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Vivemos nestes dias momentos 
cruciais em nossas vidas. Na área 
política, com o impeachment da 
presidente Dilma Roussef em tra-
mitação, entramos em compasso 
de espera até a decisão final. Nos-
so posicionamento é claro: o país 
não aguenta mais a crise que mina 
esperanças, perspectivas, projetos 
e futuro. Do ponto de vista legal, 
deixemos que os órgãos compe-
tentes interpretem e apliquem a 
lei. E que continuemos a defender 
e a praticar a ética em todas as 
áreas. Sem distinção e principal-
mente no trato do dinheiro do 
contribuinte.

Enquanto o país não sai do im-
passe político-institucional, vamos 
enfrentando novos e enormes 
desafios. A começar em nossa ati-
vidade. É momento de um forte 
alerta para o retorno da consciên-
cia conservacionista. 

Depois de décadas de investi-
mentos públicos em programas, 
mutirão envolvendo inic iat iva 
privada, sindicatos e entidades 
representativas do campo, triste 
constatar que par te de nossos 

agricultores troca o imediatismo 
e a conveniência pela descaso na 
preservação de práticas conserva-
cionistas. Ou voltamos a uma agri-
cultura sustentável ou corremos o 
risco de comprometer safras futu-
ras e futuras gerações. Assunto da 
maior seriedade que ocupa quatro 
páginas e é manchete da presente 
edição do jornal. 

Confira também orientações em 
áreas diversas de interesse direto 
de nossos associados e produtores 
rurais: a influência dos diferentes 
regimes de casamento na partilha; 
caminhos seguros para a proprie-
dade rural amenizar a crise; alterna-
tivas legais para o agricultor pagar 
menos impostos; orientações ju-
rídicas para um bom contrato de 
compra e venda de imóvel... 

Enfim, neste momento de incer-
tezas, crise e angústia, uma frase 
do filósofo romano Horácio que 
pode nos ajudar não só em nossa 
atividade profissional, bem com o 
em áreas  da vida: “A adversidade 
desperta em nós capacidades que, 
em circunstâncias favoráveis, te-
riam ficado adormecidas.”
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Buscando o bem dos nossos semelhantes, 
encontramos o nosso”. Platão 3

A partir de agora, os produto-
res rurais paranaenses não mais 
precisam implantar medidores 
de energia diferenciados para as 
áreas de produção e residências.

Por equívoco do decreto nº 
160,  de 3 de junho de 2015 do Go-
verno do Estado, a Secretaria da 
Fazenda vinha cobrando o ICMS 
nas faturas de energia elétrica 
de produtores rurais. De forma 
errônea, o Governo do Estado 
estabelecia o direito à isenção do 
imposto naquela energia elétrica 
consumida exclusivamente na 
atividade agropecuária.

Em consequência, a residência 
do produtor estava apartada das 
atividades agropecuárias, razão 
pela qual estava exigindo um 
medidor separado.

Isenção
Agora, atendendo pedido da 
FAEP (Federação da Agricultura 

do Paraná), o Governo do Estado 
restabeleceu a isenção total para 
a atividade. Afinal, as residências 
fazem parte do complexo agro-
pecuário, levando em conta que 
o produtor é obrigado a residir ao 
lado das estruturas de produção, 
especialmente na avicultura, sui-
nocultura, produção de leite e de 
fumo. Essas atividades deman-
dam intervenções permanentes 
dos produtores.

Desta forma, o Governo do 
Estado determinou que a Co-
pel retirasse a incidência do 
ICMS dos produtores rurais, 
desobrigando-os de ter que 
implantar medidores de ener-
gia diferenciados para as áreas 
de produção e de residências. 
A partir de agora as faturas de 
energia não trarão mais a co-
brança de ICMS. Porém, não se-
rão contempladas as atividades 
estranhas à  agropecuária.

Cai cobrança de ICMS na energia da área rural
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RURAL URBAno
No caso de propriedades rurais 
localizadas dentro do perímetro 
urbano, também a pedido da 
FAEP, o Governo do Estado bai-

xou o decreto nº 3.531, de 24 de 
fevereiro de 2016, que permite 
aos produtores rurais usufruírem 
da isenção do ICMS na fatura da 
energia elétrica desde que apre-

sentem, alternativamente:
– pagamento do ITR e decla-

ração de não incidência do IPTU;
– declaração de aptidão ao 

Pronaf.
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Tudo para seu jardim em um único lugar! 

Av. Joaquim Duarte Moleirinho, 3950 – Jd. Universo – Maringá/PR 
(44) 3046-0887 – www.manejoja.com.br 
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GANHE 10% DE  DESCONTO 
Cupom não acumulativo. Promoção válida até 31/12/15 31/8/2016

A solidariedade é o sentimento que melhor expressa 
o respeito pela dignidade humana.” Franz Kafka

São muitos os instrumentos elaborados 
na estruturação de uma empresa fami-
liar. Em sua maioria, os documentos 
que regem o funcionamento de uma 
empresa são revestidos de formalida-
des e embasados na legislação vigente. 
No entanto,  existe um registro que 
nasce das especificidades da família: o 
protocolo familiar. Este instrumento 
representa o primeiro passo da família-
-empresária com relação ao compro-
metimento e à união das gerações futu-
ras em torno do negócio.  

A maior dificuldade desse modelo or-
ganizacional é a incompreensão quanto 
aos limites e às distinções entre família, 
propriedade e empresa, de modo que 
esta, não raro, torna-se extensão do am-
biente caseiro.

necessidades familiares
O protocolo familiar é construído 

com base nas necessidades específi-
cas de cada família. Mesmo que seja 
vinculado a outros instrumentos, sua 
elaboração é “livre”, podendo abordar 
diversos temas e impor limites entre a 
família, a empresa e a propriedade, como 
por exemplo:

- formas de ingresso no negócio;
- profissionalização dos membros 

familiares;
- férias;
- ausência de sócio por falecimento;
- afastamento ou aposentadoria.
Também, pode regrar casos pecu-

liares da família, como a utilização de 
bens da empresa, a criação de fundos de 

O protocolo familiar e o fortalecimento 
da relação entre família e negócio

Definir
regras
atuais e 
futuras
Esse protocolo, portanto, é um acordo 
firmado entre os membros da família 
(sócios e parceiros), sobre situações 
atuais e futuras, com o objetivo de re-
grar a sucessão patrimonial, a gestão 
do negócio e as relações profissionais e 
econômicas da família. Trata-se de uma 
ferramenta muito eficaz na prevenção 
de litígios, buscando alcançar o equilí-
brio no comportamento da família.

O protocolo familiar não é um do-
cumento definitivo. Deve estar em 
constante modificação. A família tem 
de ter a consciência que é preciso muita 
reflexão, comunicação e consenso entre 
as partes. Com o passar do tempo, o 
documento pode – ou deve - ser modifi-
cado, pois mudanças ocorrem, a família 
cresce, e novas circunstâncias aconte-
cem ao longo do tempo. 

Mais informações: Arthur Montardo 
(arthur@safrasecifras.com.br), 
Marcia Melo
(marciamelo@safrasecifras.com.br), 
Rodrigo Pagani (rodrigopagani@
safrasecifras.com.br)

apoio aos sócios impedidos de exerce-
rem suas funções e até mesmo a punição 
de condutas que não condizem com os 
costumes familiares. 

Em sua essência, o protocolo serve 
como base da formação das novas ge-
rações, pois valoriza a cultura familiar 
e traz à tona assuntos difíceis de serem 
tratados internamente, mas que poderão 
acarretar sérios problemas à continuida-
de do negócio.

Algumas perguntas como “Onde 
estamos hoje?” e “Quais são os obje-
tivos da família?” devem ser feitas na 
constituição do protocolo, já que este 
é o responsável pela redução dos ris-

cos de surgimento de conflitos entre 
familiares e sócios (atuais e futuros). 
Por vezes, o alinhamento se dá duran-
te a constituição desse documento, 
de modo que sua assinatura apenas 
consolida tudo o que foi conversado e 
estruturado pelos membros.

