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Estamos vivendo momentos de 
grandes transformações imediatas e 
de longo prazo.  Em nossa atividade 
começamos o plantio de uma nova 
safra de verão com boas perspectivas 
de produção, pela fé permanente que 
temos em nossa atividade. Mas, com 
um pé atrás por causa do que nos 
oferece o Plano Agrícola 2014/2015. 
Se alguns aspectos ele apresenta boas 
novas, em outros deixa a desejar e nos 
impulsiona a continuar na luta pelos 
nossos direitos. Nesta edição, matéria 
especial sobre o assunto.

Outro tema que merece atenção 
especial é o Cadastro Ambiental Ru-
ral – CAR. Apresentamos um manual 
sobre todos os aspectos por ser de 
fundamental importância em nosso 
universo rural.

Numa edição tão diversificada 
de nosso Jornal do Sindicato Rural, 
espaço para os mais variados temas: 
dívidas rurais com a União, influencia 
direta da logística sobre os custos so-

bre a soja, ITR, ADA, previsão climática 
para os próximos meses, etc.

As mulheres rurais possuem espaço 
permanente em cada edição. Afinal, 
como tomaríamos decisões tão acer-
tadas – em todas as áreas de nossas 
vidas - sem o indispensável equilíbrio 
e a sensibilidade delas?

O mais importante: em outubro, 
escolheremos presidente, governa-
dor, deputados e senador. Na festa 
da democracia, algo tão importante 
quanto o ato de respirar, fundamental 
analisarmos as propostas – e principal-
mente o histórico – de cada político. 
Temos que votar como se fossemos 
nós os postulantes dos cargos. No 
fundo, é isto mesmo porque passare-
mos a procuração para o parlamentar, 
governador ou presidente exercer o 
mandato de acordo com a nossa visão 
de mundo e o que é melhor para o 
segmento ao qual pertencemos.

Portanto, bom plantio, voto conscien-
te e uma grande safra de tudo aquilo de 
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FAlA, PRESIDENTE...

2 Bom mesmo é ir a luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com 
ousadia, pois o triunfo pertence a quem se atreve... A vida é muita para ser insignificante.” Charlie Chaplin

bom que queremos para todos de forma 
participativa e, portanto, democrática!

José Antônio Borghi - presidente
Sindicato Rural de Maringá
e Diretoria

Seguro Rural, no Sindicato Rural
Já estamos nos momentos finais da 

colheita do milho safrinha com mais um 
ano muito produtivo para nossa região. 
O Sindicato Rural de Maringá sempre 
ao lado do Agricultor, disponibiliza 
novamente para a próxima Safra de Ve-
rão 2014/2015 (Soja e Milho), o Seguro 
Agrícola para a produção rural, com ou 
sem replantio. No ano passado a sólida 

parceria entre Sindicato e a A7 Seguros 
proporcionou grandes vantagens em rela-
ção a preços e atendimento. Essa parceria 
deixa disponível para o agricultor, asso-
ciado ou não, uma consultoria especiali-
zada no SEGURO AGRÍCOLA, dispondo 
de várias Companhias Seguradoras com 
taxas e coberturas que se encaixam na 
necessidade de cada agricultor. 

Devido a menor disponibilidade de 
recursos do Governo Federal para subsi-
diar o seguro agrícola no País, o corretor 
Julio Brugnerotto aconselha: “O produ-
tor rural não deve deixar as contratações 
de seguro para depois de setembro, pois 
a escassez de recursos para subvenção 
poderá encarecer o seguro e, assim, 
torná-lo inviável.”

Além do Seguro Agrícola, o Sindicato 
Rural de Maringá, através desta parceria, 
dispõe também de diversos outros tipos 
de seguros: barracão (rural e urbano), 
maquinas agrícolas (tratores, colhei-
tadeiras, plantadeiras, plataformas), 
automóveis (caminhonetas, automóveis 
utilitários, veículos leves e de passeio), 
seguro de vida pessoal para produtor 
rural, sua família e seus funcionários).

Este é mais um serviço que o SINDI-
CATO RURAL DE MARINGA dispo-
nibiliza para o produtor rural, visando a 
melhoria dos seus serviços, oferecendo 
comodidade, tranquilidade e segurança 
contra os imprevistos.



O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma.” Albert Einstein 3

Luiz Renato Lazinski
Meteorologista/INMET/
MAPA

As chuvas ocorridas durante 
o mês de agosto variaram muito 
em toda a região sul do Brasil. 
Predomina, mais uma vez, uma 
irregularidade muito grande. 
As precipitações ficaram acima 
da média histórica na maior 
parte do norte e noroeste do 
Paraná. Apesar da irregulari-
dade climática, a maior parte 
da região sul do Brasil, vem 
apresentando bons índices de 
umidade no solo.

As temperaturas das águas 
da superfície do mar, no Oce-
ano Pacífico Equatorial, conti-
nuaram apresentando valores 
acima da média, indicando a 
volta de um novo “El Nino” nos 
próximos meses. Os modelos 
de previsão climática seguem 
indicando o estabelecimen-

to do fenômeno climático “El 
Nino”, no decorrer do segundo 
semestre deste ano. 

O clima, no decorrer do 
segundo semestre deste ano, 
segue influenciado pelo “El 
Nino”. Com isto, podemos es-
perar para os próximos meses 
precipitações com volumes 
acima da média, no sul do Bra-
sil e no Paraná, bem como, uma 
melhor distribuição destas pre-
cipitações.

As temperaturas ainda de-
vem continuar com estas va-
riações bruscas, intercalando 
períodos um pouco mais quen-
tes com quedas acentuadas de 
temperaturas. Isto acontece 
por causa da entrada de massas 
de ar frio mais intensas, que 
ocorreram ao longo de agosto. 
Chance de formação de geadas 
mais significativas, somente 
nas áreas mais altas do Paraná e  
sul do Brasil.

Como será o clima neste segundo semestre



4 Grandes realizações não são feitas por impulso, mas
por uma soma de pequenas realizações.” Vincent Van Gogh

logística consome 17% da receita 
bruta da soja do Paraná

Encomendado pela Faep junto à Esalq 
(Escola Superior de Agricultura “Luis de 
Queiróz”), da Universidade de São Paulo 
(USP), estudo comprova a forte influên-
cia da logística no custo da oleaginosa. 

Os produtores paranaenses de soja 
gastaram, em setembro do ano passado, 
entre 14% e 17% de sua receita bruta com 
a logística para armazenar e escoar suas 
colheitas destinadas à exportação. O 
transporte das cargas em si foi o fator que 
mais pesou nessa conta. Representou, 
em média, 8,76% do custo de escoamen-
to das fazendas ao porto de Paranaguá, 
a depender da distância da propriedade 
rural até o litoral do Estado.

  Os cálculos foram feitos pela Esalq-
-Log (Grupo de Pesquisa e Extensão em 
Logística Agroindustrial da Escola Su-
perior de Agricultura “Luiz de Queiroz”) 
a pedido da Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná (Faep). Além do trans-
porte da produção, majoritariamente ro-
doviário, o produtor também arca com 
o peso do custo da armazenagem – que, 
em média, chega a 6,38% de sua receita 
bruta – e de movimentações no próprio 
no porto (2,58%).

