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Projeto silvopastoril em propriedade de família filiada ao Sindicato 
Rural de Maringá aposta na diversificação de atividades e com visão 
empresarial. A iniciativa, liderada pela médica-veterinária Carolina 
Ferreira Porto, conquistou (em âmbito estadual) o terceiro lugar no 
programa Prêmio Empreendedor Rural do Sistema Faep

eMpreenDeDOrisMO rural

pesquisa/sinDicatO rural



Temer, presidente, oferece ao país 
um projeto de reconstrução nacional 
chamado “Uma ponte para o futuro”. 
FHC, numa alfinetada sutil, afirma 
que, por ora, a ponte não passa de 
uma pinguela.

Num Brasil de hoje mergulhado 
numa profunda crise econômica, 
política e moral,  estão também nós 
produtores rurais prontos para a tra-
vessia da ponte ou pinguela.

Fundamental é chegarmos do outro 
lado vivos economicamente, mesmo 
que chamuscados por baixos preços 
de mercado, custos de produção na 
estratosfera e insegurança total.

A vida do produtor rural sempre foi 
assim: cheia de percalços, incertezas, 
falta de reconhecimento das políticas 
públicas e de considerável parte da po-
pulação urbana que ainda o vê, de for-
ma injusta e errônea, como a figura do 
matuto retratado por Monteiro Lobato.

Analogia que não se enquadra no 
perfil do moderno produtor rural 
que é, antes de tudo, um empresário 
rural que busca, de forma obsessiva, 

aumento na eficiência, melhor padrão 
gerencial e produção sustentável para 
a preservação dos recursos naturais. 
Afinal, o produtor sabe quanto custa 
produzir, mas não imagina quanto lhe 
pagarão pelo seu esforço. Quem está 
do outro lado do balcão impõe os 
preços. Sem choro, nem vela.

Miremos em Graciliano Ramos que, 
em sua obra-prima “Vidas Secas”, qua-
lifica o sofrido nordestino como “antes 
de tudo, um forte”. O mesmo pode ser 
aplicado ao produtor que, seguindo as 
pegadas do físico Albert Einstein, nos 
aconselha: “No meio da dificuldade 
encontra-se a oportunidade”. 

E é isto que retrata a atual edição 
do jornal do Sindicato Rural de Ma-
ringá. Matérias contendo exemplos 
de criatividade, empreendedorismo, 
fé, firmeza, orientações nas áreas pre-
videnciária, ambiental, sucessão fami-
liar, etc. Enfim, a essência que faz parte 
de nossa atividade está à disposição 
de todos por meio de informações 
que auxiliam na tomada de decisões 
acertadas.  
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FALA, PRESidENTE...

2 A maioria das pessoas só aprende as lições da vida, depois que a 
mão dura do destino lhe toca no ombro.” Napoleon Hill

de nossa parte, nossa gratidão por 
nos escolher para mais um mandato e 
com o compromisso renovado de que 
continuaremos honrando a confiança 
em nós depositada por associados e 
produtores rurais em geral.

Abraço, José Antônio Borghi
Presidente do Sindicato
Rural de Maringá

Ao comprar ou vender uma propriedade rural é importan-
te atualizar o cadastro. Veja o que é necessário para manter 
o seu cadastro em dia:

1) Se você vendeu a área total da propriedade rural

É importante encaminhar para o Sindicato Rural do Municí-
pio onde reside ou para a Federação da Agricultura do Estado, 
cópia dos seguintes documentos:

• Escritura da Propriedade (ou),
• Certidão da Matrícula.

2) Se você vendeu Área Parcial da propriedade rural

Encaminhe para o Sindicato Rural do Município onde re-
side ou para a Federação da Agricultura do Estado, cópia dos 
seguintes documentos:

• Escritura da Propriedade (ou),
• Certidão da Matrícula (ou),
•  DIAT (Documento de Informação e Apuração do ITR), 

referente à área remanescente.
 

Saiba mais sobre o Cadastro http://www.cnabrasil.org.br/
contribuicao-sindical-cadastro

Cuidados (indispensáveis)
na compra ou venda de propriedade



Uma visão sem ação não passa de um sonho. Ação sem visão é só um passatempo.
Mas uma visão com ação pode mudar o mundo.” Joel Barker 3

Carolina 
Ferreira Porto, 
empreendedora: 
projeto de 
viabilidade 
econômica da 
propriedade 
alicerçado 
na realidade 
e na visão 
essencialmente 
empresarial

Carolina Ferreira 
Porto desenvolveu 
um projeto para 
diversificar as 
atividades na 
propriedade de 24, 2 
hectares

Diversificação silvopastorial: 
caminho para maior eficiência

Luiz Carlos Rizzo

Projeto de diversificação de ativida-
des em propriedade rural de Maringá 
busca equilíbrio econômico-financeiro 
na produção de ovos caipiras, florestas, 
mogno e planta medicinal. A iniciativa foi 
classificada entre os 10 melhores projetos 
no Paraná, neste ano, pelo programa Prê-
mio Empreendedor Rural desenvolvido 
pelo Sistema Faep. Na premiação final, 
Carolina Ferreira Porto, autora do projeto, 
classificou-se em terceiro lugar.

Jovem, ousada, médica-veterinária, com 
experiência de morar no Exterior, Carolina 
Ferreira Porto sonha alto, mas com os pés 
no chão. Irrequieta, sabe que produzir ali-
mentos numa economia globalizada, cheia 
de solavancos, em recessão, exige ousadia. 
Por isto, que o nome de seu projeto na pro-
priedade da família tem um forte apelo que 
diz tudo: “Mais renda, por favor”.

Supervisionada pelo instrutor do Senar 
Alex Fernandes de Miranda, a iniciativa, 
que começou a ganhar corpo neste ano 
e terá forte impulso em 2017, no Sítio 
Anima (alma em italiano), 10 alqueires, 

A meticulosa Carolina Porto, ao elaborar 
o projeto, fez sempre três orçamentos de di-
ferentes fornecedores para cada item. 