Toda família possui problemas que 
não devem ser transportados para a 
empresa. Ademais, é sabido que as orga-
nizações familiares que contam com uma 
estruturação adequada do negócio e da 
sucessão possuem vantagens significan-
tes na resolução de problemas futuros.
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Não há doente mais incurável do que aquele que não reconhece a sua doença.” 

Santo Agostinho

O protocolo familiar e o fortalecimento 
da relação entre família e negócio



6 Tenha certeza de suas dúvidas.” Tomás de Aquino

Há quase um ano o brasileiro em geral 
tem vivido na pele a crise econômica 
que assola o país. Buscar alternativas e 
soluções para tentar romper com essas 
dificuldades estão no sangue do bra-
sileiro, “afinal, ele não desiste nunca”. 
Mas apesar de ajustes fiscais, inflação, 
o setor que ainda pode respirar sem 
aparelhos é o agronegócio, no ano pas-
sado de acordo com o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), 
enquanto o PIB do Brasil recou 3,8%, 
o setor do agronegócio foi o único que 
cresceu no país 1,8%.

No Paraná os números superam a 
cada novo índice nas safras de grãos, 
na Pecuária, Avicultura e Suinocultura, 
são setores que fazem a diferença no mo-
mento de crise no País. Na região norte 
do Estado produtores rurais buscam 
alternativas, dando um chega pra lá na 
crise econômica e obtendo bons resul-
tados nas colheitas.

Para o produtor rural Antônio Doni-

Crise econômica, o que fazer?

torias para a propriedade. “Não adianta 
reduzir os investimentos, na verdade a 
produção tem que ser eficiente”, afirma 
Antônio Donizete.

Boa parte do resultado do agrone-
gócio paranaense se deve ao aumento 
da produtividade nas lavouras. A alta 
tecnologia empregada elevou a produ-
tividade da soja – principal cultura do 
Estado. 

Já Walter Garcia produtor rural de 
Paiçandu região metropolitana de 
Maringá, diz que a principio a intenção 
era de investir em maquinários para 
melhorias na produção, mas teve que 
ser adiado por conta do agravamento 
da crise econômica e as altas dos preços 
em maquinários agrícolas. “Este ano, 
na safra de soja a margem de lucro foi 
menor do que a do ano passado”. Walter 
optou por fazer investimentos em áreas 
que não eram utilizadas para a produ-
ção de grãos, plantando outra cultura 
a aveia, por ter um baixo custo, bem 
menor que a do milho safrinha, outra 
cultura de inverno. O produtor também 
faz custeio nas culturas de inverno, não 
só pela crise, mas também pela adversi-
dade do clima outono/inverno. 

Para Walter, cautela é sempre ne-
cessário, mas também investimentos é 
bem vindo, como as reformas na pro-
priedade para trazer mais conforto aos 
seus funcionários. “Ainda temos que 
levantar as mãos para o céu e agrade-
cer, pois o setor agropecuário é o que 
mais cresceu, na contramão da crise 
financeira”. 

O que fazer?  Esperar  o próximo 
semestre  de 2016 para saber  o que 
vai acontecer com futuro do País? Na 
agropecuária é possível trazer fôlego 
para as próximas produções? O fato 
é que a mudança só vem com a reação 
dos nossos governantes,  enquanto 
isso, produtores rurais e todos brasi-
leiros esperaram e a preocupação só 
aumenta com as cenas dos próximos 
capítulos de nossa economia tão frágil. 
A agropecuária, ainda que seja o único 
campo que deu retorno positivo no 
PIB do País no ano de 2015, não é uma 
ilha de desenvolvimento e não está 
imune aos problemas econômicos e 
políticos do País.

O produtor rural tem buscado se reinventar na hora de por a mão no bolso

zete Gimenez, o mercado segue muito 
volátil, o momento é de venda para a soja 
que esse ano deu uma baixa em produ-
ção se comparar a do ano passado que 

foi recorde, mas mesmo assim continua 
em crescimento, o momento econômico 
que vivemos, precisamos ter prudência 
na hora de gastar ou investir em benfei-



7Não é suficiente ter um espírito bom, o essencial é bem aplicá-lo”. René Descartes

Manual De sobrevivênCia

superar (ou amenizar 
a crise). É possível

Sorrir faz a vida melhor.
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Pra te deixar bem

DE CORPO E ALMA

Nós cuidamos do seu

SORRISO

Uma palavra que tem como sinônimo 
o sucesso. Em sua essência, gerir signifi-
ca administrar, gerenciar. Um conceito 
que apesar de ser empírico ao conheci-
mento humano, ainda é, para muitos, 
uma novidade.

No meio rural a gestão do negócio 
torna o crescimento do empreendimen-
to mais viável, fazendo com que fique 
forte para o enfrentamento de crises, ou 
mesmo no dia-a-dia, preparando a pro-
priedade para uma melhor rentabilidade 
no mercado. 

“A visão de que a competitividade está 
na cadeia traz benefícios aos elos, que em 
momentos de crise tendem a ajudar-se 
mutuamente”, argumenta o técnico Rudi 
Ricardo Scherer, do Detec da Coamo em 
Campo Mourão (Centro-Oeste do Para-
ná). Segundo ele, o agricultor moderno 
deve abusar desta ferramenta, principal-
mente nesse momento em que o setor 
rural passa por uma crise sem preceden-
tes. “Fortalecer a gestão empresarial das 
propriedades rurais, independentemen-
te do tamanho, é o grande investimento 
a ser realizado”, orienta.

Hoje em dia, o produtor rural deve 
ter uma visão de empreendedor, seja 
dentro e fora da porteira. E a gestão é o 
caminho para esta profissionalização. 
Mas o segredo é saber explorar, além do 
planejamento da propriedade. “É preci-
so olhar nas entrelinhas. Buscar aspectos 
que normalmente não aparecem no 
planejamento e organização”, esclarece 
Scherer, alertando que os controles e 
metas devem estar bem claras no papel.  
“O ideal é aumentar o capital com o in-
cremento de produtividade e não com 
a ampliação da área de cultivo. E conhe-
cendo bem o nosso custo, saberemos 
quanto vamos receber de margem 
no final de cada safra. Isto é trabalhar 
com segurança, maximizando o efeito 
produtivo do solo e potencializando 
a produção, levando em conta todos 
os aspectos que possam influir para o 
resultado que esperamos, sejam eles 
físicos, químicos, biológicos, climáticos, 
políticos ou de mercado”, relaciona.

Num processo de gestão rural o fator que 
mais possui influência são horas trabalhadas. 
A quantidade de tempo que o produtor, o 
gerente ou o empregado da propriedade 
dispensa ao trabalho no campo é que vai 
definir o ganho. “Lógico que depende de 
fazer tudo certo no momento certo. E para 
auxiliar a tomada de decisões é que existem as 
ferramentas de planejamento, administração 
e gerenciamento da propriedade. Assim, com 
ações coerentes e acertadamente direciona-
das, o produtor pode duplicar a rentabilidade 
e, dependendo do caso, até triplicar o seu ga-
nho por área”, contabiliza o técnico da Coamo.

anotações 
A que ponto o produtor pode chegar para 
desenvolver adequadamente a gestão da 
propriedade rural? Para Rudi Scherer o primei-

Gestão Tamanho não
é documento

Profissionalização 

A gestão do agronegócio torna o crescimento do empreendimento rural mais 
viável, fazendo com que fique forte para o enfrentamento de crises, estabelecendo 
uma melhor rentabilidade no mercado

Crise econômica, o que fazer?

ro passo é começar com anotações. Colocar 
no papel tudo que precisa ser feito e aonde 
se quer chegar. “Assim, o negócio deixa de ser 
virtual e torna-se real”, diz, enfatizando que 
o produtor precisa construir a sua história 
de trabalho, que vai servir de base para a 
estruturação de um projeto bem sucedido 
de exploração da atividade.

