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O bom da vida é que ela é dinâmica. A 
rigor, no universo, nada é estático. Em nos-
sos cotidianos, tristezas, alegrias, derrotas, 
vitórias, sonhos realizados, frustrações 
fazem parte do cotidiano. Mas, como diz 
a canção Maria, Maria, do imortal mineiro 
Milton Nascimento: “Mas é preciso ter 
força. É preciso ter raça. É preciso ter 
gana sempre.”

As mulheres rurais dão exemplo de 
que (xô machismo!) elas podem sim, se-
nhor, administrar uma propriedade rural 
com a mesma competência masculina. 
Nesta edição, exemplos de mulheres 
associadas do Sindicato Rural de Maringá 
que herdaram a dura, mas gratificante 
missão, de honrar a família na condução 
do negócio rural. Antes de assumirem 
o comando da propriedade rural, elas 
possuem a preocupação em buscar ca-
pacitação profissional por saberem que 
o conhecimento é a base para tomada 
de decisões acertadas.

Valorizamos a participação feminina 
e de forma ativa e não na passividade 
do olhar masculino conservador que, faz 
tempo, entre nós não tem mais espaço. 
A propósito, outra matéria nesta edição 
comprova os resultados dos cursos do Se-
nar a partir de depoimentos de mulheres 
que fazem da teoria a prática da eficiência.

Os produtores rurais também vão à 
luta. Depois de intensa mobilização das 
bases, a partir das estratégias definidas 
por CNA, Federações da Agricultura, sin-
dicatos rurais e demais associações rurais, 
conseguimos – enfim – a aprovação de 
um novo Código Florestal que atualiza 
nossas demandas e nossos deveres pe-
rante o meio ambiente.

Essa mesma nossa determinação não 
pode diminuir. Temos pela frente duas 

grandes batalhas: A) lutar pela melhoria da 
infraestrutura brasileira (estradas, portos, 
etc) para que a corrente não continue 
arrebentando – como sempre-  no último 
elo: em nós, produtores rurais. B) uma 
justa demarcação de terras indígenas, 
inclusive no Paraná. As comunidades 
indígenas precisam sim ser preservadas 
territorial e culturalmente falando. Mas, 
isto não implica em demarcações que 
invadam propriedades produtivas. Afinal, 
num Estado de Direito como o nosso, o 
direito à propriedade é consagrado pela 
Constituição Federal. Precisamos produzir 
alimentos em paz, harmonia e justiça. Por-
tanto, não podemos admitir que nossos 
direitos sejam rasgados por bandeiras que 
escondem outros interesses.

Também nesta edição, uma matéria 
na qual a propriedade rural “possui”, de 
forma análoga, alguns órgãos do corpo 
humano. Dentre eles, o rim que pode ser 
considerado o setor financeiro. Afinal, de 
que adiantam altas produtividades se o 
fluxo de caixa corre no sentido contrário 
do lucro? Aprende a administrar com 
competência o “rim” do negócio rural é 
fundamental para os demais órgãos não 
sucumbirem por falência múltipla.

No negócio rural, tal como nos ensina 
a Palavra de Deus, temos que ter a mansi-
dão da pomba e a prudência da serpente. 
Isto significa mantermos sempre o equi-
líbrio, mas – ao mesmo tempo – ficarmos 
atento a tudo o que acontece dentro – e, 
mais do que nunca – fora da porteira. 
Portanto, olho nas exigências imediatas 
do novo Código  Florestal Brasileiro. Afinal, 
o Direito não socorre a quem dorme!

No campo das novidades, dê uma 
conferida na pesquisa da Embrapa, que 
desenvolve a soja preta. Num futuro bem 
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FAlA, PRESIDENTE...

2 Quem pretende ter felicidade e sabedoria ao mesmo tempo,
deve acostumar com as frequentes mudanças Confúcio

próximo, ela pode ser uma alternativa. Por 
que não? Há 2.200 anos, os chineses já 
utilizavam a oleaginosa na alimentação 
humana. É o mesmo grãozinho valioso 
transformado em locomotiva financeira 
das propriedades rurais de nossa região 
e de grande parte do Paraná desde os 
anos 70.

As relações trabalhistas se moderni-
zam e ficam mais humanas. Portanto, os 
empregadores rurais devem conhecer 
os direitos recentemente conquistados 
pelos empregados domésticos.  lá na 
frente, não adianta argumentar que “não 
conhecia a lei”. Cá entre nós: quem paga 
mal, paga duas vezes!

No mais, é continuarmos unidos, coe-
sos, sempre mantendo o foco em nosso 
negócio de forma profissional, ética e 
gratificante. Já imaginou alguém passar 
30,40, 50 anos exercendo uma profissão 
com a qual não se identifica? Tédio puro. 
Nós, produtores rurais, amamos nossa 
profissão, trabalhamos muito, cumpri-
mos nossos deveres e leis, contribuímos 
(muito) para o país. Mas,  sem chance:  não 
podemos abrir mão de nossos direitos 
fundamentais. Dentre eles, claro, o de 
sermos remunerados de forma justa. Afi-
nal, está em lucas capítulo 10, versículo 7: 
todo obreiro é digno do seu salário!

Um forte e solidário abraço,

José Antônio Borghi
Presidente do Sindicato
Rural de Maringá e Diretoria



sindicato rural - extensão de Paiçandu em novo endereço

sindicato rural oferece espaço especial na expoingá

No fundo, não conheço as pessoas e nem a mim mesmo. Aos poucos, vou descobrindo todos, in-
clusive eu, e fazendo uma faxina a partir de mim Luiz Carlos Rizzo, jornalista e cronista 3

Visando melhorar a qualificação nas 
atividades rurais, o Sindicato Rural de Ma-
ringá irá promover, durante a Expoingá, os 
seguintes cursos:

- Bovinocultura de corte

- Forragicultura

- Trabalhador na Operação e na Manu-
tenção de Colheitadeiras Automotrizes 
– Básico 

- Trabalhador na Ovinocultura - Mane-
jo de Ovinos de Corte

- Produção Artesanal de Alimentos 
/ Conservação de Frutas e Hortaliças - 
Compotas e Frutas Desidratados

- Trabalhador na Operação e na Manu-
tenção de Tratores Agrícolas (Tratorista 
Agrícola) - Básico

- Produção Artesanal de Alimentos/ 
Compotas e Frutas e Hortaliças- Conser-
vas, molhos e temperos.

Outras informações: 3220 1550 
(Sindicato Rural de Maringá)

Sindicato 
promove 
cursos 
durante 
Expoingá

A colaboradora Kézia 
Martins e o associado 
João Alberto Enz

Mais uma vez, o Sindicato Rural de 
Maringá estará presente com o produtor 
rural na Expoingá 2013, que acontece de 9 
a 19 de maio em Maringá.  O stand, como 
sempre, funcionará na “Fazendinha” da 
EMATER. Colaboradores e instrutores 
estarão à disposição para oferecer cursos 
profissionalizantes e de promoção social, 

informações nas áreas administrativa, re-
cursos humanos e departamento pessoal,  
contábil, jurídica, entre outras.

Durante os 11 dias de feira, será pos-
sível encontrar no espaço palestras, sor-
teios de brindes, além do tradicional ca-
fezinho e o atendimento sempre cordial 
da equipe do Sindicato Rural de Maringá. 

Os bonecos AGRINHO, ANINHA 
e NANDO estarão presentes para ale-
grar os visitantes. Todas as atividades 
são voltadas ao público do campo e o 
stand do Sindicato funcionará durante 
o dia e à noite. Um excelente  ponto 
de encontro do produtor rural na Ex-
poingá.

As instalações da Extensão do Sindicato Rural em Paiçandu mudaram de en-
dereço. Agora, os associados e produtores rurais em geral contam com uma sala 
mais nova e ampla para serem atendidos com maior comodidade e conforto.

