Armstrong
Colhedora - Norma Regulamentadora 31 Uniagro 24/10/2016 26/10/2016 24h Maringá Newton cardoso
Regulagem de Colhedora Uniagro 27/10/2016 28/10/2016 16h Maringá Newton cardoso
Produção de Alimentos - Derivados de Mandioca Floresta 31/10/2016 01/11/2016 16h Floresta Sergio Kazuo
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Nunca discuta, não convencerá ninguém. As opiniões são como os pregos;

quanto mais se martelam, mais se enterram.” Alexandre Dumas (filho)
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Produção de Alimentos - Derivados de Mandioca Floresta 31/10/2016 01/11/2016 16h Floresta Sergio Kazuo

Senar/PR lança programa Hortimais
A produção de olerícolas em es-

ca la  comercia l  é  uma das  muitas 
opções para diversificação de ren-
das em pequenas propriedades e 
aproveitamento de áreas ociosas. 
Em parceria com empresas do setor 
e sindicatos rurais, Senar/PR e Faep, 
ao contribuir para a melhoria da ren-
da do setor e o equilíbrio financeiro, 
oferece o programa Hortimais aos 
produtores rurais paranaenses. Eis o 
conteúdo do curso:

Planejamento da produção
Objetivo do curso: 

• Capacitar os participantes para 
realizar um planejamento da sua 
produção, do plantio à comerciali-
zação.

Carga horária:

• 40 horas (8h às 12h e 13h às 17h)
Vagas: 
• 10 a 15

• Implantação de boas práticas agrí-
colas
• Planejamento da produção
• Caracterização e conservação de 
solos
• Nutrição de plantas
• Qualidade da água, métodos e ma-
nejo de irrigação
• Pragas e inimigos naturais
• Identificação e controle de doenças
• Controle biológico e manejo inte-
grado de pragas – MIP
• Cultivo em ambiente protegido/ 
plasticultura
• Hidroponia
• Cultivo de minitomates em ambien-
te protegido
• Colheita e pós-colheita
• Gestão de custos

cerTificado:
• O certificado estará disponível apenas para o participante aprovado. Os 
critérios serão explicados pelo instrutor no início do curso. Mais informações 
junto aos sindicatos rurais.

Cursos do 
Programa

JUNHO

Apicultura I     Maringá

Manejo e Ordenha    Maringá

Tratorista - 40h     Maringá

Citrus para mesa e industria    Maringá

Panificação     Ivatuba

Casqueamento  e Ferrageamento  Maringá

Panificação     Maringá

Motosserra     Maringá

Empreendedor Rural    Maringá

JULHO
Derivados de leite    Itambé

Derivados de Leite    Ivatuba

Panificaçãol     Dr.Camargo

Doma Racional     Maringá

Mulher Atual      Ivatuba

AGOSTO
JAA- especififco     Dr.Camargo

Conservas , molhos e temperos   Maringá

Citurs - Manejo ecologico de Pragas   Maringá

Colhedora Axial     Maringá

Olericultura -Pragas e inimigos naturias  Paiçandu

Compotas e Desidratados   Ivatuba



16 Na prosperidade é muito fácil encontrar amigos, na adversidade não há nada mais difícil”. Epiteto

programa Herdeiros do Campo 
facilita sucessão familiar
Em parceria com os sindicatos rurais 
do Paraná, o Senar-PR vem disponi-
bilizando o programa Herdeiros do 
Campo. Objetivo: despertar a família 
rural para o planejamento sucessório, 
considerando três aspectos: a)família; 
b) empresa (negócio); c) propriedade 
(patrimônio).

  A proposta é possibilitar à família 
uma forma sinérgica (em conjunto e em 
harmonia) para um plano de ação que 
direcione a sucessão familiar. 

   Cada família pode inscrever de dois 
a quatro membros a partir da idade 
mínima de 15 anos. É obrigatória a par-
ticipação de duas gerações.

  O curso é composto por cinco en-
contros de oito horas e uma orientação 
de duas horas com intervalo de sete a 
15 dias.

Conteúdo:

- Conceito de Herdeiros e Sucessores 
- Família x Negócio 
- Regras de sucessão hereditária no 
direito brasileiro 
- Partilha de herança 
- Planejamento sucessório 
- Governança na empresa familiar rural 
- Dimensões da empresa rural 
- Evolução da empresa rural 
- Planejamento estratégico 
- Ferramentas de administração 
- Indicadores econômicos 
- Cenários do agronegócio 

É geralmente no momento da suces-
são que a emoção e a racionalidade 
entram em conflito. Estes embates 
podem causar danos às relações 
familiares e ao negócio que, muitas 
vezes, serão irreversíveis. Estamos 
tratando da obra de uma vida, que 
custou anos de muito trabalho e 
esforço para ser construída, por isso 
que planejar e organizar a “passagem 
do bastão” será fundamental para a 
continuidade destas conquistas.

Para dar início a esse processo 
não existem data e hora exatas. 
Existe sim o momento adequado, 
em que a família encontra-se em 
harmonia e conta com a presença 
ativa de todos os seus membros. 
É necessário ter em mente que, na 
maioria dos casos, a morosidade 
em estabelecer um ponto de par-
tida pode ser prejudicial  para a 
empresa, pois a sucessão correrá o 
risco de forma não planejada e com 
consequências negativas indesejá-
veis. (Rodrigo Enderle/Safras & 
Cifras/Graduado em Administra-
ção de Empresas)

- Formação de preços do agronegócio 
- Custo de produção 
- Estratégias de comercialização 
- Associativismo 
- Comportamento humano e gestão 
emocional das empresas 
- Importância da atitude ganha-ganha 
na resolução de problemas 

- Processo decisório e a solução de pro-
blemas 
- Comunicação e flexibilidade 
- A construção de confiança 
- Papel do facilitador 
- Jogo - Jogando na Fazenda 
- Plano de ação 
- Orientação do Plano de ação 

por que
planejar a 
sucessão do 
patrimônio e
do negócio? 