Estas atitudes do produtor rural, que 
muitas vezes implicam numa mudança de 
postura dentro da propriedade, somam-se 
ao avanço da tecnologia de cultivo. “Por isso 
elas são cada vez mais necessárias. E isso tudo 
é para ontem, já que a agricultura é seletiva”, 
sustenta Scherer. Segundo ele, “o segredo é 
aproveitar o máximo de tudo, do clima, do 
solo, dos insumos, e saber usar adequada-
mente as informações que estão disponíveis 
no mercado”. (Coamo)



9A sabedoria consiste em saber o que se vai fazer depois.” Herbert Hoover8 Não lidamos muito com fatos quando estamos 
contemplando a nós mesmos.” Mark Twain

Pulverização com enormes máquinas: economia de tempo, mas desperdício do produto se não 
realizada adequadamente

No Noroeste do Paraná, a situação é mais grave

Celso Seratto: plantar morro abaixo sem práticas 
conservacionisfas é abrir espaço para a erosão e 
comprometer a viabilidade da propriedade rural

AlertA

Abandono de práticas conservacionistas 
degrada solos e ameaça 
produtividade e futuras safras de grãos
Nas regiões produtoras de soja, trigo e milho no Estado, incluindo a de Maringá, alerta para necessidade de intervenções
preservacionistas imediatas para ser evitado o pior a curto e médio prazo. No arenito, a situação é mais preocupante
Por Luiz Carlos Rizzo

Na região de Maringá, imediatismo e 
conveniência levam ao abandono de 
práticas conservacionistas

Ao percorrer a zona rural das principais 
regiões produtoras de grãos (soja, milho 
e trigo) no Paraná, a sensação é de que a 
produtividade  - rendimento por área - con-
tinua crescente. Aparentemente, tudo vai 
bem porque, afinal, as microbacias saltam 
aos olhos, indicando aparentemente que a 
conservação de solos e águas está garantida. 
Não é bem assim.

Na prática, o cenário que se vislumbra 
– quando visto de mais perto e com visão 
crítica - é de causar forte inquietação. Se-
gundo projeção de técnicos da Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimento, 30% dos 
cerca de seis milhões de hectares cultivados 
no Paraná precisam de intervenção imediata 
por causa da degradação dos solos. 

Esta enorme ferida nem sempre aparente 
começa a prejudicar a produtividade de soja, 
milho e trigo, embora em níveis ainda não 
calculados. Mas, existe uma certeza conforme 
garante o assessor técnico da Seab, José Tarciso 
Fialho: o impacto no rendimento é irreversível. 
E os prejuízos já começam a ser sentidos em 
diferentes regiões produtoras do Estado. 

 
Comprometimento
Existe um consenso entre pesquisa, técnicos 
e produtores rurais: a produtividade das pró-
ximas safras de grãos no Paraná pode ficar 
comprometida. A razão: o Paraná, apesar 
de projetar uma imagem conservacionista 
do ponto de vista ambiental, enfrenta sérios 
problemas com a conservação do solo. E 
olha que faz praticamente quatro décadas 
que o setor investe alto – principalmente 
dinheiro público -  na recuperação e con-
servação de solos. Em parte, com resultados 
muito abaixo do esperado.

O quadro é tão preocupante que, desde o 
ano passado, são desenvolvidas ações de re-
cuperação e difusão em todo o Estado e com 

Calejado de apresentar palestras, falar em 
encontros técnicos, visitar propriedades 
rurais, conversar diretamente com milhares 
de produtores rurais sobre a fundamental 
importância da fertilidade do solo, o agrô-
nomo Celso Seratto, do escritório regional 
da Emater, em Maringá, parece um pouco 
cansado. Diz, sem rodeios:

“Por causa do imediatismo, o produtor 
rural voltou a plantar morro abaixo. Não po-
deria ter acontecido coisa pior.”

Isto significa dizer que uma boa parte dos 
agricultores que produz grãos vem abando-
nando as práticas conservacionistas indica-
das há décadas pela pesquisa e assistência 
técnica. Sem medo de errar, Serato assegura 
que, de cada 100 propriedades rurais da 
região, 30 precisam rever de imediato, já, o 
comportamento nocivo de descaso com a 
conservação de solos e água. Ele nota que, 
nas últimas seis safras, vem sendo acelerada 
a tendência de abandono de práticas con-
servacionistas. Os terraceamentos, funda-
mentais para a conservação do solo, ficam 
em segundo plano pela presença ostensiva 
de grandes e inadequadas máquinas de pul-
verização e plantio.

“São máquinas superdimensionadas 
que, se agilizam os trabalhos, por outro 
lado abrem espaço para o desastre con-
servacionista. Elas destroem o que existe 
de mais precioso numa propriedade rural: 
técnicas para evitar o carreamento de solos 
férteis e o aparecimento (a curto e médio 
prazo) de erosão.”

  O imediatismo, em resumo, em vencendo 
a batalha, trazendo consigo a conveniência 

Distorções
No Brasil, o Paraná é conhecido como o 
Estado por onde começou – e se difundiu – a 
prática de plantio direto. Ocorre que ela não 
é feita segundo as orientações técnicas. Isto 
deixa o solo exposto às intempéries do clima. 

Uma das principais distorções está no 
cultivo de três safras por temporada. Isto pro-
voca naturalmente uma exaustão do solo que 
é composto por organismos vivos.  Pesquisa-
dores e extensionistas colocam o dedo na fe-
rida: são muitos os produtores que eliminam 
curvas de nível e os populares murundus. Por 
que? Eles argumentam, sem convencimento,  
que ambos atrapalham os trabalhos das má-
quinas agrícolas e tornam morosos os traba-
lhos. Fialho, da Seab, questiona: “sem curvas 
de nível e murundus, como conter a água da 

de se fazer o mais prático e não o rigorosa-
mente recomendado pela pesquisa e assis-
tência técnica.

  
Desperdícios
Utilizando grandes máquinas de pulveriza-
ção e em velocidades muito altas, os próprios 
produtores contribuem para a multiplicação 
dos prejuízos. Além da destruição de curvas 
de nível e murunduns, os produtores fazem 
gol contra. Ocorre acentuado desperdício 
de agrotóxicos porque, segundo Seratto, 
“não se acerta o alvo”. Ou seja, as plantas não 
recebem a quantidade correta do veneno. 
Em consequência, aumenta a incidência de 
pragas e doenças. Moral da história: mais pra-
gas e doenças diminuem a produtividade e 
a renda da propriedade. E a terra fértil, o bem 
maior, escoa morro abaixo.

Edner Betioli ,  também agrônomo da 
Emater Regional, em Maringá, complemen-
ta o raciocínio:

“Sabe aquela água barrenta que vemos na 
maioria dos rios da região e de outras áreas 
produtoras de grãos no Estado? É o resultado 
de toneladas de solos férteis que descerram 
morro abaixo porque foram trazidas pelas 
chuvas. E isto vem acontecendo justamente 
pela falta de proteção no sentido de se evitar 
o “morro abaixo”.

Betioli lembra que, ao contrário do Mato 
Grosso, por exemplo, a topografia paranaen-
se (e também da região de Maringá), não é 
plana. Há, portanto, necessidade de retenção 
das águas das chuvas, especialmente em 
períodos marcados pela mudança climática 
e precipitações em volumes maiores.

 A situação é tão preocupante que, mês 
passado, técnicos governamentais, pesqui-
sadores e iniciativa privada promoveram 
encontro em Maringá para alertar sobre a 
gravidade do problema. O que fazer? Betioli 
deixa o recado:

“Insistiremos na conscientização que já 
existe. Mas, em boa parte, ela não é aplicada. 
Então, resta o recurso da fiscalização. E, em 
casos de reincidência ou não cumprimento 
da lei, que o infrator responda pelo dano cau-
sado a si mesmo e coletivamente.”

Em outras palavras, a consequência 
imediata será a suspensão do crédito para 
financiamento de custeio a juros. Afinal, o 
solo agrícola é um patrimônio natural. E, 
segundo entendimento de juristas, o pro-
dutor rural não exerce o direito de posse 
propriamente, mas sim o direito de uso ao 
utilizar um bem natural: terra. 

Resumo da ópera: não dá mais para tole-
rar o plantio morro abaixo, a destruição de 
terraceamentos e outras alternativas con-
servacionistas, a utilização de tecnologias 
que trocam o imediatismo e a conveniência 
do produtor pela destruição da fertilidade do 

solo e aniquilamento de rios. Se a conscienti-
zação que vem sendo difundida há décadas 
não voltar a ser prática nas áreas produtoras 
de grãos, restará o rigor da lei antes que 
ocorra comprometimento de safras futuras e 
do equilíbrio econômico/financeiro das pro-
priedades que produzem soja, milho, trigo... 

envolvimento de diferentes setores que inte-
gram o agronegócio. Também participam da 
empreitada Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa) e a Embrapa. 