O novo endereço fica no centro, de fácil acesso e próximo aos bancos e co-
mércio em geral. Além dos atendimentos convencionais, o novo espaço conta 
com uma área onde poderão ser realizados cursos, reuniões e 
outros eventos.

O local facilita a vida dos associados. “A estrutura ficou muito 
agradável. Preciso passar no Sindicato no mínimo uma vez por 
semana e essa localidade me favoreceu, pois é mais acessível,” 
garante o associado, João Roberto Enz.

A colaboradora responsável Kézia Martins atende das 8h às 
17h e os contatos podem ser feitos pelos telefones/fax (44) 3244-
7676, (44) 3043-4550 e (44) 9988-3125 (Tim) ou pelo e-mail 
paicandu@sindrural.com.br.

Novo endereço: Avenida Curi-
tiba n.° 228 - Sala 5, Paiçandu-PR,  
CEP: 87140-000.



4 Não devemos ter medo das novas ideias! Elas podem significar a diferença entre o 
triunfo e o fracasso Napoleon Hill

“Trabalhar em um ramo com grande 
presença masculina é maior é interes-
sante, visto que eles conversam e com-
partilham conosco os mesmos assuntos 
pertinentes à propriedade e à produção”. 
Nosso pai foi muito querido por todos 
aqui da região, e acredito que aumenta 
ainda mais o respeito conosco. Porém, 
até hoje ainda há situações de preconcei-
to com a mulher rural. Quando come-
çamos a cuidar da nossa propriedade, 
as ligações de pessoas interessadas no 
arrendamento não paravam!, comenta 
de forma bem humorada.

Dar conta da jornada dupla de trabalho 
na produção, cuidar dos filhos (tenho três), 
da casa e da família é muito corrido e exige 
bastante responsabilidade, pois hora as 
crianças precisam de mim, hora o tempo 
não ajuda na produção... Mas tudo vale a 
pena! “Acredito que a mulher no comando 
rural é mais tolerante, mais compreensiva 
e sabe acatar melhor as inovações.”

“A nossa propriedade foi construída ao longo de cinquenta anos de trabalho 
e hoje é administrada por mim, pelo meu irmão e pelo meu cunhado. Acredito 
que trabalhar em um ramo dominado por homens deve ser igual a um homem 
trabalhar no meio de um monte de costureiras... no início não se é dado o de-
vido valor, mas o tempo e a experiência mostram que não existem diferenças.”

Em relação ao preconceito, creio que sempre irá existir. O ser humano tem 
receio de tudo que foge da rotina dele. Quem não está acostumado a lidar com 
mulheres no trabalho e começa a conviver sente certa resistência. Mas nada 
como o tempo, que muitas vezes nos mostra que as diferenças são benéficas.

No nosso negócio, meu irmão e meu cunhado fazem todo o trajeto da 
produção rural do início ao fim.  O meu trabalho é burocrático, minucioso e 
melindroso. Dar conta do recado pra mim é obrigação. Deus nos deu saúde 
e inteligência para conseguirmos trabalhar, coordenar, conciliar, educar e 
curtir a vida.

Sempre vai haver diferença entre o homem e a mulher no trabalho, se fosse 
para sermos iguais, Deus tinha feito só homens ou só mulheres. O melhor para 
a produção rural e todos os outros tipos de produção é a conciliação dos dois. 
Homens e mulheres juntos formam uma ótima mão de obra. Você não acha?”

“Estou dando continui-
dade à tradição da família, 
que sempre foi do meio ru-
ral e conto com a ajuda do 
meu pai e do meu irmão. 
É um ramo com bastante 
coisa para fazer e resolver, 
mas no meu caso é mais 
tranquilo pois trabalhar-
mos em conjunto e divi-
dimos as tarefas. Acredito 
que ainda existe um pouco 
de preconceito com as mu-
lheres rurais, porém nós 
já conquistamos o nosso 
espaço.”

Gestora do agronegócio e pro-
dutora rural de grãos em Maringá, 
Floresta, Itambé e no Mato Grosso 
do Sul.

“Eu e minha irmã Simone ad-
ministramos a nossa propriedade 
e damos continuidade ao trabalho 
iniciado pelo meu pai. Contamos 
com ajuda de poucos funcioná-
rios, além da família e de amigos 
também produtores. Nunca sofri 
preconceito por estar em uma 
área de trabalho onde a maioria 
são homens. Claro que, no início, 
me sentia inibida pela ausência 
de mulheres nos dias de campo e 
eventos técnicos, mas como tenho 
necessidade de sempre buscar 
conhecimentos novos e de aprender novas tecnologias, nunca deixei de participar, 
mesmo que as mulheres sempre fossem a minoria.

Acredito que até hoje exista um pouco de diferença no tratamento entre homens 
e mulheres na área rural, mas como já cresci nesse meio e nossos funcionários são de 
confiança e desde a época do nosso falecido pai, no comando da nossa produção, essa 
diferença não existe. Nas cooperativas recebemos atendimentos pelos agrônomos e 
técnicos da mesma forma que os homens são atendidos. A vida da mulher rural não é 
nada fácil, mas, com planejamento e organização, conseguimos conciliar tempo para 
tudo. “Trabalho, filhos, maridos e lazer.”

simone brambilla: 
a mulher é mais 
tolerante e acata 
inovações

Patrícia Pagadigorria: diferenças benéficas tânia celestino: em conjunto, 
melhores resultados

telma brambilla: participar sempre, 
mesmo sendo minoria

Natália Stiehl
As mulheres estão consolidando seu 

espaço não apenas no mercado de trabalho, 
mas no campo do empreendedorismo, em 
uma tendência crescente por todo o país. 
Cada vez mais, elas se destacam no cenário 
do agronegócio brasileiro. 

Nas plantações, nas salas de ordenha, 
sobre máquinas agrícolas, em rodadas 
de negócios, frente ao computador para 
acompanhar as condições climáticas ou 
as cotações do dia, a presença feminina é 
uma constante. Isso comprova que o setor 
agropecuário, como outros segmentos da 
sociedade, não resistiu à determinação e ao 
profissionalismo das mulheres. 

Na região de Maringá não é diferente. O 
número de propriedades que têm mulheres 
à frente do negócio é grande e, segundo elas, 
o preconceito nessa área já é coisa do passa-
do e é possível sim ser mãe, mulher e ainda 
cuidar dos negócios da família. Conheça a 
história de quatro exemplos que represen-
tam o avanço da mulher do campo.

A força (crescente) das mulheres rurais
Mulher rural

apesar de um pouco de 
preconceito, as mulheres 
também assumem o comando 
e as decisões na propriedade 
rural. e provam que a soma de 
esforços é bom para todos



A força (crescente) das mulheres rurais

5Não se envelhece enquanto buscamos Jean Rostand

Sindicato Rural de Maringá promove 
IV ENCONTRO DE MULHERES RURAIS

Natália Stiehl

Foi com uma tarde agradável e com 
muita descontração que o Sindicato Ru-
ral de Maringá homenageou as mulheres 
rurais no dia 07 de março no Recinto de 
Leilões Ermelindo Boefer, localizado 
no Parque de Exposições de Maringá.  A 
programação do IV ENCONTRO DE 
MULHERES RURAIS contou com pales-
tras, homenagens e um coquetel especial 
elaborado especialmente para as elas.