A opção pelo sistema silvo-pastoril com 
mogno e gliricídia considera que se trata 
de combinação intencional de árvores 
com pastagem numa mesma área. Afinal, 
é preciso garantir o bem-esta das galinhas 
poedeiras. Futuramente, o mogno que 
garantirá a sombra vai garantir o reforço de 
caixa. As mudas de gliricídia não precisam 
ser compradas fora. Serão produzidas no 
próprio Sítio Ânima.

Com apenas um funcionário fixo e auxí-
lio de mão-de-obra familiar, o projeto tem 
algumas vantagens. Num dos talhões, as 
nogueiras pecãs já estão no quarto ano de 
plantio.

A implantação de corredor e divisas em 
dois talhões serão viabilizadas com lascas, 
arame e balancim já existentes na proprie-
dade. E as subdivisões com a gliricídia serão 
feitas pela mão-de-obra fixa.

Avaliação financeira e ambiental
Carolina Porto prefere não falar em cifras 

Mais renda, por favor!

Cautela nos investimentos

EMPREENDEDORISMO

sobre investimentos no projeto e nem acerca 
de previsões  de receitas. Porém, assegura 
que o “Mais renda, por favor” é financeira-
mente viável pois os saldos financeiros serão 
sempre positivos e capazes de saldar todos 
os pagamentos. O ponto nevrálgico está nas 
variações dos preços de comercialização 
de madeiras, resina e ovos caipiras. Normal 
numa economia de mercado. (Espaço tam-
bém para produção de ovinos)

Na questão ambiental, somente vanta-
gens: sequestro de carbono, preservação de 
recursos hídricos e proteção da biodiver-
sidade. Serão também gerados trabalhos 
temporários. No item legislação trabalhista, 
tudo em absoluta ordem hoje e amanhã. Em 
resumo, o projeto aumentará a renda do Sítio 
Ânima pela maior diversidade de produtos e 
respeito ao meio ambiente.

Já no próximo ano, começará a entrar di-
nheiro com produção de ovinos, ovos caipi-
ras, noz pecã, pupunha e alecrim. A partir do 
quinto ano, em 2021, a renda será reforçada 
com a venda de eucalipto, novo pasto com 
nogueiras. Em 2024, renda mensal com a 

resina do pinus. Isto, embora em valores bem 
menores, já começa no próximo ano.

Fala, Carolina:
__O projeto é viável, pois aumenta a renda 

da propriedade e contribuirá para o seques-
tro de carbono na atmosfera, ajuda a fauna e a 
flora local e o bem estar animal. É sustentável. 
O Sítio Anima está fazendo a sua parte neste 
planeta. E você faz a sua?

na comunidade rural maringaense São 
Domingos, vai além do aspecto financeiro.

A propriedade, que pertence à sua mãe 
Regina Célia Mori Ferreira, quer ter auto-
nomia financeira a curto e médio prazo. 
Por meio de talhões, está assim definido o 
“Mais renda, por favor”:
- implantação de agroflorestas com largura 

de 15 metros: acácia, mangium, araucária, 
eucalipto, guanandi, nem, palmeiras im-
periais, pinus e gliricídia;
- no talhão onde já existem pastagens 
formadas será implantado o sistema agro-
pastoril com mogno e gliricídia (cerca viva 
para as divisas de piquetes);
- plantio de sistema silvopastoril com op-

ção de nogueiras pecãs;
- implantação de corredor e divisa de 
talhão para distribuição dos piquetes em 
dois talhões distintos;
- instalação de galinheiro para 300 gali-
nhas poedeiras. No próximo ano, meta de 
100 aves;
- construção de composteira de carcaça.



Aprendi com as primaveras a deixar-me
cortar e a voltar sempre inteira.” Cecília Meireles4

Sindicato Rural de Maringá participa do Encontro 
Estadual de Empreendedores e Líderes Rurais

Cerca de 5 mil produtores rurais de todo o Estado partici-
param no dia 2 de dezembro, no Expotrade, em Pinhais, na 
Grande Curitiba, do Encontro Estadual de Empreendedores 
e Líderes Rurais 2016. O evento, marcou o encerramento 

do Programa Empreendedor Rural, que completou sua 14ª 
edição e visa estimular as habilidades do produtor, desenvol-
vendo competências empreendedoras para atuação em ati-
vidades econômicas, políticas e sociais sustentáveis. Levando 

mais de 40 participantes para o evento, entre eles, o Presidente 
do Sindicato José Antônio Borghi, o Sindicato esteve presente 
com caravana de Maringá e extensões de base Doutor Camar-
go, Floresta, Itambé, Ivatuba, Paiçandu e Sarandi.

“
cerca de 5 mil produtores rurais de todo o estado participaram do evento  em curitiba

O sindicato rural esteve presente com caravana de Maringá e extensões de base
O presidente do sindicato, José antônio Borghi com a maringaense carolina porto, que conquistou o 
terceiro lugar no prêmio empreendedor rural 2016
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Eleição Sindical define Diretoria do Sindicato Rural de Maringá

Confira os resultados da pesquisa nos seguintes gráficos: 

Os números traduzem a realidade que pode ser comprovada no dia-a-dia. Pesquisa recente comprova que os associados estão satisfeitos com o atendimento realizado pelo Sindicato 
Rural de Maringá nas mais diversas áreas. O compromisso para 2017 é aumentar o índice de satisfação para aumento do quadro associativo e permanência dos atuais associados.

Posso resumir em três palavras o que aprendi 
sobre a vida: a vida continua. Robert Frost

Sindicato Rural de Maringá participa do Encontro 
Estadual de Empreendedores e Líderes Rurais

Pesquisa comprova satisfação de nossos associados 

No dia 11 de novembro aconteceu no Sindicato Rural de Maringá a eleição para 
composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Comissão de Mulheres, para o triênio  
2016/2019. A eleição foi composta por chapa única, encabeçada pelo presidente 
reeleito José Antônio Borghi. 

O resultado foi unanime entre os associados presentes. O presidente eleito desta-
ca: “É uma honra ter o reconhecimento do associado. Desta forma, temos o retorno 
de como o Sindicato tem caminhado de maneira equilibrada e buscando sempre 

representar e defender o produtor rural da melhor forma possível”.  Para o próximo 
mandato, o Presidente contará novamente com todo o apoio e comprometimento de 
toda a Diretoria. 