Apesar do mutirão conservacionista, o 
problema maior é o imediatismo por parte 
de muitos produtores rurais, segundo ad-
verte o engenheiro agrônomo e conselheiro 
do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Paraná (Crea-PR) Orley Jair 
Lopes. “Os agricultores não podem pensar 
apenas no hoje e se esquecer que a mesma 
terra é que deve garantir as próximas safras”. 
Se o imediatismo continuar prevalecendo, a 
quantidade de nutrientes retirada na atuali-
dade dos solos diminuirá de forma progres-
siva, inviabilizando – em 10 anos – a renda 
proporcional de hoje.

chuva, que transporta para as partes baixas 
da propriedade nutrientes e contribuem para 
o aparecimento de erosão?”

Quem viaja pela região de Maringá, espe-
cialmente pelo arenito-caiuá (mais a noroes-
te), está familiarizado com a imagem de enor-
mes voçorocas que invadem propriedades 
rurais, estradas e chegam até cidades como 
Mandaguaçu, Nova Esperança, Paranavaí, 
Cianorte. O problema também é constatado 
até em regiões planas, como na parte central 
do Estado, embora em menor proporção. 

Flávio Turra, gerente técnico e econômico 
da Organização das Cooperativas do Paraná 
(Ocepar), comenta: “não pode ser padroni-
zada apenas uma técnica para a prática da 
agricultura. Fundamental encontrar meca-
nismos adequados para cada tipo de proprie-
dade. As diferenças são observadas até em 
propriedades de uma mesma microbacia. O 
que serve para uma área não é tecnicamente 
recomendada para outra. Há que se respeitar 
as características de cada solo, topografia, 
microclima, teor de acidez, etc.”

Tentativas
Um alento. O governo do Estado, em parce-
ria com o setor privado, lançou o programa 
Plante seu Futuro em 2013. Trata-se de 
instrumento de conscientização dos pro-
dutores. Finalidade: executar ações per-
manentes de capacitação de boas práticas 
conservacionistas. Já funcionam mais de 
100 unidades de demonstração em diferen-
tes regiões do Estado. A meta é chegar a 250 
até dezembro.

  Oromar João Bertol, agrônomo da Ema-
ter e coordenador do Grupo Gestor de Ma-
nejo Integrado de Solos e Água do Plante seu 
Futuro, aconselha:  “o manejo tecnicamente 
correto do solo ajuda a resolver os problemas 
em épocas de seca ao reter água e nutrientes”.
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Pulverização com enormes máquinas: economia de tempo, mas desperdício do produto se não 
realizada adequadamente

No Noroeste do Paraná, a situação é mais grave

Celso Seratto: plantar morro abaixo sem práticas 
conservacionisfas é abrir espaço para a erosão e 
comprometer a viabilidade da propriedade rural

AlertA

Abandono de práticas conservacionistas 
degrada solos e ameaça 
produtividade e futuras safras de grãos
Nas regiões produtoras de soja, trigo e milho no Estado, incluindo a de Maringá, alerta para necessidade de intervenções
preservacionistas imediatas para ser evitado o pior a curto e médio prazo. No arenito, a situação é mais preocupante
Por Luiz Carlos Rizzo

Na região de Maringá, imediatismo e 
conveniência levam ao abandono de 
práticas conservacionistas

Ao percorrer a zona rural das principais 
regiões produtoras de grãos (soja, milho 
e trigo) no Paraná, a sensação é de que a 
produtividade  - rendimento por área - con-
tinua crescente. Aparentemente, tudo vai 
bem porque, afinal, as microbacias saltam 
aos olhos, indicando aparentemente que a 
conservação de solos e águas está garantida. 
Não é bem assim.

Na prática, o cenário que se vislumbra 
– quando visto de mais perto e com visão 
crítica - é de causar forte inquietação. Se-
gundo projeção de técnicos da Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimento, 30% dos 
cerca de seis milhões de hectares cultivados 
no Paraná precisam de intervenção imediata 
por causa da degradação dos solos. 

Esta enorme ferida nem sempre aparente 
começa a prejudicar a produtividade de soja, 
milho e trigo, embora em níveis ainda não 
calculados. Mas, existe uma certeza conforme 
garante o assessor técnico da Seab, José Tarciso 
Fialho: o impacto no rendimento é irreversível. 
E os prejuízos já começam a ser sentidos em 
diferentes regiões produtoras do Estado. 

 
Comprometimento
Existe um consenso entre pesquisa, técnicos 
e produtores rurais: a produtividade das pró-
ximas safras de grãos no Paraná pode ficar 
comprometida. A razão: o Paraná, apesar 
de projetar uma imagem conservacionista 
do ponto de vista ambiental, enfrenta sérios 
problemas com a conservação do solo. E 
olha que faz praticamente quatro décadas 
que o setor investe alto – principalmente 
dinheiro público -  na recuperação e con-
servação de solos. Em parte, com resultados 
muito abaixo do esperado.

O quadro é tão preocupante que, desde o 
ano passado, são desenvolvidas ações de re-
cuperação e difusão em todo o Estado e com 

Calejado de apresentar palestras, falar em 
encontros técnicos, visitar propriedades 
rurais, conversar diretamente com milhares 
de produtores rurais sobre a fundamental 
importância da fertilidade do solo, o agrô-
nomo Celso Seratto, do escritório regional 
da Emater, em Maringá, parece um pouco 
cansado. Diz, sem rodeios:

“Por causa do imediatismo, o produtor 
rural voltou a plantar morro abaixo. Não po-
deria ter acontecido coisa pior.”

Isto significa dizer que uma boa parte dos 
agricultores que produz grãos vem abando-
nando as práticas conservacionistas indica-
das há décadas pela pesquisa e assistência 
técnica. Sem medo de errar, Serato assegura 
que, de cada 100 propriedades rurais da 
região, 30 precisam rever de imediato, já, o 
comportamento nocivo de descaso com a 
conservação de solos e água. Ele nota que, 
nas últimas seis safras, vem sendo acelerada 
a tendência de abandono de práticas con-
servacionistas. Os terraceamentos, funda-
mentais para a conservação do solo, ficam 
em segundo plano pela presença ostensiva 
de grandes e inadequadas máquinas de pul-
verização e plantio.

“São máquinas superdimensionadas 
que, se agilizam os trabalhos, por outro 
lado abrem espaço para o desastre con-
servacionista. Elas destroem o que existe 
de mais precioso numa propriedade rural: 
técnicas para evitar o carreamento de solos 
férteis e o aparecimento (a curto e médio 
prazo) de erosão.”

  O imediatismo, em resumo, em vencendo 
a batalha, trazendo consigo a conveniência 

Distorções
No Brasil, o Paraná é conhecido como o 
Estado por onde começou – e se difundiu – a 
prática de plantio direto. Ocorre que ela não 
é feita segundo as orientações técnicas. Isto 
deixa o solo exposto às intempéries do clima. 

Uma das principais distorções está no 
cultivo de três safras por temporada. Isto pro-
voca naturalmente uma exaustão do solo que 
é composto por organismos vivos.  Pesquisa-
dores e extensionistas colocam o dedo na fe-
rida: são muitos os produtores que eliminam 
curvas de nível e os populares murundus. Por 
que? Eles argumentam, sem convencimento,  
que ambos atrapalham os trabalhos das má-
quinas agrícolas e tornam morosos os traba-
lhos. Fialho, da Seab, questiona: “sem curvas 
de nível e murundus, como conter a água da 

de se fazer o mais prático e não o rigorosa-
mente recomendado pela pesquisa e assis-
tência técnica.