Na solenidade de abertura, estiveram no 
palco prestando as primeiras homenagens 
a presidente da Comissão de Mulheres 
do Sindicato Rural Hasue Komura Ito, o 
presidente do Sindicato Rural de Maringá 
José Antônio Borghi, a vice-presidente da 
Sociedade Rural Cristiana Harue Noma, a 
integrante do conselho de administração da 
Cocamar Olga Agulhon, o diretor da Co-
operativa Agroindustrial Sérgio Otaguiri 

entre outras autoridades. Em sua palavra 
de agradecimento, Hasue Ito destacou a 
trajetória de mulheres guerreiras: “Estamos 
aqui para celebrar a luta, a organização e a 

Associadas e mulheres rurais prestigiaram o evento

força das mulheres do campo e da cidade que 
não se curvam diante das dificuldades. O 
nosso esforço é para diminuir e acabar com 
o preconceito e a desvalorização da mulher.”.

Na plateia, além das produtoras rurais 
de Maringá e região, estavam a primeira 
dama Luiza Pupin e a vereadora Márcia 
Socreppa, que  também prestigiaram a 

hoMenageM ao Dia internacional Da Mulher

Abaixo, a opinião de algumas delas: 
 
Josefa Santos, produtora em Paiçandu: “Venho todos os anos, o encontro é 

maravilhoso e nos traz muita alegria.”.

Camila Volpato, produtora rural de grãos em Sarandi: “A palestra foi exce-
lente e o ponto que eu achei mais interessante foi o incentivo ao empreendedoris-
mo rural feminino.”.

Cristiana Guedes, produtora rural de grãos em Floresta: “Dou meus para-
béns à organização do evento pois foi maravilhoso.”

Nair Gesualdo, produtora rural de soja em Floresta: “Foi tudo muito produ-
tivo, não perco desde o primeiro ano.”.

Leoni Martins Mandarino, produtora rural de soja da Comunidade do 
Guerra-Maringá: “Esses eventos motivacionais promovidos pelo Sindicato são 
muito importantes para nós da Comunidade do Guerra, eu e mais um grupo de 
30 pessoas voltaremos a estudar devido à motivação e a atenção que o Sindicato 
Rural e o Senar nos dirigem.”. 

Maria Sueli Dolfino, produtora de grãos de Floresta: “é uma festa muito bem 
preparada, é um tempo que tiramos para nós mesmas, para nossas reflexões.”.

comemoração. Márcia é a única mulher a 
ocupar uma cadeira na câmara de verea-
dores atualmente. A ex-secretária da mu-
lher em Maringá e membro do conselho 
de administração da Cocamar Olga Agu-
lhon prestou homenagens agradecendo 
a presença de cada uma e acrescentando 
que a mulher de hoje, mesmo sofrendo 
discriminação e preconceito, está vencen-
do muitas barreiras. 

A primeira palestra da tarde  ficou por 
conta de Ainor Lotério. Percorrendo o 
Brasil com suas apresentações motiva-
cionais para todos os públicos, Ainor 
ministrou a palestra “Mulher: Paixão, 
sonhos e realizações em um mundo de 
mudanças.” Em meio a músicas e des-
contração, ele  tratou de forma leve temas 
como a revolução da mulher, motivação, 
valorização, comportamento humano, 

família, filhos entre outros.  Segundo ele, 
“a mulher deve abrir a cabeça e fatiar as 
dificuldades, transformando-as em algo 
nutritivo para a vida familiar, profissional 
e social.” Suas palavras proporcionaram 
momentos de reflexão e emocionaram 
todos os presentes.

As mulheres rurais compareceram em 
peso, chegando a 600 participantes. 

Para finalizar, a empresária e reitora da 
Faculdade Integrado de Campo Mourão  
Maria da Conceição Montans Baer foi 
convidada a apresentar seu case de suces-
so. Maria enfrentou preconceitos e está 
à frente do frigorífico Maria Macia, um 
ramo habitualmente dirigido por homens. 

O evento teve organização e promoção 
do Sindicato Rural de Maringá, da Coope-
rativa Cocamar, da Integrada Cooperati-
va e da Sociedade Rural de Maringá.

Comissão de Mulheres do 
Sindicato Rural



código Florestal e as exigências imediatas
Aprovado no fim de 2012, o novo Códi-

go Florestal começou a ser implementado 
no Paraná desde abril. Depois da suspensão 
temporária do Sistema Estadual de Regis-
tro da Reserva Legal (Sisleg) – norma que 
definia a questão ambiental no Estado des-
de 1999 –, o próximo passo será o trabalho 
de preenchimento do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR). Trata-se da primeira etapa 
na migração para as novas regras e que 
oficializa a Reserva Legal e eventuais Áreas 
de Preservação Permanente (APPs) das 
propriedades. 

O Ministério do Meio Ambiente já en-
viou ao Paraná – bem como aos outros Es-
tados - imagens de satélite atualizadas das 
propriedades rurais. As fotografias fazem 
parte do CAR e permitem a visualização 
das áreas com aproximação real de até cinco 
metros. Também foi disponibilizado acesso 

6 Apenas há um dever, o de sermos felizes
Denis Diderot

legislação aMbiental

ao sistema informatizado que vai unificar 
os cadastros em todo o país.   

Apesar das novas regras, os produtores 
que estão regularizados no Sisleg não vão 
precisar recomeçar o processo do zero. 
Necessitarão complementar o cadastro 
anterior somente. Na atualidade, são cerca 
de 130 mil propriedades nessa condição, de 
um total de 512 mil. 

Para o cadastramento das demais áreas, 
o IAP – Instituto Ambiental do Paraná 
-  pretende fazer parcerias com outras 
entidades ligadas ao agronegócio, como o 
Instituto Emater e a Secretaria da Agricul-
tura do Paraná, visando agilizar o processo.   

Na prática o CAR serve como diagnós-
tico de como está a situação do Estado. A 
partir dele é possível definir as diretrizes 
do Programa Regularização Ambiental 
(PRA). O Paraná e os demais Estados têm 

Mesmo com a entrada em vigor do novo 
Código Florestal (Lei 12.651/12), os autos 
de infração emitidos com base no antigo 
código, de 1965, continuam plenamente 
válidos. Esse é o entendimento unânime da 
Segunda Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). 

A Turma rejeitou petição de um pro-
prietário rural que queria anular auto de 
infração ambiental que recebeu e a multa 
de R$ 1,5 mil, decorrentes da ocupação e 
exploração irregulares, anteriores a julho de 
2008, de Área de Preservação Permanente 
(APP) nas margens do rio Santo Antônio, 
no Paraná. 

Na petição, o proprietário argumentou 

Multas aplicadas com base na antiga lei não serão anuladas

até o fim de maio para divulgar o edital do 
programa, levando em conta as particula-
ridades de cada região. 

“O cadastro apresenta uma fotografia 
da propriedade naquele momento. Depois 

desse processo o PRA define o que o pro-
dutor precisa fazer”, explica Carla Beck, 
especialista na área ambiental do Departa-
mento Técnico Econômico da Federação 
da Agricultura do Estado do Paraná (Faep).  

que o novo Código Florestal o isentou da pu-
nição aplicada pelo Ibama, pois seu ato não 
representaria mais ilícito algum, de forma 
que estaria isento das penalidades impostas. 
Segundo sua tese, a Lei 12.651 teria promo-
vido a anistia universal e incondicionada 
dos infratores do Código Florestal de 1965. 

O relator do caso, ministro Herman 
Benjamin, afirmou que no novo código 
não se encontra a alegada anistia universal e 
incondicionada. Apontou que, ao contrário 
do que alega a defesa do proprietário rural, o 
artigo 59 da nova lei “mostra-se claríssimo 
no sentido de que a recuperação do meio 
ambiente degradado nas chamadas áreas 
rurais consolidadas continua de rigor”. 

Suspensão das penalidades
Herman Benjamin, renomado especialista 

em direito ambiental, ressaltou que para ocor-
rer a isenção da punição, é preciso um procedi-
mento administrativo no âmbito do Programa 
de Regularização Ambiental (PRA), após a 
inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental 
Rural, com a assinatura de Termo de Compro-
misso (TC), que vale como título extrajudicial. 
A partir daí, as sanções são suspensas. 