O presidente destaca ainda, que todo o sistema sindical continuará atento às difi-
culdades que irão surgir. “Nosso objetivo é que o produtor rural nunca perca o espirito 
de não sucumbir diante dos problemas”, finaliza.

A posse oficial será dia 17 de dezembro de 2016. 

O Sindicato fez e continua 
fazendo um trabalho 
excelente. Sou produtor de 
soja e milho em Floresta, e 
sempre que preciso de folha 
de pagamento, declaração 
de ITR ou simplesmente tirar 
uma dúvida, recebo uma 
atenção muito especial”.
Carlos Alberto Ravazi 
Mansano, Floresta- PR, 
associado desde Outubro de 
2016. Área de produção: 75 
hectares.

O trabalho do Sindicato é 
muito correto. Sou produtor 
de soja, milho e arroz em 
Itambé e associado a mais 
de três anos. Tudo o que 
precisamos desde registro 
de funcionários até dúvidas 
rotineiras o Sindicato nos  
auxilia, portanto, só tenho 
elogios”.
Evaldo Luiz Bortolasci, 
Itambé, associado desde 
Fevereiro de 2012. Área de 
produção: 30 alqueires.

Algo que pode ser 
elogiado do Sindicato 
é a eficiência dos  
funcionários, que sempre 
atendem muito bem. 
Contudo, o que pode ser 
melhorado é a forma de 
cobrança de algumas 
taxas e dessa forma, 
beneficiar ainda mais os  
associados”.
Vanderlei Roberto Sarri, 
Paiçandu-Pr, associado 
desde março de 2011

Sou produtor de frango em 
Munhoz de Melo e Floriano, 
e tudo o que precisei 
até hoje o Sindicato me 
ajudou, principalmente 
na parte de pagamento 
de funcionários. É muito 
bom saber que existe algo 
para nos  auxiliar quando 
precisamos”
Jadir Seron, Maringá-PR, 
associado desde de julho de 
2005. Área de produção: 2,5 
alqueires.

“ “ ““
a eleição foi composta por chapa única, encabeçada pelo presidente reeleito José antônio Borghi presidente eleito José antônio Borghi com o tesoureiro Marco Bruschi neto (esq.) e a diretora 

secretária hasue Komura ito (dir.)

cerca de 5 mil produtores rurais de todo o estado participaram do evento  em curitiba



6 Uma vida sem desafios não vale 
a pena ser vivida.” Sócrates

Há 14 anos Sindicato Rural e Senar-PR
qualificam a família do campo
O Sindicato Rural de Maringá, em parceria com o SENAR-PR, realizou neste ano 91 cursos com mais de 1.116 participantes. Os treinamentos contribuem para melhorar 
a produção agropecuária, a renda e a qualidade de vida da família rural.  A parceria com o SENAR-PR começou em 2002 e já promoveu e qualificou milhares de pessoas, 
contribuindo para o desenvolvimento pessoal, profissional e do agronegócio da região.

curso de plantas Daninhas turma do curso de piscicultura

curso de tratores e implementos agrícolascurso de plantas Daninhas turma do curso de georreferenciamento Básico em gps

turma do curso Olericultura

Vem aí Programa Herdeiros do Campo
A continuidade da propriedade como em-

presa rural e a preparação de filhos e netos dos 
produtores para assumir o gerenciamento dessas 
áreas é uma das propostas do Curso Herdeiros 
do Campo que será desenvolvido pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e 
Sindicato Rural de Maringá no ano de 2017. 
Durante o curso, as duas entidades pretendem 
discutir e trabalhar a sucessão familiar no cam-
po envolvendo pais, filhos e avós.  Dividido em 
etapas, o curso vai explanar a continuidade da 
empresa rural para as próximas gerações.



7Exija muito de ti e espera pouco dos outros. 
Assim, evitarás muitos aborrecimentos”. Confúcio

Com formato diferente, VIII Encontro de
Mulheres Rurais surpreende o público

Foram meses trabalhando, organizan-
do, fazendo o que estava ao alcance da 
Comissão de Mulheres do Sindicato 
Rural de Maringá, para que esse dia 
ficasse marcado pelo sucesso. E foi o 
que aconteceu: não faltaram elogios das 
participantes. Enfim, o orgulho foi a 
recompensa de um trabalho bem feito.

O encontro nesse novo formato foi o 
ponto de partida para aproximar cada vez 
mais as mulheres rurais trazendo para a 
realidade delas histórias que deram e ainda 
estão dando muito certo. 

As participantes  foram divididas em 
três oficinas com os temas: empreende-
dorismo, gestão e inovação, com intuito 
de instigar o crescimento profissional e 
pessoal das participantes. Os cases de su-
cesso sugerem motivação e inspiração na 
participação de mulheres no agronegócio. 

Exemplo
Para Franciele Fernandes, facilitadora 
da oficina sobre gestão, que contou com 
história de vida profissional da senhora  
Ivoneti Catharina Rigon Bastiani,  teve 
o objetivo de aliar  teoria com a prática. 
“Através do case, nós mostramos de uma 
forma mais fácil como funciona a relação 
da administração com a  gestão de uma 
propriedade rural”, afirma Fernandes. 

A inovação também foi tema de outra 
oficina. Nesta, com o case de Gisele Visio-
li, que por incentivo dos pais mudou de 
profissão, de farmacêutica a avicultora, foi 
apresentado como ela venceu os desafios 
de uma nova atividade. Para Cassia Helena 
Borghi de Barros, facilitadora da oficina, é 
de extrema importância saber inovar, para 

que elas possam reconhecer as competên-
cias e habilidades femininas. “As mulheres 
têm um papel importante na inovação da 
propriedade rural”, conclui Cassia. 

Na oficina de empreendedorismo, 
contamos com a participação de Albertina 
Jung, contando suas experiências sobre a 
atividade de mel e morango e como estas 
se desenvolvem. Dona Albertina, após 15 
anos na produção de mel, passou a contar 
com a participação ativa e direta de sua 
filha, Ligia Jung. Ela retorna de Maringá 
para sua casa, na zona rural no município 
de Floresta.  Com isto, ambas resolvem 
empreender mais ainda, além do trabalho 
com mel, realizando a construção de um 
espaço na propriedade exclusivo para a 
produção de morango orgânico. 