  
Desperdícios
Utilizando grandes máquinas de pulveriza-
ção e em velocidades muito altas, os próprios 
produtores contribuem para a multiplicação 
dos prejuízos. Além da destruição de curvas 
de nível e murunduns, os produtores fazem 
gol contra. Ocorre acentuado desperdício 
de agrotóxicos porque, segundo Seratto, 
“não se acerta o alvo”. Ou seja, as plantas não 
recebem a quantidade correta do veneno. 
Em consequência, aumenta a incidência de 
pragas e doenças. Moral da história: mais pra-
gas e doenças diminuem a produtividade e 
a renda da propriedade. E a terra fértil, o bem 
maior, escoa morro abaixo.

Edner Betioli ,  também agrônomo da 
Emater Regional, em Maringá, complemen-
ta o raciocínio:

“Sabe aquela água barrenta que vemos na 
maioria dos rios da região e de outras áreas 
produtoras de grãos no Estado? É o resultado 
de toneladas de solos férteis que descerram 
morro abaixo porque foram trazidas pelas 
chuvas. E isto vem acontecendo justamente 
pela falta de proteção no sentido de se evitar 
o “morro abaixo”.

Betioli lembra que, ao contrário do Mato 
Grosso, por exemplo, a topografia paranaen-
se (e também da região de Maringá), não é 
plana. Há, portanto, necessidade de retenção 
das águas das chuvas, especialmente em 
períodos marcados pela mudança climática 
e precipitações em volumes maiores.

 A situação é tão preocupante que, mês 
passado, técnicos governamentais, pesqui-
sadores e iniciativa privada promoveram 
encontro em Maringá para alertar sobre a 
gravidade do problema. O que fazer? Betioli 
deixa o recado:

“Insistiremos na conscientização que já 
existe. Mas, em boa parte, ela não é aplicada. 
Então, resta o recurso da fiscalização. E, em 
casos de reincidência ou não cumprimento 
da lei, que o infrator responda pelo dano cau-
sado a si mesmo e coletivamente.”

Em outras palavras, a consequência 
imediata será a suspensão do crédito para 
financiamento de custeio a juros. Afinal, o 
solo agrícola é um patrimônio natural. E, 
segundo entendimento de juristas, o pro-
dutor rural não exerce o direito de posse 
propriamente, mas sim o direito de uso ao 
utilizar um bem natural: terra. 

Resumo da ópera: não dá mais para tole-
rar o plantio morro abaixo, a destruição de 
terraceamentos e outras alternativas con-
servacionistas, a utilização de tecnologias 
que trocam o imediatismo e a conveniência 
do produtor pela destruição da fertilidade do 

solo e aniquilamento de rios. Se a conscienti-
zação que vem sendo difundida há décadas 
não voltar a ser prática nas áreas produtoras 
de grãos, restará o rigor da lei antes que 
ocorra comprometimento de safras futuras e 
do equilíbrio econômico/financeiro das pro-
priedades que produzem soja, milho, trigo... 

envolvimento de diferentes setores que inte-
gram o agronegócio. Também participam da 
empreitada Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa) e a Embrapa. 

Apesar do mutirão conservacionista, o 
problema maior é o imediatismo por parte 
de muitos produtores rurais, segundo ad-
verte o engenheiro agrônomo e conselheiro 
do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Paraná (Crea-PR) Orley Jair 
Lopes. “Os agricultores não podem pensar 
apenas no hoje e se esquecer que a mesma 
terra é que deve garantir as próximas safras”. 
Se o imediatismo continuar prevalecendo, a 
quantidade de nutrientes retirada na atuali-
dade dos solos diminuirá de forma progres-
siva, inviabilizando – em 10 anos – a renda 
proporcional de hoje.

chuva, que transporta para as partes baixas 
da propriedade nutrientes e contribuem para 
o aparecimento de erosão?”

Quem viaja pela região de Maringá, espe-
cialmente pelo arenito-caiuá (mais a noroes-
te), está familiarizado com a imagem de enor-
mes voçorocas que invadem propriedades 
rurais, estradas e chegam até cidades como 
Mandaguaçu, Nova Esperança, Paranavaí, 
Cianorte. O problema também é constatado 
até em regiões planas, como na parte central 
do Estado, embora em menor proporção. 

Flávio Turra, gerente técnico e econômico 
da Organização das Cooperativas do Paraná 
(Ocepar), comenta: “não pode ser padroni-
zada apenas uma técnica para a prática da 
agricultura. Fundamental encontrar meca-
nismos adequados para cada tipo de proprie-
dade. As diferenças são observadas até em 
propriedades de uma mesma microbacia. O 
que serve para uma área não é tecnicamente 
recomendada para outra. Há que se respeitar 
as características de cada solo, topografia, 
microclima, teor de acidez, etc.”

Tentativas
Um alento. O governo do Estado, em parce-
ria com o setor privado, lançou o programa 
Plante seu Futuro em 2013. Trata-se de 
instrumento de conscientização dos pro-
dutores. Finalidade: executar ações per-
manentes de capacitação de boas práticas 
conservacionistas. Já funcionam mais de 
100 unidades de demonstração em diferen-
tes regiões do Estado. A meta é chegar a 250 
até dezembro.

  Oromar João Bertol, agrônomo da Ema-
ter e coordenador do Grupo Gestor de Ma-
nejo Integrado de Solos e Água do Plante seu 
Futuro, aconselha:  “o manejo tecnicamente 
correto do solo ajuda a resolver os problemas 
em épocas de seca ao reter água e nutrientes”.
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maior incidência de chuvas fortes: em solos sem proteção, porta aberta para a erosão
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um arsenal de leis para a conservação antes referência. Agora, preocupação

Chuvas torrenciais

Não é por falta de leis estaduais que o meio rural paranaense perderá a batalha pela 
conservação de solos e água. Uma breve consulta pela internet aponta a relação de 
legislações que disciplina a matéria. Confira:

legislação do uso do solo agrícola
• Lei Estadual nº 8.014/1984, de 14/12/1984. 
Dispõe sobre a preservação do solo agrícola do Estado do Paraná. 
• Decreto Estadual nº 6.120/1985, de 13/08/1985, e Anexo. 
Regulamenta a Lei nº 8.014/1984, que dispõe sobre a preservação do solo agrícola 

do Estado do Paraná
• Resolução SEAB nº 172/2010, de 03/09/2010.
Dispõe sobre práticas conservacionistas de controle da erosão do solo agrícola.
• Portaria Adapar nº 272/2014 de 23/12/2014.
Dispõe sobre a fiscalização do cumprimento da legislação paranaense de preserva-

ção do solo agrícola pelo seu uso adequado e dá outras providências.

A situação é agravada também pelas 
mudanças climáticas no planeta por 
conta do aumento na incidência de 
chuvas torrenciais. Quando a terra está 
desprotegida pelo descaso em relação 
às práticas conservacionistas, as chuvas 
carregam nutrientes importantes. Isto 
se reflete até no abastecimento de água 

nas cidades. São comuns as situações 
em que o tratamento de água para 
o consumo humano é suspenso por 
conta da erosão em áreas agrícolas. 
Milhares e milhares de toneladas de 
terras, fertilizantes, calcario e defensi-
vos vão parar nos rios que abastecem 
as estações.

A degradação dos solos mais férteis 
do Estado deixa no passado a imagem 
do Paraná como Estado-modelo em 
práticas conservacionistas. Além do 
imediatismo e de abandono de alterna-
tivas técnicas capazes de evitar a erosão, 
contribuem para agravar o quadro má-
quinas agrícolas maiores e mais pesadas 
empregadas nas lavouras. Muitos pro-
dutores chegam ao absurdo de, visando 
facilitar o trabalho de plantio e colheita, 
nivelaram rampas que tinham sido cons-
truídas para controle de erosão hídrica 
em terrenos inclinados.

O avanço acelerado nas áreas ocu-

padas pela soja piora o quadro. Os bons 
preços do grão fazem dele a primeira op-
ção de plantio até no arenito-caiuá, onde 
os custos de produção são bem maiores 
mesmo com a integração lavoura/pecu-
ária. A busca pelo lucro já, agora, faz com 
que a rotação com milho fique em segun-
do plano, reduzindo a nutrição do solo.

A pesquisa denuncia: para não perder 
a janela de plantio da temporada seguin-
te, muitos produtores colhem e semeiam 
mesmo que os solos estejam muito úmi-
dos. Em consequência, aceleram a com-
pactação e provocam aberturas que 
aceleram a erosão.