Para entender
Para chegar a esses resultados, a 

Esalq-Log tomou como base o dia 12 de 
setembro de 2013, quando a cotação da 

Logística

na rota Maringá-porto de 
Paranaguá, os elevados 
preços do pedágio 
consomem 14% da 
rentabilidade do grão

soja para entrega em janeiro deste ano 
era de US$ 10,45 por bushel (medida 
equivalente a 27,21 quilos) na bolsa de 
Chicago e o dólar equivalia a R$ 2,26. 

O preço da saca de 60 quilos da soja na 
fazenda estava, em média, em R$ 43,30, 
e em Paranaguá saía por R$ 52,07. Por 
meio de simulações, o trabalho também 
comprovou que a queda da cotação do 
grão na bolsa americana e a desvalori-
zação do dólar diante do real ampliam 
consideravelmente os custos logísticos 
dos sojicultores.

“Embora o frete não seja diretamente influenciado pelo dólar, a redução no preço do 
produto no mercado internacional faz o custo do transporte ter um peso maior na ren-
tabilidade do produtor”, afirma o pesquisador Fernando Vinícius da Rocha, da Esalq-Log.

  Com o dólar a R$ 2,39, a saca de soja na fazenda seria, em média, de R$ 46 e o gasto 
com o transporte recuaria para 8,28%. “Nesse caso, a representatividade desse custo na 
geração de receita aos exportadores se torna menor”, diz Rocha.

Quando a simulação leva em conta as alterações da cotação da soja na bolsa de Chi-
cago, e não o câmbio, as diferenças de custo são sentidas nas três pontas da logística: 
porto, transporte e armazenagem. Com a soja cotada a US$ 7,835 por bushel, o preço 
da saca na origem ficaria em torno de R$ 31,20 no Paraná e o custo portuário subiria de 
2,58% para 3,43%, o de transporte passaria de 8,76% para 11,64% e o de armazenagem 
cairia de 6,38% para 6,12%.

  Com a soja em US$ 16,23 por bushel em Chicago, em contrapartida, o custo portuá-
rio diminuiria para 1,67%, o de transporte cairia para 5,66% e o de armazenagem subiria 
para 6,67% da receita bruta. Nessa simulação, afirma Rocha, a saca na fazenda estaria, 
em média, em R$ 70,03.

Queda no preço da soja
eleva custo do frete



5Por que nos preocupamos com a morte? A vida tem tantos
problemas que temos de resolver primeiro.” Confúcio

A pesquisa corrobora, portanto, 
que o transporte da carga tem im-
pactos significativos na receita do 
produtor e que é difícil reduzi-lo nas 
condições estruturais atuais. De acor-
do com Rocha, em uma pesquisa feita 
anteriormente pela Esalq-log foi de-
tectado, por exemplo, que o transpor-
te de soja pelas ferrovias do Paraná é 
13% mais caro que o escoamento rea-
lizado exclusivamente por caminhões.

Sobre armazenagem, o pesquisa-
dor afirma que não há padrão para 
negociação de preços e tampouco 
similaridade entre os valores cobra-
dos. “Não digo que deveria haver uma 
tabela; mas, como não existe padrão, 
cada proprietário de armazém cobra 
o que acha certo e muda o valor a cada 
safra ou contrato. Isso deixa o produ-
tor refém de terceiros”. Já os custos do 
porto para os paranaenses, embora 
oscilem muito em função do dólar, não 
são considerados tão altos.

Os custos logísticos (armazenagem, 
transporte e despesas portuárias) cor-
responderam a 17,7%, em média, do 
preço da soja produzida no Paraná. O 

transporte responde pela maior parte 
(8,76%), seguido pela armazenagem 
(6,38%). Por último, vêm as despesas 
portuárias, que respondem por 2,58% 
do preço da soja entregue no porto. 
Os cálculos levam em conta o valor de 
US$ 10,45 pelo bushel da soja, referen-
te ao dia 12 de setembro.

Apesar das recorrentes queixas 
dos produtores rurais a respeito dos 
valores dos fretes, a situação poderia 
ser bem pior. A Esalq concluiu que o 
transporte rodoviário de grãos no Pa-
raná é caracterizado como um merca-
do de “concorrência perfeita”, no qual 
muitos agentes ofertam e demandam 
o serviço de forma que nenhum tem 
poder sobre o preço.

 Além disso, segundo o projeto 
Benin, muitos transportadores não 
sabem calcular seus custos ao não 
considerarem, por exemplo, os salá-
rios e depreciação dos caminhões. 
“Em alguns períodos do ano, o preço 
praticado pelo mercado encontra-se 
abaixo dos custos mínimos para a re-
alização deste serviço de transporte”, 
diz o relatório da Esalq.

Por ferrovia, transporte é mais caro do que por caminhões

O estudo chamou a atenção para o fato 
de o Paraná, em 1997, ter formado o Anel de 
Integração rodoviário, com a implantação 
de pedágio nas principais rodovias, que 
“melhorou sensivelmente” o estado de 
conservação dos principais eixos do trans-
porte, reduzindo gastos com manutenção 
de veículos, porém a um “preço elevado”. O 
relatório diz que as concessionárias “pouco 
fizeram para melhorar o sistema de escoa-
mento por rodovias, a não ser a obrigatória 
manutenção das pistas de rolamento”.

  Na rota Maringá-porto de Paranaguá, 
a participação do pedágio nos custos de 
transporte chega a 14%. O combustível é 
o principal custo variável, representando 
44% do total. Os pneus representam 30% 
e a manutenção, 22%. Já, entre os fixos, a 
maior participação é a de remuneração do 
capital (30%), seguida dos seguros (25%) e 
da depreciação (21%). A mão de obra vem 
em quarto lugar, com 25%.

concessionárias 
fazem apenas 
manutenção
básica das pistas

No Paraná, o custo do frete ferroviário é muito alto, o que onera a rentabilidade 
dos produtores rurais



6 Paremos de indagar o que o futuro nos reserva e recebamos como um presente o que 
quer que nos traga o dia de hoje.” Heráclito

Alécio Rufato: “Precisamos de um seguro mais 
bem elaborado que ampare efetivamente o produtor 
rural por causa dos enormes riscos a que estamos 
expostos. Nós colhemos e não sabemos se vamos 
vender. O seguro deveria dar garantias reais.  Se a 
safra for ruim não vamos conseguir nem pagar o 
plantio. Aí, ficamos endividados e arcamos com 
todas as consequências disso.”

Nelson Volpato: “Acho que deveria ter preço 
mínimo no milho compatível com os custos de 
produção, para melhorar a distribuição do plantio. 
Penso também que ajudaria muito se a inflação fosse 
combatida fora da agricultura. Quando o preço 
do cigarro sobe ninguém reclama. Quando sobe o 
preço do feijão, a culpa recai sobre nós, produtores 

Presidente, a agricultura precisa...
corrida PresidenciaL

Faz muito tempo que o agronegócio garante o equilíbrio da economia. apesar disso, na 
prática, as políticas econômicas não demonstram a gratidão esperada. neste momento 
de campanha eleitoral, incluindo a escolha presidencial, os produtores rurais 
apresentam suas principais reivindicações. confira alguns depoimentos:

rurais. Nós, produtores rurais, não somos formadores 
de preços pois eles sobem ou descem de acordo com a 
oferta e procura. Não conseguimos colocar os preços 
nos insumos e nem nos produtos que colhemos”.