Ao final do evento, todas as mulheres 
presentes, compartilharam suas experiên-
cias em cada oficina  e assistiram aos víde-
os, produzidos pelo Sindicato Rural, sobre 
as histórias de nossas convidadas especiais. 

O VIII Encontro de Mulheres Rurais de 
Maringá, contou com a presença de 200 
mulheres, sendo realizado e organizado 
pelo Sindicato Rural de Maringá e  Comis-
são de Mulheres. Contamos com parceria 
da FAEP e SEBRAE, que contribuíram   
para a viabilização do evento.

Dentre outros convidados presentes, 
estavam: José Antônio Borghi, Presidente 
do Sindicato Rural, Ana Cristina do Nas-
cimento Versari, Presidente da Comissão 
de Mulheres, Jane Eyre, Consultora do 
SEBRAE e Maria Iraclézia de Aráujo, Presi-
dente da Sociedade Rural de Maringá entre 
outras.  (Assessoria de Comunicação/
SindRural)

O encontro nesse novo formato foi o ponto de partida para aproximar cada vez mais as mulheres rurais

inovação foi o tema de uma das oficinas do encontro

O viii encontro de Mulheres rurais de Maringá contou com a presença de 200 mulheres

gisele visioli

as participantes puderam assistir três oficinas com os temas: empreendedorismo, gestão e inovação

ivoneti c. r. Bastiani albertina Jung 

curso de tratores e implementos agrícolas
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AlertA

Como liquidar dívidas rurais junto à 
União com desconto de até 95%

Tânia Moreira Alberti | Sistema FAEP

As operações de crédito rural, inscritas em Dívida Ativa da União (DAU) 
junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) até a data de 29 de 
setembro de 2016 podem obter descontos para liquidação, entre 60% a 95%, 
podendo ser efetuada até 29 de dezembro de 2017. A Lei 13.340/2016 de 28 
de setembro de 2016 e Portaria nº 967 da PGFN regulamentam essa nova 
oportunidade de negociação de DAU.

Anteriormente à negociação atual, houve oportunidades de parcelamento e 
liquidação com descontos entre 2009 e 2015. Neste período a FAEP solicitou 
novas oportunidades de negociação, bem como a ampliação das datas de 
inscrição, que são consideradas para adesão aos descontos.
 Ao lado o produtor pode esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto e 
verificar como proceder:

1) QUAIS tIPOS De OPerAÇÃO De CrÉDItO PODeM OBter eSteS DeSCONtOS?
Podem se beneficiar da medida, dívidas de crédito rural, tais como dívidas antigas de Pesa 
e Securitização, que foram enviadas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e 
inscritas em Dívida Ativa da União (DAU) até a data de 29 de setembro de 2016. Também são 
contempladas operações de Funcafé Dação em Pagamento inscritas em DAU.
 Portanto, a medida cabe para as operações que hoje estão em DAU, em poder da Procura-
doria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
 
2) COMO FAÇO PArA SABer Se teNHO OPerAÇÃO eM DAU e QUANDO FOI INSCrItA?
O produtor pode consultar, comparecendo a unidade de atendimento da Receita Federal, ou 
por meio do site da PGFN, no E-cac (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), onde 
fará um cadastro para consultar suas operações. Pelo site: http://www.pgfn.fazenda.gov.br/.
 Se o produtor tiver operações elas aparecerão após efetuar o cadastro no E-cac, e então é 
possível consultar datas de inscrição, saldos e descontos.

7) PrODUtOreS QUe HOJe teM PArCelAMeNtO COM A PGFN, tAl COMO PArCelA-
MeNtO SIMPlIFICADO, COM PAGAMeNtOS MeNSAIS, PODe ADerIr A lIQUIDAÇÃO e 
OBter OS DeSCONtOS?
Sim. Desde que desista do parcelamento atual.

3) PrODUtOreS QUe NÃO eFetUArAM reNeGOCIAÇÕeS 
PASSADAS, COMO PODeM ADerIr À lIQUIDAÇÃO?

O produtor que não participou 
das negociações anteriores, e tem 

operações inscritas até 29 de setembro 
de 2016 deve acessar o E-cac (Centro 

Virtual de Atendimento ao Contribuinte) 
no site da PGFN e consultar os saldos e 

descontos. Depois disso ele pode aderir 
à liquidação por meio do site e emitir a 

DARF para pagamento até o último dia 
do mês em que aderiu à liquidação.

4) QUAIS SÃO OS DeSCONtOS PArA lIQUIDAÇÃO DeFINIDOS PelA leI Nº 13.340?

Por exemplo, o produtor tem uma operação no valor de R$ 150 mil. Por meio do E-cac será 
calculado o desconto percentual de 80% sobre os juros e principal, e depois será descontado 
o valor fixo de R$ 7,5 mil.
 
5) JÁ teNHO OPerAÇÕeS eM DAU QUe FOrAM reNeGOCIADAS CONFOrMe A leI 
Nº 11.775/2008. eStAS tAMBÉM PODeM Se BeNeFICIAr DOS NOVOS DeSCONtOS? 
COMO PrOCeDer?
Sim. Operações já renegociadas com base na Lei nº 11.775/2008 podem obter os descontos 
da liquidação sobre o saldo atual. Para isto o produtor tem que desistir do parcelamento 
anterior e aderir à liquidação atual.

6) COMO DeSIStIr DO PArCelAMeNtO DA leI Nº 11.775 PArA 
ADerIr À lIQUIDAÇÃO PelA leI 13.340/2016?
O produtor deve ligar para o 0800 889 7013 da PGFN, quem atende é a central de atendimento 
do Banco do Brasil à serviço da PGFN. Neste número ele pode perguntar o saldo devedor e 
manifestar o interesse de desistir do parcelamento. Este é o primeiro passo.
 Passados alguns dias após a desistência, a operação (ou as operações) estará disponível pelo 
sistema     E-cac, para calcular os descontos e emitir a DARF para o pagamento.