Rio Ivaí: água barrenta por conta de solos férteis levados morro abaixo pelo descaso com a conservação
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Solo agrícola. Acima de tudo, 
patrimônio nacional

Florestas: absolutamente indispensáveis 
para o equilíbrio ambiental

Segundo a Legislação do Uso do Solo Agrí-
cola do Estado do Paraná
(Lei Estadual 8.014/1984), o solo agrícola tem 
o status de Patrimônio Nacional. Portanto, é 
obrigação de todos preservá-lo. A referida 
lei estabelece que a exploração e ocupação 
do solo somente são permitidas mediante 
planejamento prévio, realizado por profissio-
nal devidamente habilitado, o qual deverá 
obrigatoriamente conter: 
- a descrição da capacidade de uso dos solos; 
- as tecnologias adequadas à exploração 
das terras; 
- a proposição do manejo e a conservação 
do solo, de forma a evitar erosões e recuperar 
ou manter as características químicas, físicas 
e biológicas 
do solo.   

  A proposta para a manutenção ou recupe-
ração da vegetação nativa em áreas impró-
prias para a agricultura e em áreas de preser-
vação permanente também deverá estar 
contemplada no referido planejamento. 
  O Decreto Estadual 6.120/1985 regula-
menta a referida Lei e dispõe em seu anexo 
sobre a preservação do solo agrícola e define 
providências complementares.
  Assim, dentre outras, a referida lei considera 
as seguintes práticas como apropriadas ao 
manejo e conservação do solo e da água 
com o fim de proporcionar o controle da 
erosão e a recuperação e manutenção das 
condições físicas, químicas e biológicas do 
solo:
- exploração agrícola de acordo com a apti-
dão dos solos

- aplicação e observância rigorosa às recomendações técnicas
• manejo integrado de pragas e invasoras; 
• controle biológico de pragas. 
- manejo da pastagem
• divisão de piquetes; 
• distribuição de águas em pastos;
• implantação de bosque sombreador para animais;
• lotação correta de animais por área;
• implantação de capineiras e “bancos de proteínas”.
As recomendações acima estão contidas no documento Conservação de Solos 
de Água. Elaborado por uma grande equipe de pesquisadores e extensionistas, foi 
dirigido pelo engenheiro agrônomo Oromar João Bertol, coordenador do Grupo 
Gestor de Manejo Integrado de Solos e Água do programa Plante seu Futuro. Trata-se 
do programa idealizado pelo governo do Estado com participação do setor privado 
agrícola do Paraná e entidades governamentais relacionadas à agricultura.

Preservar o solo garante alta produtividade e futuras colheitas

• preparo, plantio e manejo do solo em nível;
• sistematização do solo e contenção de voçorocas;
• quebra da camada adensada por meio de práticas mecânicas e vegetativas. 
- regeneração natural de florestas
• reflorestamento e o adensamento de florestas;
• isolamento de florestas ciliares e de áreas de preservação permanente;
• implantação de quebra-ventos.

Preservação do solo, responsabilidade social
• implantação de sistemas de terraceamento e cordões em contorno;
• manejo de restevas e invasoras;
• adubação química adequada;
• calagem e correção de solos;
• rotação de culturas;
• sistema de plantio direto. 

no entorno 
• a adequação das estradas e carreadores aos princípios conservacionistas; 
• a construção de bueiros, de caixas de retenção e de dissipadores de energia.
- mecanização adequada do solo



12 Somos infelizes por aquilo que nos falta, 
mas não felizes pelas coisas que possuímos.” Voltaire

Fábio lamônica Pereira 

Em contratos de compra e venda 
de imóvel  rura l  (bem como em 
contratos semelhantes) há diversos 
pontos a serem observados desde 
o preenchimento de requisitos que 
garantam a segurança jurídica do 
negócio, incluindo a elaboração 
do contrato preliminar, até o total 
pagamento e o registro, sem ressal-
vas, da escritura definitiva. 

Ocorre que há casos em que o 
contrato não é cumprido exata-
mente como ajustado entre as 
par tes,  sendo que, não havendo 
acordo, cabe à parte prejudicada 
buscar decisão judicial para solu-
cionar a questão. 

em caso de descumprimento 
da cláusula relativa ao paga-
mento da totalidade do preço 
ajustado, o vendedor poderá exi-
gir o pagamento, devidamente 
corrigido, com acréscimos, como 
multa e juros, sem prejuízo de 
exigir perdas e danos. 

Todavia, também é possível ao 
vendedor requerer o desfazimen-
to do negócio, ocasião em que as 
partes deverão retornar ao estado 
em que se encontravam antes da 
transação, restituindo-se o imóvel 
ao vendedor  e  o preço pago ao 
comprador. 

Também poderá haver condena-
ção do comprador, que não quitou 
a totalidade do valor combinado, 
ao pagamento de indenização por 

perdas e danos. 
o comprador, porém, poderá ser 

indenizado pelos gastos com ben-
feitorias que tenham sido realizadas 
na propriedade no período em que 
exerceu, efetivamente, a posse. 

Contudo, há situações em que a 
maior parte do valor combinado já foi 
pago, restando pequena parcela para 
a quitação total.  Em tais situações 
tem sido admitida a manutenção do 
contrato, considerando princípios 
estabelecidos pela própria lei como 
a boa fé e a proibição de enriqueci-
mento sem causa, neste caso por par-
te de quem vendeu a propriedade. 

orientação JuríDiCa

Preservação do contrato

PEÇAS PARA TRATORES, COLHEITADEIRAS, PLANTADEIRAS E PULVERIZADORES

44 3028-3414

COMPRA,
VENDA, TROCA E

CONSIGNAÇÃO
DE MÁQUINAS

AGRÍCOLAS

44 9993-9224
44 9814-5533

Rodovia PR-317, Nº 7.767 (próximo ao trevo da Cocamar)  -  Maringá  -  PR www.marfal.com.br

PLANTÃO SAFRA   •  9991-0622  I  9993-9224

Vale ressa l tar  que a  solução de 
manter o contrato tem por objetivo 
preservar o que restou inicialmente 
ajustado entre as partes. Além disso, 
busca-se evitar impactos negativos 
na sociedade,  atendendo a outro 
pr incípio legal conhecido como a 
função social do contrato. 

Assim, a solução de manter o con-
trato está amparada em princípios 
legais, no entendimento adotado por 
doutrinadores e pela interpretação 
aplicada por parte do poder judici-
ário, mesmo que não haja determi-
nação expressa em nossa legislação. 

Como se vê, não há uma regra espe-

cífica e taxativa, sendo que cada si-
tuação deve ser analisada em suas 
peculiaridades. De toda sorte, há 
decisões entendendo que, quan-
do houver pagamento substan-
cial, de 70% ou 80% da totalida-
de do preço, é possível aplicar-se 
a referida teoria e evitar-se o 
desfazimento do negócio. 

Contudo, a manutenção do ne-
gócio em função do pagamento 
significativo do preço não significa 
deixar o vendedor com o prejuízo. 
O valor restante deverá ser pago 
pelo comprador com os acrésci-
mos devidos pelo atraso,  sejam 
eles contratuais e/ou legais. 

Conclui-se que é fundamental 
que as partes, antes de firmarem 
um contrato de compra e venda de 
imóvel rural (ou afins), procurem 
estabelecer as cláusulas cuidado-
samente considerando que, em 
caso de inadimplemento parcial, 
há a possibilidade de aplicação da 
referida teoria do “adimplemento 
substancial”. Da mesma maneira, 
para os que se assinaram contratos 
que não foram cumpridos em sua 
totalidade devem considerar qual 
o melhor caminho a seguir.

Fábio lamonica 
Pereira
Advogado 
em Direito do 
Agronegócio 
lamonica@
lamonica.adv.br
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que conduz o homem à felicidade.” Nietzche

Do ponto de vista tributário a exploração 
da atividade rural por pessoa física é re-
alizada da mesma maneira há décadas. 
A legislação é simples e estável, de tal 
sorte que os contadores e os produtores 
já aprenderam as principais maneiras de 
reduzir o imposto. 