Havendo cumprimento integral das obri-
gações previstas no PRA ou no TC, apenas 
as multas serão convertidas em serviços de 
preservação, melhoria e qualidade do meio 
ambiente. 

 “Vale dizer, a regra geral é que os autos de 

infração lavrados continuam plenamente 
válidos, intangíveis e blindados, como ato 
jurídico perfeito que são. Apenas sua exigi-
bilidade monetária fica suspensa na esfera 
administrativa, no aguardo do cumprimen-
to integral das obrigações estabelecidas no 
PRA ou no TC”, explicou o ministro. 

Para fundamentar sua interpretação, 
Benjamin afirmou que, “se os autos de infra-
ção e multas tivessem sido invalidados pelo 
novo código ou houvesse sido decretada 
anistia ampla ou irrestrita das violações que 
lhes deram origem, evidenciaria contradição 
e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-
-se a ‘suspensão’ e ‘conversão’ daquilo que 
não mais existiria”.
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Queremos uma igualdade que reconheça

as diferenças e uma diferença que não reproduza desigualdades” Kézia Nakagawa

A APAE de Maringá participa do Pro-
grama Agrinho desde 2007 até este ano. O 
Agrinho é um Programa Estadual de res-
ponsabilidade social proposto pelo sistema 
FAEP, SENAR, Sindicato Rural e parceiros. 

A participação no Programa é um mar-
co gratificante para todos nós, pois evi-
dencia a promoção da inclusão social aos 
nossos alunos, no qual podemos concorrer 
em um concurso de responsabilidade 
social de forma igualitária, concorrendo 
em uma categoria especial. Esta partici-
pação veio ao encontro de com a reflexão 
da Semana da Pessoa com Deficiência do 
ano de 2012*, proposto pela FENAPAEs, 
para que sejam reconhecidas as diferen-
ças e uma diferença que não reproduza 
desigualdades.

Duas escolas participantes
Nossa participação começa desde o 

início do ano, com a participação das duas 
Escolas: Reynaldo Rehder Ferreira e Diogo 
Zuliani. Inicia-se na capacitação para pro-
fessores, técnicos, pedagogos, instrutores e 
atendentes, com carga horária de 08 horas. 

APAE de Maringá participa do Programa Agrinho
Posteriormente, disponibilizado também 
um curso a distância aos professores, po-
dendo ser utilizado para a progressão do 
plano de carreira. 

No segundo semestre, a participação 
fica por conta dos alunos. Eles participarão 
do concurso em duas etapas, concorrendo 
com todos os alunos da Escola, e depois, o 
desenho escolhido participa do concurso 
com outros desenhos dos demais partici-
pantes do Estado. A participação na forma 
de desenho propiciou participação geral, 
pois mesmo quem não sabia escrever, pôde 
participar efetivamente.

No decorrer do ano, os professores in-
cluem e trabalham em seus planejamentos, 
com as atividades da apostila ofertada pelo 
Programa Agrinho, para que os alunos 
fossem beneficiados com os conteúdos das 
atividades educativas. 

Alunos, benefícios múltiplos
Os alunos realizam as atividades que 

trabalham coordenação motora, responsa-
bilidade social, higiene pessoal, memória 
etc. ao longo do ano e adoram participar 

do concurso. Duran-
te a realização dos 
desenhos, os alunos 
geralmente fazem 
planos e falam sobre 
o que farão com o 
prêmio, caso vençam. 

É escolhido o de-
senho por votação da 
comunidade escolar, 
considerando a temá-
tica, a originalidade e 
a criatividade. 

A APAE de Ma-
ringá participa tam-
bém maciçamente de outros cursos ofere-
cidos pelo sistema FAEP, como cursos do 
SENAR - Pr – Jardinagem, Corte e Costu-
ra e Produção de alimentos – Mandioca. 

No início deste ano de 2013, novamen-
te participamos da nova configuração da 
Capacitação do Programa Agrinho, cujo 
tema foi aprendizagem colaborativa e 
mapas conceituais e, novamente agen-
dados, além dos cursos que já participa-
mos, novos cursos para este ano, como o 

de produção de alimentos – básico em 
milho e mandioca, e panificação. Esta 
participação da APAE ocorre devido ao 
sucesso estabelecido da parceria com o 
SENAR (Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural).

Em busca de igualdade. Estamos aqui!
“Queremos uma igualdade que reco-

nheça as diferenças e uma diferença que 
não reproduza desigualdades.”

Kézia Nakagawa



O novo Código Florestal Brasileiro, 
já vigente e com nove vetos da pre-
sidente Dilma Roussef, não era exa-
tamente o que os produtores rurais 
queriam. Mas, ele representa muitos 
avanços e agora existe segurança 
jurídica. Na atualidade, o Brasil tem a 
legislação mais avançada do mundo 
para preservação dos recursos natu-
rais. Portanto, os produtores deve-
riam receber mais por esse esforço.

  Em resumo, este é o pensamen-
to central do presidente da Frente 
Par lamentar  da Agropecuár ia  da 

1. ÁREAS DE VÁRZEAS –  A presidente 
vetou o artigo que possibilitava a utili-
zação das várzeas desde que estivessem 
fora dos limites de proteção de matas 
ciliares de 30 metros para rios de até 10 
metros de largura. Agora todas as vár-
zeas são consideradas APP. Entretanto 
as várzeas ocupadas anteriores a 22 de 
julho de 2008 poderão ser consideradas 
consolidadas desde que não estejam 
em áreas de risco e sejam observados 
critérios técnicos de conservação do 
solo e da água descritos no Programa de 
Regularização Ambiental (PRA)

2. APP de áreas consolidadas para 
propriedades maiores que 4 módulos 
fiscais:
O Congresso Nacional tinha diminuído 
para 15 metros a faixa mínima de vegeta-
ção exigida ao longo de margens de rios  
para propriedades com tamanho entre 4 
e 15 módulos fiscais  A MP original previa 
que propriedades com tamanho entre 4 
e 10 módulos fiscais deveriam recompor 
a vegetação numa área de 20 metros ao 

longo de cursos d’água com menos de 10 
metros de largura.  O Decreto restabelece 
os 20 metros.

3. USO DE FRUTÍFERAS EM APP: A 
presidente vetou o artigo que permitia o 
uso de frutíferas para recompor as áreas 
consolidadas em APP. Segundo a presi-
dente, ao autorizar indiscriminadamente 
o uso isolado de frutíferas para a recom-
posição de APPs, independentemente do 
tamanho da propriedade , o dispositivo 
compromete a biodiversidade das APPs, 
reduzindo a capacidade dessas áreas de-
sempenharem suas funções ambientais 
básicas. Vale lembrar que o novo Código 
Florestal ( Lei 12651de 25 maio de 2012) 
prevê a possibilidade do uso de espécies 
nativas e exóticas, de forma intercalada, 
para recomposição de APPs em peque-
nos imóveis rurais.

4. APP de 5 metros  para rios menores 
que 2 metros de largura: O artigo  que 
determinava que rios intermitentes (cujo 
curso tem água apenas em determi-

nado período do ano) de até 2 metros 
deveriam ter recuperação de 5 metros 
para qualquer tamanho de propriedade, 
também foi vetado. Passa a valer a “esca-
dinha” com as dimensões de acordo com 
o tamanho da propriedade.

5. Recomposição de  APP e Reserva 
Legal no PRA –
A presidente também suspendeu o pará-
grafo sobre a implantação do Programa 
de Regularização Ambiental (PRA). O veto 
refere-se à imposição de prazo de 20 dias 
após a adesão do proprietário rural ao PRA 
para que eles promovam a regularização 
ambiental. Segundo a justificativa, os 
prazos deverão ter uma regulamentação 
específica.  A organização e os procedi-
mentos para adesão ao PRA deverão ser 
objeto de regulamentação específica.