Rosmildo Salvador: “Acho que os juros deveriam ser 
mais baixos para financiamentos. Também deverí-
amos ter um seguro que garantisse o investimento 
quando a safra quebra. Se não existisse o mínimo de 
garantia e o agricultor fica endividado, o único cami-
nho para ele é largar o campo e morar na cidade”.

Jacira Martins: “Penso  que  o próximo presidente 
deveria ajudar os agricultores em financiamentos, 
diminuindo as burocracias. Acho que deveria baixar 
os juros, e também fazer um seguro justo para quem 

planta, dando uma garantia maior de preço. Nós co-
lhemos e ainda ficamos no vermelho. Isso desanima.

Clovis Ricieri: “Acredito que precisamos de mudança 
que trate os produtores rurais com dignidade. O atual 
governo não valoriza o agricultor. O agricultor, que 
é sempre esquecido pela política econômica, precisa 
ser tratado com justiça”.



337
Vencer não é competir com o outro. É derrotar seus inimigos interiores.” Roberto Shinyashiki

Quer motivo pra poupar? 

você já abre a sua 
Poupança Sicredi. 

reais,
Com

Abra agora mesmo sua Poupança Sicredi. 
Com apenas R$ 20,00, você investe no seu futuro e 

ainda contribui para o crescimento da sua cidade.

SAC Sicredi - 0800 724 7220 / Defi cientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519.

sicredi.com.br



Meio AMbiente

Os cuidados com o 
Cadastro Ambiental Rural

A engenheira agrônoma Carla Beck, do Departamento Técnico Econômico (DTE) da FAEP, alerta para a 
importância do proprietário rural atender às exigências do CAR – Cadastro Ambiental Rural 

9A saudade é a nossa alma dizendo
para onde ela quer voltar. Rubem Alves8 O homem pode suportar as desgraças, elas são acidentais e vêm de fora: 

o que realmente dói, na vida, é sofrer pelas próprias culpas. Oscar Wilde

Luiz Carlos Rizzo

P – O Cadastro Ambiental Rural 
substitui qual documento legal que 
até então era exigido?
R- Na verdade, antes o proprietá-

rio rural tinha obrigação de averbar a 
reserva legal na matrícula do imóvel. 
Hoje, não mais existe esta necessidade. 
Somente o CAR – Cadastro Ambiental 
Rural - é suficiente.

P – Qual o conceito do CAR?
R – O CAR é um forte instrumento 

para regularização da situação am-
biental da propriedade. O novo Código 
Florestal criou dois instrumentos de 
regularização ambiental: o Cadastro 
Ambiental Rural e o Programa de Regu-
larização Ambiental. O CAR é a porta 
de entrada para que o produtor possa se 
regulamentar ambientalmente. É como 
se fosse a carteira de identidade do imó-
vel rural. Nele, estão inscritos as áreas 
de preservação permanente, de reserva 
legal que é de uso restrito e tudo mais que 
tem na propriedade.

P – Quais as inovações
que traz o CAR?
R – Trata-se de um documento novo 

que traz o raio-x do imóvel através de 
foto de satélite. Quando o produtor faz 
o CAR, ele enxerga a real situação de sua 
propriedade. 

P – A partir dessas inovações, quais 
os cuidados a serem tomados no 
preenchimento do CAR?
R – Em primeiro lugar, ele precisa 

fazer um diagnóstico ambiental de sua 
propriedade, ver onde ela se encaixa, 
ter bastante cuidado ao fornecer as 
informações para que elas sejam o mais 
real possível e apresentar todas as docu-

mentações necessárias.

P – O CAR precisa ser renovado em 
que situações?

R – O cadastro precisa ser renovado 
todas as vezes em que houver qualquer 
modificação, tais como desmembra-
mentos do imóvel ou modificação em 
relação aos titulares. 

P – Quais os principais entraves 
que o produtor encontra no 
preenchimento do documento?
R – O produtor precisa ter mais co-

nhecimento, informações e sempre 
estar atualizado. Este trabalho a Fede-

ração da Agricultura do Paraná – Faep 
– vem fazendo em todo o Estado. Quan-
to mais informações ele tiver, melhor 
será seu CAR.

P – Do ponto de vista ambiental, 
quais as implicações que o CAR 
traz?
R – O produtor precisa estar atento 

para colocar todas as áreas de preser-
vação permanente e de reserva legal no 
documento. 

P – Quem arrenda fica responsável 
pelo preenchimento do documento?
R – A responsabilidade é do proprietá-

rio do imóvel. Mas, quem tem a posse do 
imóvel – e não existam eventualmente os 
donos/proprietários - este também pode 
fazer o CAR para deixar o imóvel em si-
tuação legal do ponto de vista ambiental. 

P – Qual o prazo para efetuar o 
cadastro?
R – É de um ano. O prazo iniciou-se 

no último dia 5 de maio. O proprie-
tário não precisa ter pressa porque, 
previamente, existe necessidade de 
um diagnóstico do imóvel para depois 
preencher o cadastro. Por orientação 
da Faep, os sindicatos rurais estão em 
condições de atender a demanda. 

Obrigatório, o Cadastro Ambiental Rural é o raio-x da propriedade 

1. O que é o CAR – 
Cadastro Ambiental Rural?
(CAR) é um cadastro eletrônico que 

deve conter os dados básicos das pro-
priedades rurais. O cadastro é obriga-
tório a todas as propriedades e posses 
rurais e os dados informados são de-
claratórios (como é, por exemplo, a 
declaração do Imposto de Renda), de 
responsabilidade do proprietário ou 
possuidor rural. Os dados do CAR farão 
parte do Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural – o SIC AR, que ficará 
sob responsabilidade da Secretaria de 
Meio Ambiente, do Ministério do Meio 
Ambiente e do Ibama.

 
2. Para que serve o CAR?
O CAR é a principal ferramenta pre-

vista na nova lei florestal para a conser-
vação do meio ambiente, a adequação 
ambiental de propriedades, o combate

ao desmatamento ilegal e o moni-
toramento de áreas em restauração, 
auxiliando no cumprimento das metas 
nacionais e internacionais para manu-
tenção de vegetação nativa e restaura-
ção ecológica de ecossistemas.

 3. Preciso me inscrever no CAR?
Todas as propriedades ou posses 

rurais devem ser inscritas no CAR. Isso 
independe da situação de suas terras: 
com ou sem matrícula, registros de 
imóveis, ou transcrições. O intuito do 
CAR é a regularização ambiental, e não a 
regularização fundiária.

 
4. Quais as vantagens em fazer o 

cadastro?
O CAR facilitará a vida do proprietário 

Em miúdos, o que é o CAR

rural na obtenção de licenças ambientais, 
pois a comprovação da regularidade da 
propriedade acontecerá por meio da 
inscrição e aprovação do CAR e o cumpri-
mento no disposto no Plano de Regulari-
zação Ambiental, que será em breve ins-
tituído pelo Estado. Com isso, não haverá 
mais a necessidade de procedimentos 

anteriormente obrigatórios, como a aver-
bação em matrícula de Reservas Legais no 
interior das propriedades. Todo o procedi-
mento para essa regularização poderá ser 
feito online.
 Acesse www.car.gov.br para fazer 
o Cadastro Ambiental Rural da sua 
propriedade.