9) A NOVA leI VAle APeNAS PArA lIQUIDAÇÃO?
Sim, apenas a liquidação foi contemplada na nova Lei, inclusive com descontos maiores, em 
relação às leis anteriores.
 
10) OPerAÇÕeS De CrÉDItO rUrAl QUe eStÃO COM OS AGeNteS FINANCeIrOS 
PODeM Se BeNeFICIAr DeSSA lIQUIDAÇÃO? AlGUMA OUtrA OPerAÇÃO NÃO eStÁ 
eNQUADrADA?
Não.  A medida vale apenas para as operações inscritas em DAU junto a PGFN.
 
11) eNtrO NO e-CAC COM MeU CADAStrO, MAS NÃO HÁ A OPÇÃO De CAlCUlAr OS 
DeSCONtOS? O QUe DeVO FAZer?
Isso acontece quando o produtor já tem um parcelamento anterior (Lei 11.775/2008), o qual 
ainda está vigente. Assim o produtor deve primeiro desistir deste parcelamento pelo o 0800 
889 7013 da PGFN para depois ter acesso à liquidação.
 Para conhecer o saldo devedor ele pode perguntar por meio deste telefone. E de acordo 
com a tabela de desconto verificar como ficará sua operação.
 
12) POSSO APeNAS DeSIStIr DO PArCelAMeNtO e DeIXAr PArA DeCIDIr A lIQUI-
DAÇÃO eM OUtrA DAtA, JÁ QUe A DAtA lIMIte PArA lIQUIDAÇÃO É DeZeMBrO De 
2017?
O produtor deve manifestar a desistência assim que tiver o interesse para liquidar, para 
operação não ficar em aberto, gerando juros pela taxa Selic. Além disso, a Portaria nº 967 da 
PGFN determina que o pagamento deve ser efetuado até o último dia do mês em que foi 
solicitado a adesão.
 
13) QUAl É O SIte DO e-CAC?
Disponível na página da PGFN:
https://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/primeiroAcesso/primeiroAcesso.jsf
 
14) APÓS A lIQUIDAÇÃO, COMO OBter DeClArAÇÃO De QUItAÇÃO?
O produtor pode acessar o E-cac e retirar a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributá-
rios Federais e à Dívida Ativa da União.
 
A FAEP alerta que o produtor deve ao menos consultar a possibilidade de liquidação consi-
derando que, em alguns casos, o valor a liquidar com descontos equivale a uma parcela do 
total que foi renegociado pela Lei 11.775/2008.
No caso de dúvida, os produtores podem entrar em contato com o Departamento Técnico 
e Econômico da FAEP, com Tânia Moreira, por meio do telefone (41) 2169-7909 ou e-mail: 
tania.moreira@faep.com.br.

8) NO CASO DO IteM 7, COMO O PrODUtOr QUe HOJe teM UM PArCelAMeNtO SIM-
PlIFICADO, PODe reAlIZAr A DeSIStÊNCIA PArA ADerIr A lIQUIDAÇÃO?

Parcelamento especial, convencional, 
simplificado administrado pela PGFN: a 
Portaria nº 967 da PGFN estabelece que 

o produtor deve apresentar perante uma 
unidade de atendimento requerimento 

de Revisão de Débito Inscrito, solicitando, 
de forma irretratável e irrevogável, a 
desistência e exclusão da inscrição.

 
Após este procedimento, a adesão à 

liquidação poderá ser realizada por meio 
do E-cac (pelo site: http://www.pgfn.

fazenda.gov.br/).
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10 Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais 
inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças” Charles Darwin

De acordo com o governo federal, tra-
balhadores rurais passarão a contribuir 
nas mesmas condições estabelecidas 
para as demais categorias; especificidades 
serão definidas em lei.

A aposentadoria rural vai seguir o plano 
de reforma da Previdência apresentado 
pelo governo federal recentemente. O pla-
no estabelece idade mínima de 65 anos para 
homens e mulheres se aposentarem e tem-
po mínimo de contribuição de 25 anos, de 
acordo com o secretário de Previdência do 
Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano.

Novas regras
A regra valerá para homens com idade infe-
rior a 50 anos e mulheres com menos de 45 
anos, mas para o trabalhador rural as espe-
cificidades serão definidas em lei. “A contri-
buição passa a ser individual e obrigatória, 
mas há especificidades do rural (sic) que 
vamos respeitar”, disse o secretário.

“Estamos estabelecendo uma contri-

butividade rural com base individual, 
mas vai ter uma alíquota diferenciada. 
Não existe essa alíquota hoje e nem existe 
na própria PEC essa alíquota. Isso vai ser 
definido em lei”, disse.

O secretário esclareceu que o plano se 
refere aos trabalhadores do campo. “O 
rural (sic) que eu estou falando não é 
da grande empresa, é aquela pessoa 
que tem uma economia familiar que 
a gente chama de segurado especial.” 
De acordo com Caetano, haverá con-
dições de pagamentos diferenciadas.

Enquanto não houver a definição com a 
promulgação da PEC, as regras atuais per-
manecem. Atualmente, o trabalhador rural 
é segurado especial. Ele pode contribuir, 
mas é contemplado por um regime que ga-
rante a aposentadoria rural para quem não 
contribuiu. “Hoje no rural pode (sic) exercer 
uma atividade sem contribuição, mas com o 
benefício. Vamos exigir uma contribuição 
baixa”, disse o secretário. (Globo Rural)

Aposentadoria rural seguirá 
novas regras da Previdência



11O que sabemos é uma gota, o que 
ignoramos é um oceano”. Isaac Newton

No último dia 30 de novembro, a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
(Sema) e o Instituto Ambiental do Pa-
raná (IAP) assinaram a Resolução nº 
028/2016 que trata dos requisitos téc-
nicos necessários para o licenciamento 
ambiental de armazenagens de agroquí-
micos no Estado.