6. Gatilho de 25%: O gatilho que limita-
va em 25% de área a ser recomposta para 
propriedades maiores que 4 módulos 
fiscais foi vetado: Fica valendo as dimen-
sões estabelecidas no Decreto.

Tamanho da propriedade

0 a 1 módulo

1 a 2 módulos

2 a 4 módulos

4 a 10 módulos

+ de 10 módulos

Recomposição das faixas marginais 
ao longo do curso d’agua *

5 metros para qualquer largura de rio

8 metros para qualquer largura de rio

15 metros para qualquer largura de rio

20 metros para rios de até 10 metros 
de largura

à metade da largura do curso
d’água, observado o mínimo
de  30 e o máximo de 100 metros,

% do imóvel ocupado

10%

10%

20%

sem limites

sem limites

Os vetos mais importantes Veja como ficou a “escadinha”

Código Florestal. Não é 
o ideal, mas o possível

Áreas consolidadas são as Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal, ocupadas antes de 22 de julho 
de 2008, com edificações, benfeitorias, atividades agrossilvipastoris, ecoturismo ou turismo rural. Exemplos: várzeas 
ocupadas com arroz, encostas ocupadas com café, uvas e aviários entre outros.

COMO VAI FUNCIONAR A RECOMPOSIÇÃO PARA ÁREAS CONSOLIDADAS

Meio AMbiente

E assim ficou o novo 
Código Florestal

Carla Beck- Engº Agrº- DTE/FAEP

A presidente Dilma Rousseff já sancionou a Lei 12.727 originada Medida Provisória 571/2012 que trata do Código Florestal com nove 
vetos ao texto do Congresso. Adicionalmente a presidente assinou o Decreto 7830/2012 que regulamenta o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) e o Programa da Regularização Ambiental (PRA).       Os pontos vetados e não contemplados no Decreto poderão ser tratados por 
meio de outros instrumentos, como atos do Ministério do Meio Ambiente.

Para 92% das propriedades rurais do Paraná – até 4 módulos fiscais, média de 72 hectares – os vetos da presidente da República ao 
projeto de lei do novo Código Florestal, aprovado pelo Congresso, praticamente não mudam nada.

Esta imensa maioria de propriedades, com utilização já consolidada antes de 22 de julho de 2008, continua sendo beneficiada pelas 
dimensões de áreas de proteção permanente – matas ciliares, por exemplo – já em vigor, como 5 metros de matas ciliares em áreas com até 
1 módulo fiscal, até 15 para aquelas com até 4 módulos.

Seguem abaixo os principais vetos, considerações sobre o Decreto e as conquistas com o Novo Código florestal.

9As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem
Chico Buarque8 Ajuda o teu semelhante a levantar a carga, mas não a levá-la 

Pitágoras 

Produção sustentável: compatibilizar negócio com preservação ambiental

O presidente da Frente Parlamentar 
da Agropecuária da Câmara Federal, 
deputado Homero Pereira, vê avanços e, 
principalmente, segurança jurídica aos 
produtores rurais

Câmara Federal, deputado Homero 
Pereira. Embora seja representante 
do Mato Grosso, o parlamentar tem 
suas origens em Goioerê, na região 
de Campo Mourão. Produtor rural, 
seu emprego emprego como exten-
sionista foi na Coagel (cooperativa 
daquela cidade).  Recentemente, 
Pereira esteve em Maringá para 
par ticipar de evento promovido 
pela Sociedade Rural e que tratou 
de assuntos atuais da agropecuária, 
dentre elas, as novas regras ambien-
tais para o campo.

Cursos senar

A prática da teoria 
que gera excelentes 
resultados

Albertina Jungue, produtora rural de Maringá

Aline Oliveira, 
estudante de 
agronomia

Renata Souza, estudante

Participantes dos cursos do Senar/Sindicato Rural de Maringá inovam, 
buscam novas alternativas e dão importantes passos na melhoria da 
eficiência e diversificação de atividades rurais - Por Natália Stiehl

9Tudo o que recebemos vem dos outros. Ser é pertencer a alguém
Jean-Paul Sartre8 Quando você pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas 

Luís Fernando Verissimo

“A minha  família é frequentadora  dos 
cursos do Senar há anos e essas experiên-
cias contribuíram muito  para o desenvol-
vimento da nossa propriedade rural. Eu 
já participei dos cursos de Panificação, 
Conservas, Derivados da  Mandioca, 
Mulher Atual ,  Desenvolvimento Com-
portamental  e Apicultura.   Coloco em 
prática diariamente todos esses ensina-
mentos e pretendo continuar  buscando o 
conhecimento oferecido aos agricultores 
pelo Senar.  

O curso de Apicultura, por exemplo, 
nos despertou o interesse de aplicar as 
técnicas e hoje temos em torno de 120 
colméias . Fazemos todo o procedimento 
na nossa propriedade, desde o processo 
de coleta , passando pela desorpeculação, 
centrifugação, decantação,  até os pro-
cessos finais de embalagens e rotulagens. 
Estamos comercializando em feiras livres 
e feiras rurais, inclusive  tenho interesse  
em  fazer o curso de Produção de Própolis 
esse ano, para aprimorar o nosso trabalho 
e cooperar ainda mais com a nossa renda 
familiar. 

Outro curso que contribuiu bastante 
com o aproveitamento na propriedade foi 
o de conservas. Hoje podemos aproveitar  
100% da nossa horta gerando conservas de 
pepino, cenoura, vagem, berinjela, pimen-
ta, além das compotas que também produ-
zimos, de doces de abóbora e figo. Todos 
com as receitas que aprendi no curso. 

Os meus filhos me ajudam muito  e 
hoje não precisamos mais de mão-de-

“Minha família é formada de agricultores rurais e 
o nosso sustento sempre veio do campo. Meu pai já 
teve plantações de café, algodão, arroz, milho, feijão e 
mandioca, mas há aproximadamente 10 anos viemos 
residir na cidade. 

Quando a oportunidade de ingressar no Jovem 
Agricultor Aprendiz surgiu, não deixei passar. Como 
cresci no meio rural, essa vivência agrícola sempre 
me fez falta.  As aulas do instrutor Maurício eram 
excelentes, era possível estudar na teoria e na prática 
as atividades rurais. Uma das minhas partes favoritas 
eram os passeios que fazíamos semanalmente, em 
campos, f lorestas e plantações, sempre em contato 
com a natureza. 

O JAA me trouxe muitos ensinamentos, experiên-
cias e amizades, nunca esquecerei os momentos que 
passei com minha turma. Graças a essa influência boa 
na minha vida decidi prestar vestibular para  agrono-
mia e seguir sem me desligar das minhas raízes.”

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR- é adepto da metodologia 
“aprender a fazer fazendo” e, além de priorizar a qualificação, orienta  o produtor 
rural  a tirar o melhor proveito econômico  do seu trabalho.   Através dos cursos 
do SENAR,  é possível  levar a informação e o ensino até  o campo,  fazendo com o 
que produtor possa ter um  desempenho especializado  na sua atividade, além de 
aprender  novas técnicas  e a  explorar  o melhor da  sua propriedade.

O primeiro curso realizado pelo SENAR  foi o de Aplicação de Agrotóxicos, 
em Maio de 1993 e,  desde então, o serviço  tem sido extremamente ativo em 
Maringá e região. Os cursos vão surgindo de acordo com a necessidade apre-
sentada pelos produtores e as ações de formação de instrutores são avaliadas 
e  acompanhadas de perto   antes de serem levadas aos produtores.  

 Entre os 220  cursos oferecidos os mais  procurados no Sindicato Rural de 
Maringá são: Manejo de Gado de Corte, Empreendedor Rural, Controle de 
Pragas em Lavouras, Classificação de Grãos, Produção Artesanal de Alimentos, 
Corte e Costura e Jardinagem.