Significa dizer que daqui para 
frente todo o produtor rural que 
realizar alguma alteração carto-
rial de seu imóvel rural,  deverá 
proceder o registro junto ao CAR 
(SICAR), na condição de ativo

A exigência da averbação da 
Reserva Legal nas matriculas de 
imóveis por parte dos Cartórios 
de Registros de Imóveis, prevista 
no artigo 575 do Código de Nor-
mas foi substituída pela apresen-
tação por parte do interessado, 
da comprovação do registro do 
imóvel junto ao Cadastro Am-
biental Rural (CAR),  na condição 
de ATIVO, nos termos da Portaria 
97/2014  do Instituto Ambiental 
do Paraná (IAP).   Essa foi a deci-
são do Desembargador Eugênio 
Achille Grandinetti.

  Significa dizer que daqui para 
frente todo o produtor rural que 
real izar alguma alteração car-
torial de seu imóvel rural, como 
por exemplo,  subdivisão,  des-
membramento, unificação, fusão 
de propriedade rural, entre ou-
tros, DEVERÁ proceder o devido 
registro junto ao CAR (SICAR) , 
apresentando-o na condição de 
ATIVO no cartório de registro de 
imóveis para arquivamento.

Atenção: 
alteração cartorial 
deve constar
no CAR
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Os cuidados com o 
Cadastro Ambiental Rural

A engenheira agrônoma Carla Beck, do Departamento Técnico Econômico (DTE) da FAEP, alerta para a 
importância do proprietário rural atender às exigências do CAR – Cadastro Ambiental Rural 
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Luiz Carlos Rizzo

P – O Cadastro Ambiental Rural 
substitui qual documento legal que 
até então era exigido?
R- Na verdade, antes o proprietá-

rio rural tinha obrigação de averbar a 
reserva legal na matrícula do imóvel. 
Hoje, não mais existe esta necessidade. 
Somente o CAR – Cadastro Ambiental 
Rural - é suficiente.

P – Qual o conceito do CAR?
R – O CAR é um forte instrumento 

para regularização da situação am-
biental da propriedade. O novo Código 
Florestal criou dois instrumentos de 
regularização ambiental: o Cadastro 
Ambiental Rural e o Programa de Regu-
larização Ambiental. O CAR é a porta 
de entrada para que o produtor possa se 
regulamentar ambientalmente. É como 
se fosse a carteira de identidade do imó-
vel rural. Nele, estão inscritos as áreas 
de preservação permanente, de reserva 
legal que é de uso restrito e tudo mais que 
tem na propriedade.

P – Quais as inovações
que traz o CAR?
R – Trata-se de um documento novo 

que traz o raio-x do imóvel através de 
foto de satélite. Quando o produtor faz 
o CAR, ele enxerga a real situação de sua 
propriedade. 

P – A partir dessas inovações, quais 
os cuidados a serem tomados no 
preenchimento do CAR?
R – Em primeiro lugar, ele precisa 

fazer um diagnóstico ambiental de sua 
propriedade, ver onde ela se encaixa, 
ter bastante cuidado ao fornecer as 
informações para que elas sejam o mais 
real possível e apresentar todas as docu-

mentações necessárias.

P – O CAR precisa ser renovado em 
que situações?

R – O cadastro precisa ser renovado 
todas as vezes em que houver qualquer 
modificação, tais como desmembra-
mentos do imóvel ou modificação em 
relação aos titulares. 

P – Quais os principais entraves 
que o produtor encontra no 
preenchimento do documento?
R – O produtor precisa ter mais co-

nhecimento, informações e sempre 
estar atualizado. Este trabalho a Fede-

ração da Agricultura do Paraná – Faep 
– vem fazendo em todo o Estado. Quan-
to mais informações ele tiver, melhor 
será seu CAR.

P – Do ponto de vista ambiental, 
quais as implicações que o CAR 
traz?
R – O produtor precisa estar atento 

para colocar todas as áreas de preser-
vação permanente e de reserva legal no 
documento. 

P – Quem arrenda fica responsável 
pelo preenchimento do documento?
R – A responsabilidade é do proprietá-

rio do imóvel. Mas, quem tem a posse do 
imóvel – e não existam eventualmente os 
donos/proprietários - este também pode 
fazer o CAR para deixar o imóvel em si-
tuação legal do ponto de vista ambiental. 

P – Qual o prazo para efetuar o 
cadastro?
R – É de um ano. O prazo iniciou-se 

no último dia 5 de maio. O proprie-
tário não precisa ter pressa porque, 
previamente, existe necessidade de 
um diagnóstico do imóvel para depois 
preencher o cadastro. Por orientação 
da Faep, os sindicatos rurais estão em 
condições de atender a demanda. 

Obrigatório, o Cadastro Ambiental Rural é o raio-x da propriedade 

1. O que é o CAR – 
Cadastro Ambiental Rural?
(CAR) é um cadastro eletrônico que 

deve conter os dados básicos das pro-
priedades rurais. O cadastro é obriga-
tório a todas as propriedades e posses 
rurais e os dados informados são de-
claratórios (como é, por exemplo, a 
declaração do Imposto de Renda), de 
responsabilidade do proprietário ou 
possuidor rural. Os dados do CAR farão 
parte do Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural – o SIC AR, que ficará 
sob responsabilidade da Secretaria de 
Meio Ambiente, do Ministério do Meio 
Ambiente e do Ibama.

 
2. Para que serve o CAR?
O CAR é a principal ferramenta pre-

vista na nova lei florestal para a conser-
vação do meio ambiente, a adequação 
ambiental de propriedades, o combate

ao desmatamento ilegal e o moni-
toramento de áreas em restauração, 
auxiliando no cumprimento das metas 
nacionais e internacionais para manu-
tenção de vegetação nativa e restaura-
ção ecológica de ecossistemas.

 3. Preciso me inscrever no CAR?
Todas as propriedades ou posses 

rurais devem ser inscritas no CAR. Isso 
independe da situação de suas terras: 
com ou sem matrícula, registros de 
imóveis, ou transcrições. O intuito do 
CAR é a regularização ambiental, e não a 
regularização fundiária.

 
4. Quais as vantagens em fazer o 

cadastro?
O CAR facilitará a vida do proprietário 

Em miúdos, o que é o CAR

rural na obtenção de licenças ambientais, 
pois a comprovação da regularidade da 
propriedade acontecerá por meio da 
inscrição e aprovação do CAR e o cumpri-
mento no disposto no Plano de Regulari-
zação Ambiental, que será em breve ins-
tituído pelo Estado. Com isso, não haverá 
mais a necessidade de procedimentos 

anteriormente obrigatórios, como a aver-
bação em matrícula de Reservas Legais no 
interior das propriedades. Todo o procedi-
mento para essa regularização poderá ser 
feito online.
 Acesse www.car.gov.br para fazer 
o Cadastro Ambiental Rural da sua 
propriedade.