Essa tradição - somada a escassez de 
mão-de-obra qualificada para sugerir 
alternativas diversas - faz com que pro-
dutores creiam que essa é a única forma 
de trabalhar: livro-caixa da pessoa física, 
postergação de receitas, realização de 
investimentos para deduzir do lucro, etc.

seis alternativas
Existem, entretanto, pelo menos ou-

tras seis alternativas de enquadramento 
tributário que o produtor pode adotar. 
É importante fr isar que se tratam de 
opções que a legislação faculta ao pro-

A escrituração do Livro Caixa é baseada 
em documentos hábeis e idôneos (notas 
fiscais de receitas, despesas e investi-
mentos, contratos de financiamentos e 
outros, recibos de quitação, duplicatas, 
boletos bancários etc) a comprovar 
tanto as receitas quanto as despesas de 
custeio, os investimentos e os demais 
valores que integram a atividade rural 
do declarante.

Devem ser escriturados os rendimen-
tos recebidos individualmente, em 
parceria rural ou em condomínio, rela-
tivamente à exploração das seguintes 
atividades:

a) criação, recriação ou engorda de 
animais de médio e grande porte;

b) cultura do solo, seja qual for a natu-
reza do produto cultivado;

c) apicultura, avicultura, cunicultura, 
piscicultura, sericicultura, suinocultura 
ou quaisquer outras culturas de peque-
nos animais, inclusive a captura e venda 
in natura de pescado;

d) extração e exploração vegetal e 
animal;

e) transformação de produtos agríco-
las ou pecuários, sem que sejam altera-
das a composição e as características do 
produto in natura (exemplo: transforma-
ção de grãos em farinha ou farelo; pas-
teurização e acondicionamento de leite, 

dutor. Portanto, são alternativas de elevada 
segurança e conservadorismo.

Imagine que antes de comprar um de-
terminado produto de valor significativo 
(um trator por exemplo) você soubesse 
que o mesmo produto pode ser com-
prado por sete preços diferentes. Imagi-
ne que a diferença entre esses preços é 
significativa e que a opção por um outro 
preço não vai alterar significativamente 
o resultado da compra. Você optaria pelo 
preço mais barato, certo? Pois bem, em 
matéria de impostos muitos produtores 
não costumam pensar desta maneira. 
Em geral, preferem optar pelo preço que 
estão acostumados a pagar.

Produtores que possuem circunstân-
cias como investimentos reiteradamente 
altos ou prejuízos significativos em exer-
cícios anteriores, e que, portanto, não 
pagam nada a título de imposto de renda, 

orientação tributária

Como fazer planejamento tributário e pagar menos

Sindicato Rural disponibiliza escrituração do livro Caixa para associados

não têm porque se preocupar com isso. 
Mas para aqueles que reiterada ou even-
tualmente pagam valores significativos 
de imposto de renda, comparar as opções 
é uma obrigação.

Pessoa física ou jurídica?
Qualquer produtor, inclusive aquele que 

é arrendador, pode pagar seus tributos 
como pessoa física ou como pessoa jurídi-
ca. Na pessoa jurídica, é possível optar por 
três regimes tributários: lucro real, lucro 
presumido e simples nacional. Para dar 
uma ideia das possibilidades, a depender 
das circunstâncias, quem optar pelo lucro 
presumido pode conviver com a certeza de 
que sua tributação não será maior do que 
2,28% de seu faturamento, independen-
temente do lucro que tiver ao fim do ano.

Ainda a depender das circunstâncias é 
possível sofisticar e ganhar mais combi-

nando esses regimes através da explora-
ção por meio de parcerias rurais em regi-
me familiar, por exemplo. Nesta hipótese, 
uma parcela da receita pode ser tributada 
em um regime e outra parcela em outra. 
E podem as despesas serem distribuídas 
entre os parceiros de diversas formas.

As possibil idades permitem chegar 
de antemão a uma conclusão simples: o 
produtor rural que reiteradamente paga 
imposto de renda em valores significativos 
ao fim de cada ano está deixando aprovei-
tar as possibilidades que a legislação lhe 
oferece para reduzir essa carga tributária 
de forma totalmente lícita. 

Vale por fim frisar que essa possibilidade 
de redução em nada prejudica a capaci-
dade de crédito junto aos bancos. E nem 
implica em burocratizar os procedimentos 
operacionais. (ricardo Paz Gonçalves/ 
affectum Consultoria)

transformação de leite em queijo, mantei-
ga, produção de suco de frutas acondicio-
nado em embalagem de apresentação; 
transformação de frutas em doces etc.), 
quando feita pelo próprio agricultor ou 
criador e seus familiares e empregados, 
dentro do imóvel rural, com equipamen-
tos e utensílios usualmente empregados 
nas atividades rurais, desde que utilizada, 
exclusivamente, matéria-prima produzida 
na propriedade rural explorada;

f ) cultivo de florestas.
É considerada como receita da atividade 

rural, somente a venda de produtos e sub-
produtos dela decorrentes, bem como, a 
venda de benfeitorias e maquinários. Não 
são consideradas como receita da ativi-
dade rural as provenientes do aluguel ou 
arrendamento de imóvel rural, pastos ou 
máquinas e instrumentos agrícolas.

Na Pecuária, não se caracteriza como ati-
vidade rural a compra de rebanho bovino e 
sua posterior venda com permanência em 
poder do contribuinte por prazo inferior 
a 52 dias, quando em regime de confina-
mento, ou 138 dias, nos demais casos.

Segundo o encarregado do Depar-
tamento Técnico do Sindicato Rural de 
Maringá, André Ricardo do Angelo, “a fis-
calização por parte da Receita Federal está 
crescendo a cada dia e a orientação é para 
que o produtor rural faça mensalmente o 

controle de suas receitas e despesas, atra-
vés do livro caixa, para não correr riscos de 
penalizações futuramente, e manter um 
melhor controle das suas finanças”.

Ao ser solicitado pela autoridade fiscal, o 
contribuinte, deverá comprovar a veraci-

dade das receitas e das despesas mediante 
documentação hábil e idônea que identifi-
que o adquirente ou o beneficiário, o valor 
e a data da operação. “Para quem mantém 
a documentação em ordem, registrada em 
livro caixa, não será difícil prestar contas 
da documentação solicitada, ao contrário 
de quem não faz esse controle adequada-
mente”, conclui André.

O produtor que necessitar de informa-
ções sobre o livro caixa deve procurar o 
Sindicato Rural nos escritórios em Marin-
gá, Floresta, Itambé e Paiçandu.

Fonte: receita Federal com assesso-
ria de imprensa sindicato rural



14 Renunciamos a três quartos de nós mesmos
para sermos como os outros.” Arthur Schopenhauer

O evento que há sete anos faz parte do ca-
lendário das mulheres rurais de Maringá 
e região, este ano foi marcado por grandes 
homenagens e comemorações, mostrando o 
papel importante que é exercido por todas as 
mulheres na sociedade. A festa aconteceu no 
dia 10 março, (data de comemoração do Dia 
Internacional da Mulher), no restaurante 
central do Parque de Exposições de Maringá. 

Nesse dia, o evento prestigiou propor-
cionou uma tarde descontraída, divertida, 
e com várias informações preciosas para 
as mulheres presentes. O evento se tornou 
possível com a união e parceria das entida-
des Cocamar Cooperativa Agroindustrial, 
Integrada Cooperativa Agroindustrial, 
Sindicato Rural de Maringá e Sociedade 
Rural de Maringá (SRM).

Com um ambiente aconchegante e 
todo decorado em rosa, as mulheres foram 
recebidas ao som do Trio da Orquestra da 
Unicesumar, tocando músicas clássicas e 
na sequência da festa, foram feitas várias 
apresentações e homenagens. 

Ocorreu homenagem póstuma a Marina 
Araújo Camboim (falecida no dia 11 de 
fevereiro), aos 80 anos de idade. Ela foi co-
-fundadora da Comissão de Mulheres do 
Sindicato Rural e associada por mais de 20 
anos do Sindicato Rural de Maringá. Dando 
continuidade à festa, foram apresentadas as 
candidatas ao concurso Garota Country de 
2016. Elas desfilaram beleza e carisma. 