A medida trata principalmente da 
obrigatoriedade de licenciamento am-
biental para o armazenamento com fins 
comerciais e isenta da necessidade de 
licença os armazenamentos nas áreas 
rurais. Com isso, os empreendimentos 
rurais sem fins comerciais estão dis-
pensados do licenciamento ambiental e 
não precisam requerer a Declaração de 
Dispensa Ambiental (DLAE). Porém se 
a DLAE for requerida, nos casos em que 
seja necessário comprovar a dispensa, o 
produtor pode emitir esse comprovante 
através do site do IAP.

Vale lembrar que estão dispensados 
de licenciamento ambiental somente 
os armazenamentos de agroquímicos 
sem fins comerciais localizados na área 
rural, aqueles que estiverem nas áreas 
urbanas não estão dispensados. Além 
disso, mesmo os depósitos na área rural 
devem seguir os critérios definidos nas 
normas técnicas da legislação, relativas 

às questões de construção e segurança 
desses espaços.

Prazo
Essa lembrança é oportuna, pois mui-
tos produtores têm estabelecidos seus 
depósitos em áreas urbanas, preocu-
pados com roubos nas propriedades 
rurais. Atenta a esse problema, a FAEP 
solicitou ao IAP um prazo para que esses 
produtores se adequem às novas regras. 
Os depósitos sem fins comerciais de pro-
dutos agroquímicos localizados em área 
urbana terão um prazo de 12 meses para 
solicitar a Licença de Operação.

Tanto nas áreas rurais quanto urbanas, 
não serão passíveis de licenciamento 
ambiental os depósitos de agroquímicos 
que estiverem: em zonas estritamente 
residenciais; em áreas de Preservação 
Permanente; em áreas com lençol freá-
tico aflorante ou com solos alagadiços; 
em Unidades de Conservação, de acordo 
com o plano de manejo, se existente; em 
áreas onde as condições geológicas não 
oferecem condições para a construção de 
obras civis; em Edificações conjugadas-
-contíguas com residências.

Para obter o licenciamento ambiental, 
os depósitos instalados nas áreas urba-
nas devem seguir uma série de critérios 

Medida vale apenas para estabelecimentos sem fins 
comerciais no meio rural. para aqueles que armazenam no 
meio urbano, Faep solicitou prazo para adequação

Produtores rurais não precisarão de licenciamento 
ambiental para armazenagem de agroquímicos

técnicos estabelecidos na resolução. 
Estabelecimentos de pequeno e médio 
porte (até 100 m3) precisam apresen-
tar o Plano de Controle Ambiental. Já 
empreendimentos de porte grande e 
excepcional (acima de 500 m3), além do 
Plano de Controle Ambiental, devem 

apresentar também o Relatório Ambien-
tal Preliminar.

A distância dos depósitos em rela-
ção a aglomerações públicas (escolas, 
creches, hospitais, etc.) dependerá do 
volume armazenado. Quanto maior o 
volume, maior a distância. 



12 Vencer a si próprio é a maior de 
todas as vitórias.” Platão



3313O homem é dono do que cala
e escravo do que fala.” Sigmund Freud

Fábio Lamônica Pereira 

Todos os anos a história se repete. É 
grande a burocracia na contratação 
de operações de crédito rural, sejam 
elas de custeio, investimento ou de 
comercialização.

Sendo assim, um ponto sobre o 
qual a atenção deve se concentrar 
diz respeito às garantias exigidas pe-
los credores, dentre os quais citam-se 
os bancos oficiais e privados, as coo-
perativas de crédito, as cooperativas 
de produtores, os fornecedores de 
insumos, as tradings, etc.

Os credores, como estão expondo 
seu capital a risco, vão se esforçar em 
buscar o máximo de garantias para 
que, em caso de eventual inadimple-
mento, seja possível o recebimento 
do valor emprestado, dos juros, das 
despesas, etc.

Obviamente, quanto maior a ga-
rantia, menor o risco para o credor, e, 
por consequência, menores as taxas 
de juros.

Uma das formas de garantia é o 
penhor, o qual vincula um bem mó-
vel, que pode ser a lavoura a ser im-
plantada, maquinários agrícolas, etc. 
O bem, que continua na posse do 
devedor, fica vinculado ao cumpri-
mento da obrigação, sendo que não 
poderá ser vendido ou transferido 
a terceiros sem o conhecimento e 
concordância do credor. O título é 
registrado na matrícula do imóvel de 
produção da safra ou de localização 
do bem.

Outra forma de garantia muito co-
mum é a hipoteca, que tem validade 
de trinta anos, a qual vincula um bem 
imóvel (ou outros que a lei especifi-
ca) até a liquidação do débito, sendo 
que o registro (cuja ordem garante 

a preferência do no recebimento do 
crédito) deve ser realizado junto à ma-
trícula de tal bem. Veja que o mesmo 
bem pode ser hipotecado mais de 
uma vez para o mesmo credor ou para 
credores diferentes.

O registro da hipoteca confere prefe-
rência ao credor quanto ao recebimen-
to do crédito. Assim, havendo várias 
hipotecas, o credor cuja hipoteca foi 
registrada em primeiro lugar terá pre-
ferência no recebimento do crédito.

É muito comum a constituição de 
hipoteca oferecida por terceiro, cha-
mado de garantidor hipotecário, que 
concorda em oferecer seu patrimônio 
para garantia do pagamento do débito 
do emitente. Ressalte-se que neste 
caso o terceiro garantidor não respon-
de pessoalmente pelo pagamento do 
débito, mas tão somente nos limites da 

ORIENtAçãO JuRíDICA

As garantias nas operações do agronegócio

propriedade hipotecada.
A alienação fiduciária é outra forma 

de garantia que tem se tornado cada 
vez mais utilizada também no agrone-
gócio, podendo aplicar-se tanto a bens 
móveis quanto a imóveis. Trata-se de 
garantia mais agressiva na medida em 
que o devedor transfere a propriedade 
para o credor, sendo que somente com 
o pagamento da dívida e dos encargos 
é que a propriedade ficará livre para o 
devedor.

Ainda há muita discussão sobre essa 
forma de garantia, sendo que sua cons-
tituição e execução devem obedecer 
a vários requisitos, sob pena de nu-
lidade. Muitos produtores acabam 
por comprometer até mesmo seus 
imóveis utilizados para a produção e 
sustento próprio e de suas famílias com 
a formalização desse tipo de garantia, 

ressalte-se, às vezes de forma inde-
vida ou sem o real conhecimento de 
seu potencial alcance e comprome-
timento.