Significa dizer que daqui para 
frente todo o produtor rural que 
realizar alguma alteração carto-
rial de seu imóvel rural,  deverá 
proceder o registro junto ao CAR 
(SICAR), na condição de ativo

A exigência da averbação da 
Reserva Legal nas matriculas de 
imóveis por parte dos Cartórios 
de Registros de Imóveis, prevista 
no artigo 575 do Código de Nor-
mas foi substituída pela apresen-
tação por parte do interessado, 
da comprovação do registro do 
imóvel junto ao Cadastro Am-
biental Rural (CAR),  na condição 
de ATIVO, nos termos da Portaria 
97/2014  do Instituto Ambiental 
do Paraná (IAP).   Essa foi a deci-
são do Desembargador Eugênio 
Achille Grandinetti.

  Significa dizer que daqui para 
frente todo o produtor rural que 
real izar alguma alteração car-
torial de seu imóvel rural, como 
por exemplo,  subdivisão,  des-
membramento, unificação, fusão 
de propriedade rural, entre ou-
tros, DEVERÁ proceder o devido 
registro junto ao CAR (SICAR) , 
apresentando-o na condição de 
ATIVO no cartório de registro de 
imóveis para arquivamento.

Atenção: 
alteração cartorial 
deve constar
no CAR
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Termina em 30 de 
setembro prazo para 
Declaração do ADA 2014

O Ato Declaratório Ambiental – ADA 
- possibilita ao Proprietário Rural a redu-
ção do Imposto Territorial Rural – ITR -, 
em até 100%, sobre a área efetivamente 
protegida. Porém, é indispensável de-
clarar no Documento de Informação e 
Apuração – DIAT/ITR -: Áreas de Pre-
servação Permanente (APPs), Reserva 
Legal, Reserva Particular do Patrimônio 
Natural, Interesse Ecológico, Servidão 
Ambiental, áreas cobertas por Floresta 
Nativa e áreas Alagadas para fins de 
Constituição de Reservatório de Usinas 
Hidrelétricas.

  O Ato Declaratório Ambiental – 
ADA - é documento de cadastro das áre-
as do imóvel rural junto ao IBAMA e das 
áreas de interesse ambiental que o inte-
gram para fins de isenção do Imposto so-
bre a Propriedade Territorial Rural-ITR, 
sobre estas últimas. Deve ser preenchido 
e apresentado pelos declarantes de imó-
veis rurais obrigados à apresentação 
do ITR. O cadastramento das áreas de 
interesse ambiental declaradas permite a 
redução do Imposto Territorial Rural do 
imóvel rural. Com isso, se procura esti-

mular a preservação e proteção da flora e 
das florestas e, consequentemente, con-
tribuir para a conservação da natureza e 
melhor qualidade de vida.

  A partir do Exercício de 2007 o ADA 
passou a ser apresentado anualmente, de 
1º/01 a 30/09 (extensivo até 31/12 apenas 
para declarações retificadoras).

Como fazer a declaração
  A declaração deverá ser feita por 

meio eletrônico (formulário ADAWeb), 
encontrado em “Serviços –> Relatórios 
e declarações –> Ato Declaratório Am-
biental – ADA”, na página do IBAMA 
na Internet (http://www.ibama.gov.
br/).       Para acesso e preenchimento do 
formulário ADAWeb é necessário que o 
declarante (proprietário rural, posseiro 
etc.) seja previamente cadastrado no 
Cadastro Técnico Federal do IBAMA 
– CTF – e, consequentemente, obtenha 
uma senha. Para a apresentação do ADA 
não existem limites de tamanho de área 
do imóvel rural. Será necessário um 
ADA para cada Número do Imóvel na 
Receita Federal (NIRF).

  O servidor responsável lançará os 

ato declaratório ambiental (ada): alternativa para drástica redução do valor do itr

30 de setembro, prazo final para declaração do ITR 2014
O prazo para os produtores rurais rea-

lizarem a declaração do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural (ITR) em 
2014 já está definido. Segundo a Instrução 
Normativa nº 1.483, publicada no Diário 
Oficial da União, no último dia 22, as pesso-
as físicas e jurídicas proprietárias de imóveis 
rurais terão 44 dias para entregar o ITR para 
a Receita Federal, de 18 de agosto a 30 de 
setembro.

São obrigados a declarar, entre outros, a 
pessoa física ou jurídica proprietária, titular 
do domínio útil ou possuidora a qualquer 
título; um dos condôminos (quando o 
imóvel pertencer a várias pessoas); e o in-
ventariante, em nome do espólio (enquanto 
não for concluída a partilha). A declaração é 
obrigatória inclusive para os contribuintes 
imunes ou isentos do ITR.

dados no sistema ADAWeb e fornecerá 
ao interessado uma via do Recibo do 
ADA, no qual consta o Número a ser in-
formado em campo específico do DIAT/
ITR. É importante lembrar que o preen-
chimento do ADAWeb, em Unidade do 
IBAMA, somente é aplicável para aque-
les que se inserem no perfil do declarante 
da pequena propriedade rural ou posse 
rural familiar.

  O IBAMA, a qualquer tempo, poderá 
solicitar que sejam informadas as áreas 
tributáveis constantes do Relatório de 
Atividades do Cadastro Técnico Federal. 
Além disso, deverão constar no ADA os 
imóveis rurais daqueles declarantes que 
pleiteiam autorizações ou licenças junto 
ao IBAMA.

O proprietário rural deverá guardar o 

seu comprovante (Recibo do ADA) pelo 
período mínimo de 5 (cinco) anos.

O Sindicato Rural de Maringá emi-
te o ADA para os produtores rurais e, 
para isso, basta o produtor procurar os 
técnicos do Sindicato para orientações 
e emissão do ADA. Os telefones do Sin-
dicato Rural são: Maringá 44 3220-1550; 
Floresta 44 3236-1180; Itambé 44 3231-
1440; Paiçandu 44 3244-7676.

Declaração retificadora
Quando no mesmo Exercício houver 

necessidade de uma nova declaração de 
ADA, este será considerado ADA reti-
ficador. Isso se dará se houver alguma 
alteração nas informações prestadas no 
DIAT que impliquem em alterações na 
declaração original.

É importante que o produtor declare no 
prazo para evitar possíveis multas e blo-
queios em documentação. Se não estiver 
com a declaração atualizada, ele não terá 
acesso a documentos da propriedade, como 
a Certidão Negativa, indispensável para 
registrar a compra ou venda da propriedade 
e para conseguir financiamento em banco.

De acordo com a Instrução Normativa, 
a entrega será feita apenas com o uso do 
programa gerador do ITR, que pode ser 
baixado no site www.receita.fazenda.gov.
br. A entrega pela internet será feita com o 
programa Receitanet, disponível no mesmo 
site.