O Senar-PR treina mais de 200 mobilizadores vinculados a 150 Sindicatos 
Rurais conta com ajuda de parceiros na região  que contribuem para a realização 
desse trabalho. 

“Meus pais e avós foram agricultores 
ha mais ou menos 20 anos atrás e naquela 
época eles cultivavam algodão, arroz, 
feijão, soja entre outros.  Hoje residimos 
em Sarandi

 Ingressei no Jovem Agricultor Apren-
diz em 2008 quando tinha 16 anos, pois 
sempre gostei do campo, e fazendo o 
curso poderia ter um maior contato com 
o mesmo, já que me mudei pra cidade 
quando tinha apenas três anos. O que eu 
achava mais interessante nas aulas era o 
contato com a natureza, durante o curso 
fomos a várias propriedades, de diferen-
tes segmentos, além de usinas, fazenda 
da UEM e etc. As aulas eram muito dinâ-
micas e eu e meus colegas conseguíamos 
absorver tudo.

Indico viver essa experiência para 
todos os jovens, diria que é uma ótima 
escolha, irão aprender muito. Só o fato 
de conhecer o campo e tudo o que há nele 
já valerá a pena, mesmo para quem que 
não quer trabalhar na área. Eu já escolhi 
a minha profissão, estou cursando Agro-
nomia na UEM e gosto da área de fruti-
cultura. Só tenho a agradecer ao Senar 
por essa oportunidade. Foi através desse 
aprendizado que conheci muitas coisas 
novas, não só para vida profissional como 
para pessoal também, fiz grandes amiza-
des e descobri qual carreira seguir.”

Diversificação de atividades e uma nova visão

Jovem Agricultor Aprendiz, 
caminho para Agronomia Senar: educação,

promoção social e futuro

De volta
para as
raízes rurais 
da família

-obra terceirizada para a pulverização da 
propriedade. Meu filho cuida do processo 
todo sozinho e aplica as práticas exer-
citadas no curso de Aplicação de Agro-
tóxicos. Também dispensamos a ajuda 
de administradores pois minha filha me 
auxilia na direção da propriedade  com os 
conhecimentos que desenvolveu no curso 
Empreendedor Rural. 

Eu procuro  passar para minha família 
que é muito importante aproveitarmos 
as chances  que temos de adquirir conhe-
cimentos e que todos eles somam para o 

crescimento da propriedade e até para 
o nosso crescimento pessoal. Os cursos 
de Desenvolvimento Comportamental 
e o Mulher Atual me ajudaram muito 
nos relacionamentos com as pessoas 
e na convivência com a família. É  um 
orgulho para a nossa família podermos 
dizer que fomos nós que construímos 
tudo, e que  foi através das nossas mãos 
e do nosso trabalho que  conseguimos 
chegar onde estamos hoje . Eu só tenho a 
agradecer as oportunidades que o Senar 
nos ofereceu .”



O novo Código Florestal Brasileiro, 
já vigente e com nove vetos da pre-
sidente Dilma Roussef, não era exa-
tamente o que os produtores rurais 
queriam. Mas, ele representa muitos 
avanços e agora existe segurança 
jurídica. Na atualidade, o Brasil tem a 
legislação mais avançada do mundo 
para preservação dos recursos natu-
rais. Portanto, os produtores deve-
riam receber mais por esse esforço.

  Em resumo, este é o pensamen-
to central do presidente da Frente 
Par lamentar  da Agropecuár ia  da 

1. ÁREAS DE VÁRZEAS –  A presidente 
vetou o artigo que possibilitava a utili-
zação das várzeas desde que estivessem 
fora dos limites de proteção de matas 
ciliares de 30 metros para rios de até 10 
metros de largura. Agora todas as vár-
zeas são consideradas APP. Entretanto 
as várzeas ocupadas anteriores a 22 de 
julho de 2008 poderão ser consideradas 
consolidadas desde que não estejam 
em áreas de risco e sejam observados 
critérios técnicos de conservação do 
solo e da água descritos no Programa de 
Regularização Ambiental (PRA)

2. APP de áreas consolidadas para 
propriedades maiores que 4 módulos 
fiscais:
O Congresso Nacional tinha diminuído 
para 15 metros a faixa mínima de vegeta-
ção exigida ao longo de margens de rios  
para propriedades com tamanho entre 4 
e 15 módulos fiscais  A MP original previa 
que propriedades com tamanho entre 4 
e 10 módulos fiscais deveriam recompor 
a vegetação numa área de 20 metros ao 

longo de cursos d’água com menos de 10 
metros de largura.  O Decreto restabelece 
os 20 metros.

3. USO DE FRUTÍFERAS EM APP: A 
presidente vetou o artigo que permitia o 
uso de frutíferas para recompor as áreas 
consolidadas em APP. Segundo a presi-
dente, ao autorizar indiscriminadamente 
o uso isolado de frutíferas para a recom-
posição de APPs, independentemente do 
tamanho da propriedade , o dispositivo 
compromete a biodiversidade das APPs, 
reduzindo a capacidade dessas áreas de-
sempenharem suas funções ambientais 
básicas. Vale lembrar que o novo Código 
Florestal ( Lei 12651de 25 maio de 2012) 
prevê a possibilidade do uso de espécies 
nativas e exóticas, de forma intercalada, 
para recomposição de APPs em peque-
nos imóveis rurais.

4. APP de 5 metros  para rios menores 
que 2 metros de largura: O artigo  que 
determinava que rios intermitentes (cujo 
curso tem água apenas em determi-

nado período do ano) de até 2 metros 
deveriam ter recuperação de 5 metros 
para qualquer tamanho de propriedade, 
também foi vetado. Passa a valer a “esca-
dinha” com as dimensões de acordo com 
o tamanho da propriedade.

5. Recomposição de  APP e Reserva 
Legal no PRA –
A presidente também suspendeu o pará-
grafo sobre a implantação do Programa 
de Regularização Ambiental (PRA). O veto 
refere-se à imposição de prazo de 20 dias 
após a adesão do proprietário rural ao PRA 
para que eles promovam a regularização 
ambiental. Segundo a justificativa, os 
prazos deverão ter uma regulamentação 
específica.  A organização e os procedi-
mentos para adesão ao PRA deverão ser 
objeto de regulamentação específica.

6. Gatilho de 25%: O gatilho que limita-
va em 25% de área a ser recomposta para 
propriedades maiores que 4 módulos 
fiscais foi vetado: Fica valendo as dimen-
sões estabelecidas no Decreto.

Tamanho da propriedade

0 a 1 módulo

1 a 2 módulos

2 a 4 módulos

4 a 10 módulos

+ de 10 módulos

Recomposição das faixas marginais 
ao longo do curso d’agua *

5 metros para qualquer largura de rio

8 metros para qualquer largura de rio

15 metros para qualquer largura de rio

20 metros para rios de até 10 metros 
de largura

à metade da largura do curso
d’água, observado o mínimo
de  30 e o máximo de 100 metros,

% do imóvel ocupado

10%

10%

20%

sem limites

sem limites

Os vetos mais importantes Veja como ficou a “escadinha”

Código Florestal. Não é 
o ideal, mas o possível

Áreas consolidadas são as Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal, ocupadas antes de 22 de julho 
de 2008, com edificações, benfeitorias, atividades agrossilvipastoris, ecoturismo ou turismo rural. Exemplos: várzeas 
ocupadas com arroz, encostas ocupadas com café, uvas e aviários entre outros.