A garantia pessoal, constituída de 
aval, também é muito comum. Nes-
se caso, aquele que dá o aval torna-
-se devedor no mesmo patamar do 
emissor da operação, comprome-
tendo-se ao pagamento do débito 
com todos os seus bens.

As apólices de seguro rural ofe-
recido por seguradoras privadas e 
o PROAGRO também podem ser 
oferecidas como garantias para o 
pagamento de empréstimos, mas 
geralmente não são considerados 
como suficientes para os credores. 
Um dos pontos negativos está jus-
tamente no fato de que é comum 
a recusa indevida, por parte das se-
guradoras e também do PROAGRO, 
quanto ao pagamento de sinistros.

Na prática, os credores acabam 
por exigir mais de uma forma de 
garantia para o pagamento de um 
único débito, o que acaba por onerar 
de forma exagerada o patrimônio do 
produtor, o que deve ser negociado 
quando das contratações.

De toda forma, excessos, ilegali-
dades e arbitrariedades podem ser 
corrigidas pelo judiciário, sempre de 
forma a buscar a aplicação da legis-
lação especialmente elaborada para 
a proteção do produtor rural.

Fábio Lamonica 
Pereira
Advogado 
em Direito do 
Agronegócio 
lamonica@
lamonica.adv.br
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Procedimentos e situações para cancelar o CAR
Saiba quais são os 
procedimentos necessários 
e os casos que permitem o 
cancelamento do CAR. Serão 
considerados motivos para o 
cancelamento no CAR

a) Duplicidade de envio do mesmo arquivo;
b) Sobreposição com mesmo CPF ou 
CNPJ;
c) Unificação de áreas do CPF ou CNPJ;
c) Cadastro realizado em desacordo com o 
conceito de imóvel rural (áreas contínuas 
declaradas separadamente);
d) Imóveis urbanos cadastrados no CAR;
e) Decisão Judicial.

1) Qual o procedimento que o 
proprietário deve fazer para requerer o 
cancelamento?

a) Preencher o REQUERIMENTO DE 
CANCELAMENTO DO CAR – RC_CAR 
- disponível nos sites do IAP e do Sistema 
FAEP.
b) Protocolar no Escritório Regional do IAP 
junto com os documentos.
2) Quais os documentos o proprietário 
deve apresentar no IAP:
a) Requerimento de Cancelamento do CAR 
- RC_CAR devidamente assinado por todos 
proprietário(s) / posseiro(s) ou represen-
tante legalmente constituído;
b) Recibo(s) de Inscrição do Cadastro Am-
biental Rural - CAR objeto do pedido de 
cancelamento;
c) Cópia do CPF do(s) proprietário(s) / 
posseiro(s);
d) Cópia do Contrato Social (no caso de 
empresa);
e) Documento(s) de comprovação proprie-

dade/posse do imóvel cadastrado;
f) Justificativa da motivação do cancela-
mento;
g) Para o caso de cancelamento motivado 
por Decisão Judicial, deverá ser 
anexada a sentença judicial. 
3) Qual encaminhamento desse processo?
Os pedidos de Cancelamento do CAR, de-
pois de protocolados serão encaminhados 
para a Diretoria de Restauração e Monito-
ramento Florestal - DIREF/IAP para análise 
e Deliberação.

No caso de deferimento, a DIREF/IAP 
efetuará o cancelamento do CAR no Siste-
ma SICAR, comunicando o requerente da 
decisão administrativa, exceto nos casos de 
decisão Judicial.
4) Após receber a resposta do 
órgão ambiental ao cancelamento 
especificamente nos casos de 

unificação de áreas com mesmo 
CPF ou cadastro em desacordo com 
o conceito de imóvel rural o que 
o proprietário deverá fazer para 
regularizar sua situação?

O proprietário/ possuidor deverá 
retificar ou recadastrar o imóvel objeto 
do cancelamento no SICAR, num prazo 
máximo de 30 dias após o recebimento  
da decisão administrativa do IAP, sendo 
que somente após a apresentação da 
comprovação da regularização junto ao 
IAP o procedimento administrativo será 
arquivado.
6) Se o produtor já solicitou antes 
da publicação dessa portaria o 
cancelamento o que deve fazer?
Os pedidos já protocolados deverão ser 
readequados e complementados conforme 
a normativa em vigor.

A Resolução 4.529, de 27/10/2016, do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) 
aprovou a prorrogação, para 1º de janeiro 
de 2018, do prazo que impede o acesso 
aos financiamentos de crédito rural caso 
o produtor não se inscreva no Cadastro  
Ambiental Rural (CAR).

Entretanto, a inscrição no CAR conti-
nua com prazo final até 31 de dezembro 
de 2017.

Dessa forma, obrigatoriamente, a par-
tir de 1º/1/2018, a concessão de crédito 
rural para o financiamento de atividades 
agropecuárias ficará condicionada à apre-
sentação de recibo de inscrição no CAR.

Em 27/9/2016 foi assinado um novo 
convênio entre o Batalhão  da Polícia 
Ambiental- “Força Verde” e o Instituto 
Ambiental do Paraná  (IAP). Isso significa 
que, agora, os policiais estão autorizados a 
lavrar autos  de infração ambiental.

O novo Convênio é muito mais amplo 
do que o anterior, pois atribui uma grande 
autonomia à Força Verde. Diante disso, é 
necessário que produtor trate os policiais 
da mesma forma os fiscais do IAP, per-
mitindo o acesso e prestando as devidas 
informações. Salienta-se que essa atitude 
é uma conduta considerada pela Lei como 
atenuante, em caso de eventual lavratura 
de auto de infração. 