O Sindicato Rural está com técnicos ca-
pacitados para orientar e emitir o ITR 2014 
com toda segurança que o produtor neces-
sita. André Ricardo do Ângelo, responsável 

pelo Departamento Técnico e Econômico 
do Sindicato orienta que “o produtor deve 
antecipar a solicitação e emissão do ITR 
e se atentar na prestação das informações 
declaradas, principalmente quanto ao 
valor da terra nua, para evitarem possíveis 

autuações e/ou notificações por parte dos 
órgãos competentes”. Para declarar o ITR, 
entre em contato em um dos escritórios do 
Sindicato em Maringá Tel 44 3220-1550; 
Floresta Tel 44 3236-1180; Itambé Tel 44 
3231-1440; Paiçandu Tel 44 3244-7676.
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ato declaratório ambiental (ada): alternativa para drástica redução do valor do itr

o empregador não pode se descuidar senão pagará caro

30 de setembro, prazo final para declaração do ITR 2014

Pode não parecer, mas ainda há di-
versos produtores que possuem ope-
rações de crédito rural cujos saldos 
foram cedidos para a União, inscritos 
ou não em Dívida Ativa, em processos 
antigos de securitização.

Também conhecidos como alon-
gamentos de débitos, referidos 
programas foram disciplinados por 
legislação específica e regulamen-
tados por meio de Resoluções do 
Banco Central do Brasil, englobam 
operações, em sua maioria, anterio-
res ao ano de 1995.

Caso os encargos devidos em fun-
ção das operações alongadas não 
sejam pagos nos prazos inicialmente 
ajustados, o mutuário perde os bônus 
que lhe beneficiavam e a operação, 
inscrita ou não em Dívida Ativa, passa 
a ser exigida por meio do processo 
de execução fiscal, sendo a União a 
exequente.

O Banco do Brasil, credor originário 
e que cedeu os créditos, continua 
agindo como mandatário (por autori-
zação legal), intermediando as rene-
gociações e pagamentos, segundo os 
interesses da União.

Todavia, o Governo Federal tornou 
a conceder novas “medidas de estímu-
lo” para liquidação ou renegociação 
de tais débitos, inscritos ou não em 
Dívida Ativa da União.

O suposto devedor pode optar, 
até 31/12/2015, pelo pagamento 
integral, segundo tabela anexa à lei 
n. 11775/2008, alterada pela lei n. 
13001/2014, que contempla descon-
tos de 38% a 70%, além de parcela de 
desconto fixa que pode chegar a R$ 
19.200,00.

O mutuário também pode optar 
pela renegociação do saldo devedor 
que poderá ser pago em até 10 anos, 
com parcelas semestrais ou anuais 
“de acordo com o fluxo de receitas do 
mutuário”, aplicando-se descontos 
que variam de 33% a 65%, além de 
parcela fixa que também pode chegar 
a R$ 19.200,00.

Além disso, restaram estendidos 
os benefícios de liquidação e rene-
gociação de dívidas “originárias de 
operações de crédito rural, cujos 
ativos tenham sido transferidos para 

o Tesouro Nacional e os respectivos 
débitos, não inscritos na Dívida Ativa 
da União, estejam sendo executados 
pela Procuradoria-Geral da União”. 
Neste caso, formalizado o pedido de 
adesão, ficam suspensos os processos 
de execução e os respectivos prazos 
processuais, até análise do respectivo 
requerimento.

Para as operações dos Programas 
de Cooperação Nipo-Brasileira para 
o Desenvolvimento dos Cerrados - 
PRODECER - Fase II, inscritas em Dívida 
Ativa da União, haverá concessão de 
desconto adicional de 10%.

Para os que optarem pela não ade-
são aos novos benefícios, resta a de-
fesa de seus interesses em juízo por 
meio de ação própria ou de defesa 
junto à execução fiscal (por meio de 
embargos). Em princípio, é possível 
a discussão de ilegalidades desde a 
origem do suposto débito, a fim de 
que os valores sejam adequados aos 
encargos permitidos para as opera-
ções de crédito rural.

Considerando a época e as caracte-
rísticas dos títulos que deram origem 
a referidas dívidas, é comum encon-
trar ilegalidades na evolução do ale-
gado débito. Obviamente, cada caso 
deve ser analisado a fim de que sejam 
verificados diversos pontos, inclusive 
quanto à eventual prescrição.

As recentes alterações legis-
lat ivas possibi l i tam nova opor-
tunidade de  solução quanto aos 
débitos originados na década de 90 
e que assombraram (e ainda assom-
bram) diversos produtores, permi-
tindo a liberação de imóveis (em 
caso de liquidação) gravados  por 
hipoteca e/ou penhora para que 
possam ser utilizados livremente, 
inclusive para garantia de novos 
f inanciamentos de custeio e/ou 
investimento dos produtores. Caso 
a renegociação ou liquidação não 
se concretizem,  resta a discussão 
judicial do débitos os riscos que lhe 
são próprios. 

Fábio Lamonica Pereira
Advogado em Direito
do Agronegócio
lamonica@lamonica.adv.br

orientação Jurídica

DÍVIDAS RURAIS EM PODER DA UNIÃO

Já está vigente multa
de R$ 805 para 
empregador que não 
registrar domésticos

Desde 7 de agosto, a informalidade 
do trabalhador doméstico pode resultar 
em multa de até R$ 805,06 para o patrão. 
A previsão está na Lei 12.964/14. 

O Ministério do Trabalho fará a fiscali-
zação por meio de denúncias pelo traba-
lhador, parente ou pessoa próxima junto 
à unidade regional do ministério, Agência 
do Trabalhador, Delegacia do Trabalho ou 
Superintendência Regional do Trabalho. 
O denunciante terá de preencher um 
formulário com os dados do empregador. 

Sem fiscalização nas residências
O patrão será notificado a compa-

recer a uma Delegacia do Trabalho 
para prestar esclarecimentos. “Caso o 
empregador não compareça, a denún-
cia será encaminhada ao Ministério 
Público do Trabalho para que tome 
as providências cabíveis”, garantiu o 
coordenador-geral de Recursos, da 
Secretaria de Inspeção do Trabalho, 
Roberto Leão.

Não haverá fiscalização nas resi-
dências. De acordo com o Artigo 5º da 

Constituição Federal, o lar é inviolável. 
As pessoas não podem ingressar a não 
ser que tenham autorização judicial.

  Se a pessoa trabalha pelo menos 
três dias por semana para uma família, 
precisa ser registrada dentro das nor-
mas. São considerados trabalhadores 
domésticos, cuidadores, auxiliares de 
limpeza, cozinheiras, jardineiros, mo-
toristas e caseiros e babás, entre outros.

VIVEIRO DE PLANTAS
PROJETOS PAISAGÍSTICOS
SERVIÇOS DE JARDINAGEM

Acompanhamento técnico
por Engenheiros Agrônomos.

Av. Joaquim Duarte Moleirinho, 3950 - Jd. Universo
(próximo ao Contorno Sul) - Maringá/PR
www.manejoja.com.br - (44) 3046-0887
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Kaique Augusto

Foi com grande alegria que a cidade de 
Floresta recebeu no dia 21 de agosto o En-
contro de Mulheres Rurais em sua terceira 
edição. O evento, realizado pela Comissão 
de Mulheres do Sindicato Rural de Marin-
gá, em conjunto com os núcleos femininos 
das cooperativas agroindustriais Cocamar, 
C.Vale, Integrada, Emater, Sindicato dos 
Trabalhadores de Maringá, contou com a 
presença de mais de 170 participantes, que 
durante toda a tarde puderam aprender, 
refletir e se divertir.