COMO VAI FUNCIONAR A RECOMPOSIÇÃO PARA ÁREAS CONSOLIDADAS

Meio AMbiente

E assim ficou o novo 
Código Florestal

Carla Beck- Engº Agrº- DTE/FAEP

A presidente Dilma Rousseff já sancionou a Lei 12.727 originada Medida Provisória 571/2012 que trata do Código Florestal com nove 
vetos ao texto do Congresso. Adicionalmente a presidente assinou o Decreto 7830/2012 que regulamenta o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) e o Programa da Regularização Ambiental (PRA).       Os pontos vetados e não contemplados no Decreto poderão ser tratados por 
meio de outros instrumentos, como atos do Ministério do Meio Ambiente.

Para 92% das propriedades rurais do Paraná – até 4 módulos fiscais, média de 72 hectares – os vetos da presidente da República ao 
projeto de lei do novo Código Florestal, aprovado pelo Congresso, praticamente não mudam nada.

Esta imensa maioria de propriedades, com utilização já consolidada antes de 22 de julho de 2008, continua sendo beneficiada pelas 
dimensões de áreas de proteção permanente – matas ciliares, por exemplo – já em vigor, como 5 metros de matas ciliares em áreas com até 
1 módulo fiscal, até 15 para aquelas com até 4 módulos.

Seguem abaixo os principais vetos, considerações sobre o Decreto e as conquistas com o Novo Código florestal.

9As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem
Chico Buarque8 Ajuda o teu semelhante a levantar a carga, mas não a levá-la 

Pitágoras 

Produção sustentável: compatibilizar negócio com preservação ambiental

O presidente da Frente Parlamentar 
da Agropecuária da Câmara Federal, 
deputado Homero Pereira, vê avanços e, 
principalmente, segurança jurídica aos 
produtores rurais

Câmara Federal, deputado Homero 
Pereira. Embora seja representante 
do Mato Grosso, o parlamentar tem 
suas origens em Goioerê, na região 
de Campo Mourão. Produtor rural, 
seu emprego emprego como exten-
sionista foi na Coagel (cooperativa 
daquela cidade).  Recentemente, 
Pereira esteve em Maringá para 
par ticipar de evento promovido 
pela Sociedade Rural e que tratou 
de assuntos atuais da agropecuária, 
dentre elas, as novas regras ambien-
tais para o campo.

Cursos senar

A prática da teoria 
que gera excelentes 
resultados

Albertina Jungue, produtora rural de Maringá

Aline Oliveira, 
estudante de 
agronomia

Renata Souza, estudante

Participantes dos cursos do Senar/Sindicato Rural de Maringá inovam, 
buscam novas alternativas e dão importantes passos na melhoria da 
eficiência e diversificação de atividades rurais - Por Natália Stiehl

9Tudo o que recebemos vem dos outros. Ser é pertencer a alguém
Jean-Paul Sartre8 Quando você pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas 

Luís Fernando Verissimo

“A minha  família é frequentadora  dos 
cursos do Senar há anos e essas experiên-
cias contribuíram muito  para o desenvol-
vimento da nossa propriedade rural. Eu 
já participei dos cursos de Panificação, 
Conservas, Derivados da  Mandioca, 
Mulher Atual ,  Desenvolvimento Com-
portamental  e Apicultura.   Coloco em 
prática diariamente todos esses ensina-
mentos e pretendo continuar  buscando o 
conhecimento oferecido aos agricultores 
pelo Senar.  

O curso de Apicultura, por exemplo, 
nos despertou o interesse de aplicar as 
técnicas e hoje temos em torno de 120 
colméias . Fazemos todo o procedimento 
na nossa propriedade, desde o processo 
de coleta , passando pela desorpeculação, 
centrifugação, decantação,  até os pro-
cessos finais de embalagens e rotulagens. 
Estamos comercializando em feiras livres 
e feiras rurais, inclusive  tenho interesse  
em  fazer o curso de Produção de Própolis 
esse ano, para aprimorar o nosso trabalho 
e cooperar ainda mais com a nossa renda 
familiar. 

Outro curso que contribuiu bastante 
com o aproveitamento na propriedade foi 
o de conservas. Hoje podemos aproveitar  
100% da nossa horta gerando conservas de 
pepino, cenoura, vagem, berinjela, pimen-
ta, além das compotas que também produ-
zimos, de doces de abóbora e figo. Todos 
com as receitas que aprendi no curso. 

Os meus filhos me ajudam muito  e 
hoje não precisamos mais de mão-de-

“Minha família é formada de agricultores rurais e 
o nosso sustento sempre veio do campo. Meu pai já 
teve plantações de café, algodão, arroz, milho, feijão e 
mandioca, mas há aproximadamente 10 anos viemos 
residir na cidade. 

Quando a oportunidade de ingressar no Jovem 
Agricultor Aprendiz surgiu, não deixei passar. Como 
cresci no meio rural, essa vivência agrícola sempre 
me fez falta.  As aulas do instrutor Maurício eram 
excelentes, era possível estudar na teoria e na prática 
as atividades rurais. Uma das minhas partes favoritas 
eram os passeios que fazíamos semanalmente, em 
campos, f lorestas e plantações, sempre em contato 
com a natureza. 

O JAA me trouxe muitos ensinamentos, experiên-
cias e amizades, nunca esquecerei os momentos que 
passei com minha turma. Graças a essa influência boa 
na minha vida decidi prestar vestibular para  agrono-
mia e seguir sem me desligar das minhas raízes.”

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR- é adepto da metodologia 
“aprender a fazer fazendo” e, além de priorizar a qualificação, orienta  o produtor 
rural  a tirar o melhor proveito econômico  do seu trabalho.   Através dos cursos 
do SENAR,  é possível  levar a informação e o ensino até  o campo,  fazendo com o 
que produtor possa ter um  desempenho especializado  na sua atividade, além de 
aprender  novas técnicas  e a  explorar  o melhor da  sua propriedade.

O primeiro curso realizado pelo SENAR  foi o de Aplicação de Agrotóxicos, 
em Maio de 1993 e,  desde então, o serviço  tem sido extremamente ativo em 
Maringá e região. Os cursos vão surgindo de acordo com a necessidade apre-
sentada pelos produtores e as ações de formação de instrutores são avaliadas 
e  acompanhadas de perto   antes de serem levadas aos produtores.  

 Entre os 220  cursos oferecidos os mais  procurados no Sindicato Rural de 
Maringá são: Manejo de Gado de Corte, Empreendedor Rural, Controle de 
Pragas em Lavouras, Classificação de Grãos, Produção Artesanal de Alimentos, 
Corte e Costura e Jardinagem.

O Senar-PR treina mais de 200 mobilizadores vinculados a 150 Sindicatos 
Rurais conta com ajuda de parceiros na região  que contribuem para a realização 
desse trabalho. 

“Meus pais e avós foram agricultores 
ha mais ou menos 20 anos atrás e naquela 
época eles cultivavam algodão, arroz, 
feijão, soja entre outros.  Hoje residimos 
em Sarandi

 Ingressei no Jovem Agricultor Apren-
diz em 2008 quando tinha 16 anos, pois 
sempre gostei do campo, e fazendo o 
curso poderia ter um maior contato com 
o mesmo, já que me mudei pra cidade 
quando tinha apenas três anos. O que eu 
achava mais interessante nas aulas era o 
contato com a natureza, durante o curso 
fomos a várias propriedades, de diferen-
tes segmentos, além de usinas, fazenda 
da UEM e etc. As aulas eram muito dinâ-
micas e eu e meus colegas conseguíamos 
absorver tudo.

Indico viver essa experiência para 
todos os jovens, diria que é uma ótima 
escolha, irão aprender muito. Só o fato 
de conhecer o campo e tudo o que há nele 
já valerá a pena, mesmo para quem que 
não quer trabalhar na área. Eu já escolhi 
a minha profissão, estou cursando Agro-
nomia na UEM e gosto da área de fruti-
cultura. Só tenho a agradecer ao Senar 
por essa oportunidade. Foi através desse 
aprendizado que conheci muitas coisas 
novas, não só para vida profissional como 
para pessoal também, fiz grandes amiza-
des e descobri qual carreira seguir.”