A anfitriã da festa, presidente da SRM, 
Maria Iraclézia Araújo, em seu discurso, 
ponderou a importância do papel da 
mulher no mundo. “Hoje é um dia de 
grande alegria, festa para cada uma de nós 

Evento em comemoração ao Dia 
internacional da Mulher foi um sucesso!

nos. Atualmente, temos mais de 600 mu-
lheres que colaboram, diretamente, com a 
organização e competência dos resultados 
no campo. Hoje elas representam 15% do 
nosso quadro de cooperados”.

Já Sergio Munhoz, presidente da Coo-
perativa Integrada, ressaltou que “a par-
ticipação feminina no agronegócio e co-
operativismo é muito grande. Na nossa 
cooperativa, elas já somam mais de 20 
núcleos femininos, colaborando com o 
crescimento agroindustrial”.

O presidente do Sindicato Rural de 
Maringá, José Antônio Borghi, disse que 
a qualificação e a busca por melhorias é o 
que tem feito a diferença. “A participação 
das mulheres na atividade rural tem au-
mentado e de uma maneira peculiar. Elas 
buscam aprender mais, estudam e plane-
jam cada passo, pois quando assumem o 
trabalho, fazem com excelência”. 

 O prefeito de Maringá, Carlos Roberto 
Pupin também destacou o papel da mulher 
na sociedade atual. “É com grande satisfa-
ção que dou meu apoio e venho homenagear 
as mulheres que com muitas lutas, avança-
ram e hoje estão à frente de nossa sociedade”.

A médica Sineida Berbert Ferreira, 
que é uma das dermatologistas mais 
conceituadas da área, foi a primeira a 
ministrar a palestra. Abordando o tema 
rejuvenescimento facial e da pele, deu 
dicas importantes para o cuidado da 
pele. Argumentou que bons hábitos 
alimentares fazem toda a diferença em 
um tratamento. Explicou também o que 
cada tratamento faz para pele, e como 
funciona em nosso organismo.

Para a segunda palestra, a coaching de 
Imagem e Consultora de Moda Adriana 
Lamoglia, explanou sobre moda, com-
portamento, imagem e outros assuntos. 
Ressaltou e valorizou a mulher em todos 
os sentidos. “Mulheres, vocês são lin-
das, roupas são só uma embalagem, se 
valorizem”. Entre os assuntos pautados 
por Adriana, destacam-se o consumo 
compulsivo e valorização da mulher na 
sociedade moderna.

O encontro reuniu lideranças femi-
ninas de Maringá e região. A presidente 
da SRM, Maria Iraclézia de Araújo, a 
coordenadora do núcleo feminino da 
Cooperativa Integrada Silvana Ramos; 
a presidente da Sociedade Rural Mulher 
Cecília Falavigna e a presidente da co-
missão de mulheres do Sindicato Rural 
de Maringá, Ana Cristina Versari.

Prestigiaram também o encontro, as 
secretárias municipais Anália Nasser (Mu-
lher), a gerente de gestão do Sistema Único 
de Assistência Social Fernanda Pitarelli, a 
presidente da ACIM Mulher Nádia Felipe e 
mais sete coordenadoras de núcleos regio-
nais da Cocamar Cooperativa. 

Para fechar com chave de ouro, ocor-
reu um sorteio de kits de cuidados com a 
pele doados pela médica-dermatologista 
Sineida Berbert e os laboratórios par-
ceiros. A festa encerrou às 17h30, com 
um agradecimento e união de todos os 
parceiros por tornar o evento possível e 
idealizar o VII Encontro do Dia Interna-
cional de Mulheres, além de um coquetel 
maravilhoso para todos os convidados.

 Jaíne Valenciano/Assessoria de 
Comunicação/ sindRural

bate-papo e 
dicas especiais

presentes aqui. Produtoras rurais, empre-
sárias, donas de casa, juntas e com a nossa 
capacidade e com fé em Deus, consegui-
remos transformar uma sociedade mais 
igualitária e o mundo melhor. Parabéns a 
todas nós, mulheres guerreiras”.

O presidente da Cocamar, Divanir 
Higino da Silva, destacou a participação 
feminina no agronegócio. “Estruturamos 
um trabalho voltado aos núcleos femini-



3315Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. 
Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo.” Buda

Os proprietários rurais que não efetuaram 
o Cadastro Ambiental Rural no prazo esta-
belecido pelo novo Código Florestal (5 de 
maio/2016) irão perder alguns benefícios. 
Exemplo: não mais terão a possibilidade de 
continuar utilizando áreas consolidadas, 
de computar Áreas de Preservação Perma-
nentes com parte da Reserva Legal do imó-
vel e para obter licenciamento ambiental. 
Apesar das sanções, os cadastros poderão 
ser realizados no sistema.

O alerta é do Secretário da Agricultura 
e do Abastecimento do Paraná, Norberto 
Ortigara. Ele adverte que a partir de 2017 
os donos de terras que não cumpriram a 
exigência legal não conseguirão acessar 
as linhas de crédito rural para financiar o 
custeio, comercialização e investimentos 
nas propriedades.

Mais punições
Os faltosos também encontrarão dificulda-
des para acessar linhas importantes para o 
desenvolvimento agropecuário com taxas de 
juros subvencionadas pelo Tesouro Nacional. 
Exemplos: Pronaf (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar), 
Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao 
Médio Produtor Rural), Moderfrota (Pro-
grama de Modernização da Frota de Trato-
res Agrícolas e Implementos Associados e 
Colheitadeiras) e do Inovagro (Programa de 
Incentivo à Inovação Tecnológica na Produ-
ção Agropecuária), entre outras. 

  Esses são recursos destinados ao custeio 
das lavouras, ao processo de comercializa-

Punições para quem
não fez o Cadastro
ambiental rural

Evento em comemoração ao Dia 
internacional da Mulher foi um sucesso!

ção e de investimentos, que dão suporte ao 
desenvolvimento do setor agropecuário. 
“Outra dificuldade será nas transações de 
imóveis rurais nos processos de transmissão 
junto aos cartórios”, alerta Ortigara. 

CAR, segurança jurídica
Ortigara acrescenta que os produtores pre-
cisam olhar o CAR como uma ferramenta 
fundamental para garantir a segurança 
jurídica de suas propriedades no que diz 
respeito à regularização das áreas com 
passivo ambiental e acesso ao crédito rural.

  Assim como o imposto de renda, o CAR 
é uma informação declaratória de respon-
sabilidade dos proprietários rurais. Para 
fazer o cadastro é importante procurar o 
Sindicato Rural da cidade.

Paraná
O Paraná é o terceiro Estado do Brasil em 
número de propriedades rurais, com 532 
mil unidades, conforme levantamento 
feito em 2012 pelo Incra (Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária ). 

O Cadastro Ambiental Rural é um re-
gistro eletrônico obrigatório criado pelo 
Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e 
tem o objetivo de ajudar na identificação 
e na integração das informações, contri-
buindo para a regularização ambiental 
das propriedades rurais no País.

O sistema é desenvolvido e gerenciado 
pelo governo federal. Já os cadastros dos 
imóveis rurais no Paraná devem ser aprova-
dos pelo IAP.

bate-papo e 
dicas especiais



16 O aprendizado é como o horizonte: não há limites.”  Provérbio Chinês

sindicato rural
na 44ª edição da 
EXPOINGÁ 2016

Confirmando uma longa tradição, o Sindicato Rural de Maringá participará da 
44ª Edição da Feira Agropecuária de Maringá. A feira acontece de 5 a 15 de maio. 
O stand, como de costume, funcionará todos os dias na “Fazendinha” da EMATER, 
das 8 às 21 horas.

Os diretores e os colaboradores do Sindicato Rural e estarão à disposição para 
atender os produtores com informações nas áreas administrativas, recursos huma-
nos e departamento de pessoal, assim como, contábil, jurídica, e outros serviços. 
O espaço contará ainda com a presença dos bonecos do Programa Agrinho do 
Sistema FAEP.

O Sindicato oferecerá diversos cursos profissionalizantes e de promoção social 
durante a feira.

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