O evento teve início às 13 horas, com a 
oração ecumênica, que foi realizada pela 
produtora rural Maria Helena Ursulino. 
Em seguida as autoridades locais e das 
entidades realizadoras foram convidadas a 
subir ao palco para compor a mesa de aber-
tura e proferir palavra para todas as pre-
sentes e cantar o hino nacional brasileiro.

Antes de ser iniciada a primeira pales-
tra da tarde, o Chefe Regional da SEAB, 
Romualdo Carlos Faccin, destacou a 
importância da mulher na sociedade con-
temporânea “A mulher é fundamental para 
a formação da família, sem elas não temos 
famílias, então participem das decisões 
sociais, vocês são importantes”.

Na sequencia do evento foi iniciada a 
primeira palestra com o tema: Fisioterapia 
Pélvica, que foi explanada pela fisiotera-
peuta Helena Cherubini Facio. Durante 
uma hora ela falou sobre problemas rela-
cionados à pélvis, como: enfraquecimento 
muscular, perda de sustentação dos ór-
gãos, distúrbios, incontinência urinaria e 
suas causas. Além dos problemas a fisiote-
rapeuta também falou sobre como cuidar e 
tratar desses problemas, e como enfrentá-
-los de acordo com o avanço da idade.

Sem medo de mudanças
A segunda palestra da tarde foi rea-

lizada pela psicóloga, especialista em 
administração de recursos humanos e 
instrutora do Senar, Kátia Marcos Gomes, 
com o tema: Juntas Somos Mais. Durante 
a sua explanação ela falou sobre os medos 
relacionados às mudanças, sobre como 
sair da zona de conforto e buscar o melhor 
para o futuro. Além de fazer uma reflexão 
sobre o autoconhecimento, e conhecimen-
to do próximo. Na sequencia ela continuou 
falando sobre ação e comportamento. For-
mas de ritmo, união de grupo, explicando 
o que o ser humano trabalhar em grupos, e 

Floresta Recebe III Encontro das Mulheres Rurais

que sozinho não é capaz de produzir muito, 
e que o aprendizado está em estabelecer 
relações interpessoais com o próximo.

Em seguida no intervalo, após as duas 
palestras, as participantes foram convi-
dadas para um saboroso coquetel.A par-
ticipante Maria Efigênia do Nascimento 
comentou a importância do evento para 
ela: “Muito bom esses eventos, muda a 
gente, encontra as amigas e nos divertimos 
muito”, outra participante, Ivanir Pavan 
também falou sobre o evento e o tamanho 
de sua importância: “O encontro reflete 
toda a expectativas que nós temos, enquan-

to a ser valorizada, enquanto aprendizado. 
As reflexões obtidas me fazem querer ficar 
na propriedade, e melhorar cada dia mais 
como mulher na sociedade”.

Participação ativa
O técnico agrônomo da Emater Valdir 

Brischiliari, destacou que “a participação 
maciça das mulheres é muito importante, 
tendo em vista que elas estão buscando 
orientação, formação, para cada vez mais 
atuarem em sua propriedade rural”. Tam-
bém falou a Assessora de Eventos da Co-
missão de Mulheres do Sindicato Rural de 

Maringá, Larissa Gallassini: “Hoje con-
cluímos mais um evento e ficamos com 
a sensação de dever cumprido, mais uma 
vez o evento foi um sucesso, e foi muito 
importante que as mulheres saíram con-
tentes e com cada vez mais aprendizado”.

Após o coquetel, seguindo a programa-
ção, foi realizada a apresentação cultural 
com dança e exibição do grupo Projeto Ca-
poeira, que é desenvolvido pela Prefeitura 
Municipal de Floresta. No encerramento, 
diversos prêmios foram sorteados para as 
participantes. Assessoria de Comunica-
ção/Sindicato Rural de Maringá

hino nacional: reverência à Pátria
integrantes da comissão de Mulheres rurais do sindicato rural de 
Maringá: esforço conjunto e avanço nas lutas

 Produtora rural Maria helena ursulino: momento de fé Psicóloga Kátia Marcos: a união que faz a força

Mulheres rurais: cada vez mais participativas grupo de capoeira de Floresta: arte genuína
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Exercícios Pélvicos na busca 
da melhora de problemas 
urinários e sexuais
Por Helena Cherubini Facio

A fisioterapia em uroginecologia é 
uma especialidade nova que atua na pre-
venção e no tratamento conservador das 
diferentes disfunções do assoalho pélvi-
co, as quais em sua maioria , secundária 
do enfraquecimento dessa musculatura. 
As disfunções pélvicas podem causar 
incontinência urinária de homens e mu-
lheres; prolapsos genitais (bexiga caída), 
dores pélvicas, disfunção miccional em 
criança,e disfunções sexuais. Causas 
comuns de incompetência esfincteriana 
em mulheres são decorrentes de trauma 
aterno, fraqueza pélvica, menopausa, 
e nos homens pós-cirúrgico. Afeta a 
população em geral e não somente os 
idosos, mas as jovens também podem 
apresentar alguma disfunção pélvica, 
devido ao trabalho árduo, constipação 
intestinal com esforço de evacuar, tosse 
crônica e exercício físico; fragilizando a 
musculatura pélvica. 

Por isso, essa região merece atenção 
especial, pois a musculatura do assoa-
lho pélvico constitui a parte ativa de um 
complexo sistema de sustentação para 
as vísceras pélvicas, além do feto e seus 
anexos durante a gestação, e cuja gama 
de funções orgânicas desempenhadas 
dependem diretamente da eficiência de 
sua força de contração. Além de exer-
cer importância no desempenho da 
função sexual. O tratamento permite 
restabelecer ou melhorar o controle da 
bexiga (atua na musculatura e inervação 
da bexiga e uretra) e as qualidades da 
musculatura do assoalho pélvico (força 
e resistência muscular), melhorando o 
suporte da uretra e das vísceras pélvicas. 

A fisioterapia é indicada para tra-
tamento da incontinência urinária de 
esforço, urgência, urge-incontinência, 
incontinência urinária mista, disfun-
ções sexuais femininas (falta de desejo 
e orgasmo, diminuição da lubrificação, 
dispareunia, vaginismo), prolapsos 
pélvicos, dor pélvica crônica, pré e pós-
-operatório e incontinência urinária 
pós-prostatectomia. A fisioterapia 

uroginecológica dispõe de técnicas 
para a reeducação do assoalho pélvico 
como: informação e conscientização 
da musculatura e sua importância; 
cinesioterapia treino através dos exer-
cicios, RPG para melhora do equilíbrio 
estático pélvico, eletroestimulação para 
maior recrutamento de fibras motoras 
e percepção da contração e o biofeed-
back utilizado durante todo o treino 
para controle muscular consciente. Os 
exercícios para o fortalecimento desta 
musculatura são eficazes e devem ser 
mantido durante toda a vida da mulher 
assim como uma musculação realizada 
nas academias de ginástica. Dessa forma 
a mulher evita sofrimentos e constran-
gimentos futuros, mantêm bem durante 
toda a vida, com exercícios simples para 
um envelhecimento saudável, além de 
condicionamento suficiente para as 
exigências do dia-a-dia e para outras 
esporádicas, como a gestação e o parto.

Helena Cherubini Facio
Graduada em Fisioterapia pela Uni-

versidade Católica do Paraná; Especia-
lizada em Fisioterapia em Urogineco-
logia; Curso Internacional de Urogine-
cologia e Internacional de Sexologia; 
Formação em RPG pelo método Philli-
ppe Souchard.