O convênio não é claro ao definir para 
qual autoridade será apresentada a defesa, 
se restringe a dizer que os formulários do 
IAP serão disponibilizados para a Polícia. 
Em contrapartida, há menção que a for-
mação do processo ocorrerá na Polícia que 

o encaminhará para o IAP. 
Os autos de infração lavrados pelo IAP 

devem ser encaminhados obrigatoria-
mente ao Ministério Público, por força 
de Lei. Sendo assim, os autos de infração 
lavrados pela polícia também vão seguir 
esse rito.
O que o produtor deve fazer?
a.O produtor deverá verificar no auto de 
infração para onde deverá ser remetida 
a  defesa. 
b. Verificar se o policial esta acompanhado 
de um fiscal do IAP
c. Anotar o nome de todos agentes cole-
tando suas assinaturas e filmar oufoto-
grafar as atividades fiscalizatórias, com o 
objetivo de evitar qualquer tipo de abuso 
de poder ou constrangimentos. 
d. Ainda, é importantíssimo que caso 
ocorra a lavratura do auto de infração este 
seja remetido imediatamente ao Sindicato 
Rural.

Prorrogado prazo do CAR 
para acesso ao crédito rural

O que fazer se o produtor for
multado pela Polícia Ambiental
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Servidão ambiental: é a limitação do uso de todo o imóvel rural ou 
de parte dele para preservar, conservar ou recuperar os recursos 
ambientais existentes; 

Imóvel cedente (de Reserva Legal): é o imóvel que possui 
remanescente de vegetação nativa excedente ao percentual exigido 
em Lei para Reserva Legal. 

Readequação da Reserva Legal: alteração da localização da 
Reserva Legal dentro do próprio imóvel, em função de erro técnico, 
administrativo ou nova proposta que atenda aos parâmetros da Lei 
Federal 12.651/2012; 

Retificação de Reserva Legal:  correção de área de Reserva Legal 
do imóvel em função de medições georreferenciadas de maior 
precisão, dentro do próprio imóvel;

Realocação de Reserva Legal:  Alteração da localização da 
Reserva Legal para outro imóvel, entendida como a substituição 
da área originalmente designada em que ocorra ganho ambiental 
pela mudança, sendo proibido o desmatamento.

Algumas 
expressões 
que ajudam 
a entender 
melhor as 
questões 
ligadas à
Reserva 
Legal

Glossário

Vamos além da proteção. 
Inovamos para você 
produzir mais.

O aumento da produtividade, assim como da rentabilidade, das lavouras de soja foram observados em resultados de campos experimentais, instalados em diversas propriedades rurais pelo país, onde foram utilizados os produtos Dermacor, Accent, Aproach Prima, Premio, 
Avatar e Lannate conforme dados do departamento de pesquisa da DuPont. O aumento da produtividade, consequentemente o aumento da rentabilidade, dependem também de outros fatores como condições de clima, solo, manejo, estabilidade do mercado, dentre outros.

As marcas com ®, ™ ou SM são marcas da DuPont ou de afiliadas. © 2015 DuPont. 

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.

DuPont 
Programa Milho
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as ferramentas têm a capacidade de coletar os esporos do fungo causador da doença e gerar alerta aos produtores

Emater orienta para reduzir gastos
com fungicida contra ferrugem asiática

A Emater vai instalar em lavouras 
de sojicultores no Norte e Noroeste do 
Paraná cerca de 40 equipamentos para 
identificar a entrada do fungo causador 
da ferrugem da soja nessas duas regi-
ões. A instalação será feita até meados 
de novembro. Os equipamentos têm 
a capacidade de coletar os esporos do 
fungo causador da doença e, com isso, 
gerar informação de alerta aos produ-
tores e técnicos.

O engenheiro agrônomo Ildefonso 
José Haas, coordenador regional da Ema-
ter em Londrina, explica que a iniciativa 
é importante porque ajuda o produtor 
a diminuir o número de aplicações com 
fungicidas e economizar até R$300,00 
por hectare. “Existe a tendência da maio-
ria dos produtores realizar o tratamento 
preventivo, sem ter a certeza se a doença 
representa, naquele momento, alguma 
ameaça para a sua plantação. Os equi-
pamentos ajudam a evitar isso. Se na 
região onde o sojicultor tem a lavoura os 

Fazendas no paraná 
recebem equipamentos 
para identificar 
ferrugem asiática

coletores não identificaram a presença de 
esporos do fungo causador da ferrugem, 
então essa pulverização com fungicida 
pode ser economizada”, disse Haas.

Pela Metade
O coordenador regional explica que, em 
geral, os produtores de soja paranaenses 
fazem três aplicações com fungicidas para 
enfrentar a ferrugem. “Com a informação 
gerada pelos coletores de esporos mais o 
trabalho de monitoramento constante das 
lavouras, feito pelo produtor e o profissio-
nal técnico, esse número cai pela metade. 
É daí que vem a economia para o bolso do 
produtor e a diminuição da carga de po-
luentes sobre o meio ambiente”.

Colaboradores
Os coletores de esporos são instalados em 
lavouras de produtores colaboradores e 
servem, ainda, para reunir sojicultores 
vizinhos para capacitação e discussão prá-
tica do problema. “Nós consideramos essas 

unidades como referência e elas ajudam a 
gerar dados que subsidiam todo o trabalho 
dos nossos extensionistas realizado junto 
aos demais sojicultores do município ou 
região”, comenta Ildefonso.

Resistência
O engenheiro agrônomo da Emater alerta 
que o tratamento preventivo feito pela 
maioria dos produtores, além de aumen-
tar o custo de produção e agredir mais os 
recursos naturais traz outro problema. “O 
uso indiscriminado pode levar o fungo a 
adquirir resistência aos fungicidas. Pode-
mos chegar a uma situação extrema de não 
conseguir fazer o controle ou ser obrigado 
a usar produtos mais caros. Por isso, é 
importante essa ação de monitoramento 
que a Emater realiza com a finalidade de 
racionalizar essas aplicações”.

Para decidir sobre o tratamento ou não 
das plantações, os técnicos da Emater le-
vam em conta, além das informações dos 
coletores de esporos, a situação de saúde 
da lavoura e as condições de clima. Com 
tempo mais seco, menos chuvoso, a do-
ença se propaga também menos. Por isso, 
a previsão de que o fenômeno climático 
La Niña deve influenciar o clima nas duas 
próximas estações é uma boa notícia para 
os sojicultores paranaenses.