E-mail: hcfacio@gmail.com

BANCO DO BRASIL.
O MAIOR PARCEIRO
DO AGRONEGÓCIO.

Venha conhecer as linhas disponíveis 
para você na Agência Maringá (0352-2).
Fale com a carteira agrícola.

44 3221-1952
44 3221-1953
44 3221-1963

Almoço em homenagem
ao Dia do Agricultor

No dia 27 de julho, o Sindicato Rural 
de Maringá realizou a Segunda Edição 
do Almoço em Homenagem ao Dia do 
Agricultor. As comemorações foram 
realizadas nas dependências da Asso-
ciação da Cocamar.

Mais de 500 pessoas, entre associados(as) 
do Sindicato e seus familiares, puderam 
desfrutar da boa comida e música ao vivo 
com a dupla Beto e Zeca. Os presentes 
também puderam participar das rodadas 
de bingo, onde concorreram a prêmios 
como ventilador, liquidificador, fogarei-
ro, bolsa de estudos, kits para churrasco, 
torradeira, panela elétrica, sanduicheira, 
aparelhos celular, entre outros.

Para o presidente da entidade, José An-
tônio Borghi, “o evento, agora na segunda 
edição, está se tornando tradicional,  devi-
do ao grande sucesso obtido na primeira 
edição em 2013”.

O evento faz parte da programação de 
homenagens aos produtores rurais asso-
ciados ao Sindicato Rural de Maringá, em 

merecimento a sua data comemorativa.
Além dos(as) associados(as) e seus fa-

miliares, estiveram presentes no II Almo-
ço do Agricultor, diretores do Sindicato, 
diretoras da Comissão de Mulheres do 
Sindicato e funcionários.

Kaique Augusto / Assessoria de Co-
municação/Sindicato Rural de Maringá

Fotos/Aline Pelisson

Psicóloga Kátia Marcos: a união que faz a força
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Os prós e contras do Plano 
Agrícola e Pecuário 2014/2015

Contrariando as expectativas dos 
produtores, o governo decidiu elevar 
às taxas de juros do crédito rural. A taxa 
média de juros anual teve aumento de 
um ponto percentual, passando de 5,5% 
ao ano para 6,5% ao ano.

A medida desagradou o setor pro-

No Programa Nacional de Apoio ao Mé-
dio Produtor Rural (Pronamp), a taxa de 
juros que era de 4,5% aumentou para 5,5%. 
O limite de crédito por produtor passou de 
R$ 600 mil para R$ 660 mil no custeio e de 
R$ 350 para R$ 385 mil no investimento. 
O volume de recursos para esta linha foi 
ampliado em 26,5% passando de R$ 13,2 
para R$ 16,7 bilhões.

  No Programa para Construção e Am-
pliação de Armazéns (PCA), havia a ex-
pectativa de que houvesse uma redução 
na taxa de juros, para incentivar o investi-
mento do médio produtor. Porém, ocorreu 
aumento, passando de 3,5% para 4% ao 

Segundo o diretor de negócios da Sicredi União PR/SP, Paulo Ozelame, a cooperativa 
está confiante para a safra de verão pois, com o objetivo de agilizar as contratações de 
custeio, já foram pré-aprovados 80% das operações aos associados. “Queremos que o 
associado tenha agilidade no processo e que consiga garantir sua lavoura”, afirma o diretor.

Pedro Souza Filho 
(pecuarista): “Estamos em ano 
eleitoral. Se for mantido o atual 
governo, as coisas podem piorar 
ou - no máximo - continuar como 
está. Imagino que os produtos vão 
cair de preço. Embora o mercado 
asiático esteja aberto, nós não 
temos a certeza de até quando 
continuará assim. Precisamos de 
uma força política maior. Estamos 
importando muitos produtos e 
isso é ruim. Só vamos ter uma 
safra boa se houver competência 
por parte do governo e dos 
agricultores”.

Julio Fregadolli: “Acredito 
que existe uma boa expectativa. A 
cada ano sempre vem a esperança 
de uma colheita melhor que a 
anterior. E como é ano de eleição 
esperamos que exista uma 
valorização interna. O resultado 
final da safra eu acredito que vá 
depender da parte política. Se 
houver mudança, pode melhorar”.

Ézio Fernandes: “A perspectiva 
é boa, tem tudo para dar certo, mas 

Plano agrícola e Pecuário 2014/2015: taxas de juro

safra 2014/2015

confira uma breve análise do departamento técnico-econômico da Faep sobre a questão

no crédito rural, juros mais altos

dinheiro mais caro
para médio produtor

fala, produtor rural

dutivo, pois o crédito rural com taxas 
de juros acessíveis vem sendo eficaz e 
induz maior uso de tecnologia no campo, 
aumentos de produtividade e de práticas 
sustentáveis, contribuindo para minimi-
zar os desafios do agronegócio, como a 
ineficiência na infraestrutura e logística.

ano. O mesmo ocorreu para o Programa 
de Incentivo à Inovação Tecnológica na 
Produção Agropecuária (Inovagro) e 
Programa de Incentivo à Irrigação e à Ar-
mazenagem (Moderinfra) na agricultura 
irrigada.

  O Programa de Modernização da Fro-
ta de Tratores Agrícolas e Implementos 
Associados e Colheitadeiras (Moderfro-
ta) foi revitalizado, com redução da taxa 
de juros de 5,5% para 4,5% ao ano. Na 
prática o programa passa a ter as mesmas 
condições de juros do Programa de Sus-
tentação do Investimento (PSI) que deve 
terminar em dezembro deste ano. 

o que preocupa ainda é o preço, 
que por enquanto não está muito 
bom. Temos que contar também 
com as chuvas certas. Se o preço 
melhorar e as chuvas ocorrerem 
no tempo certo, acredito que a 
próxima safra vai ser satisfatória”.

Ivoneti Catharina Rigon 
Bastiani: “Considero que o PAP 
para o próximo ano agrícola 
trouxe alguns avanços como 
por exemplo o volume de 
recursos destinados a custeio 
e a investimento. Entretanto, 
retrocedeu em uma das questões 
fundamentais que é a subvenção 
ao seguro agrícola. Por ex. um 
custeio de soja pelo PRONAMP, 
custa 5,5% já assegurar a lavoura 
ao nível de 60% da produtividade 
média do município de Maringá 
(73 sc/alq.) custa em torno de 
6% do orçamento. Em uma 
conjuntura de custos crescentes 
e preços em declínio, mais uma 
vez o processo de transferência 
de renda da agricultura para o 
setor financeiro e demais setores 
ocorre.”

sicredi: confiança na safra de verão
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Os prós e contras do Plano 
Agrícola e Pecuário 2014/2015

A Energia
que vem 

do campo

www.bsbios.com

BSBIOS | Estrada da Fruteira, s/nº | Lote 212 AB |CEP 86.990-000 |  Marialva|PR|Brasil|Fone: 44 3112-1000

Confiança ninguém ensina. 

A gente simplesmente sente.
BSBIOS, uma relação de confiança com você.

Dia do Agricultor 

sicredi: confiança na safra de verão
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