Diversificação de atividades e uma nova visão

Jovem Agricultor Aprendiz, 
caminho para Agronomia Senar: educação,

promoção social e futuro

De volta
para as
raízes rurais 
da família

-obra terceirizada para a pulverização da 
propriedade. Meu filho cuida do processo 
todo sozinho e aplica as práticas exer-
citadas no curso de Aplicação de Agro-
tóxicos. Também dispensamos a ajuda 
de administradores pois minha filha me 
auxilia na direção da propriedade  com os 
conhecimentos que desenvolveu no curso 
Empreendedor Rural. 

Eu procuro  passar para minha família 
que é muito importante aproveitarmos 
as chances  que temos de adquirir conhe-
cimentos e que todos eles somam para o 

crescimento da propriedade e até para 
o nosso crescimento pessoal. Os cursos 
de Desenvolvimento Comportamental 
e o Mulher Atual me ajudaram muito 
nos relacionamentos com as pessoas 
e na convivência com a família. É  um 
orgulho para a nossa família podermos 
dizer que fomos nós que construímos 
tudo, e que  foi através das nossas mãos 
e do nosso trabalho que  conseguimos 
chegar onde estamos hoje . Eu só tenho a 
agradecer as oportunidades que o Senar 
nos ofereceu .”



10 O caminho mais curto é sempre tentar mais uma vez.
Thomas Edison

Embrapa desenvolve soja ‘preta’ que 
retarda o envelhecimento
Se tudo correr como planejado, em 

cinco anos a Embrapa Soja, a Empresa 
de Pesquisa de Minas Gerais (Epamig) 
e a Fundação Triângulo lançarão no 
mercado uma variedade de soja preta, 
parecida com o feijão da mesma cor 
após cozida, mas com uma promessa 
que pode torná-la ainda mais popular 
que a estrela da feijoada: a de retardar o 
envelhecimento. 

Assim como outros grãos e frutas de 
pigmentação escura, o grão conta com 
a antocianina, substância que combate 
a ação dos radicais livres no organismo  
humano. O produto faz parte de uma 
pesquisa que já dura dez anos e pertence 
a um programa de quase três décadas 
de melhoramento da soja da Embrapa. 

Desde que chegou ao Brasil, em 1908, 
junto com os primeiros imigrantes 
japoneses, a oleaginosa não caiu no 
agrado do paladar do brasileiro, cujo 
consumo é tão pequeno que sequer é 
medido por estatísticas. Os japoneses, 
pelo contrário, consomem 8 gramas 
diários do grão. Por essa razão, a soja 
preta é vista como a nova tentativa de 
conquistar o consumidor. “O apelo 
do produto é semelhante ao de outros 
alimentos funcionais que são benéficos 
ao organismo”, diz a pesquisadora da 

Epamig, Ana Cristina Juhász.   
Segundo ela, os estudos conseguiram 

atenuar a ação da enzima lipoxigenase, 
responsável pelo gosto rançoso do grão 
que tanto afasta o comprador. Na sua 
opinião, a vantagem dessa nova soja é 
a possibilidade de ser cozida junto ao 
feijão preto, produto mais tradicional 
no Rio de Janeiro e Sul do país. “Mas ela 
pode ser feita separadamente”, acres-
centa. Seu colega de pesquisa da Em-
brapa Soja, Vanoli Fronza, afirma que 
duas variedades cultivadas de forma ex-
perimental apresentaram rendimento e 
custo de produção parecidos com o de 
outras cultivares. “O produtor não vai 
encontrar diferenças agronômicas”, diz. 

Na reta f inal,  uma variedade será 
escolhida e avaliada em relação a sua 
aceitação de mercado. A expectativa é 
que o preço final, de R$ 4 por quilo, seja 
igual ao do feijão preto. Fronza pondera 
que o produtor precisará se preocupar 
com a aparência dos grãos. “Os que esti-
verem fora do padrão de cor e tamanho 
devem ser descartados”. Ele alerta que 
esses grãos refugados dificilmente serão 
aceitos pela indústria de óleo, pois sua 
coloração altera o produto final. “Mas 
a indústria de ração pode se interessar 
pelo descarte”. 

A soja preta incorpora outras opções 
de oleaginosas no mercado, como a de 
cor marrom que foi lançada em 2011 
e, por enquanto, disponível no Rio de 
Janeiro e no Triângulo Mineiro. Neste 
caso, a proposta da pesquisa é parecida 
- a de suavizar o sabor para aproximar o 
consumidor do grão que também pode 
ser preparado com o feijão carioca. “A 
mistura deles resulta em uma alimen-
tação enriquecida de proteína e cálcio”, 
diz Fronza. 

Os pesquisadores Ana Cristina e 
Fronza reconhecem que a pouca publi-
cidade desses produtos é uma das prin-
cipais razões para que não deslanchem 
no mercado, apesar de todo o apelo que 
carregam como alimentos saudáveis. 
Para eles, conquistar o público jovem 
(refeições nas escolas públicas faz par-
te de uma das estratégias da Embrapa) 
seria uma forma de quebrar precon-
ceitos e formar um novo consumidor. 
(Valor Econômico) 

noviDaDe



11Enquanto o poço não seca,
não sabemos dar valor à água Thomas Fuller

orientação JuríDica

Restrospectiva do endividamento
rural e panorama atual

* Advogados Robson Ferreira 
da Rocha e Maurício Brunetta

As esperanças se renovam na pers-
pectiva de uma boa safra e ótimos preços 
àqueles que há anos vêm sofrendo em 
regularizar suas contas em razão das 
frustrações de safras sofridas nos anos 
de 2004 e 2005 aliadas à queda vertigi-
nosa dos preços agrícolas.

Embora os telejornais anunciem a 
todo momento o aumento da produ-
tividade, com a quebra de recordes na 
produção de grãos, se omitem quanto 
aos custos para a produção da lavoura, 
trazendo à população a falsa imagem de 
que tudo é fácil para o homem do campo.

Para aqueles que diariamente con-
vivem com o agronegócio sabem que 
a agricultura nacional sofre e já sofreu 
muito com os planos governamentais 
conhecidos como Plano Cruzado, Plano 
Bresser, Plano Verão e Planos Cruzado 
I e II.

Em razão do endividamento agrícola 
gerado nessa época, o Governo Federal 
editou a Lei n. 9.138/95, conhecida 
como Securitização e, a posteriori foi a 
da Resolução n. 2.471, conhecida como 
Plano Especial de Saneamentos de Ati-
vos – PESA. Contudo, o que na prática 
se constatou, é que tanto a Securitização 
como o Pesa serviram de “tapete” para 
encobrir os altos juros até então pratica-

dos nos contratos originários (custeios e 
investimentos) e tantos outros encargos 
abusivos que elevaram assustadoramen-
te as dívidas rurais.

O que talvez alguns agricultores não 
saibam, é que lhes é garantido judi-
cialmente, inclusive já sumulado pelo 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
a revisão destes contratos, tantos às 
Securitizações, os Pesas, custeios e in-
vestimentos (Finames), a fim de serem 
retiradas todas as ilegalidades que foram 
inseridas pelas instituições financeiras, 
para apurar os seus reais valores, confor-
me determina a Legislação do Crédito 
Rural, podendo, inclusive, muitos destes 
contratos já estarem quitados.

Desde então, os colegas vêm lutando 
diuturnamente para se recuperarem 
de tão sombrios tempos. Alguns, in-
felizmente, não resistiram e acabaram 
perdendo suas propriedades para as 
instituições financeiras que não respei-
taram o que a legislação de crédito rural 
disciplina para os casos de quebra de 
produção nas hipóteses de intempéries 
climáticas e baixos preços.

Àqueles que não concordaram com 
a forma de cobrança de seus débitos e 
procuraram seus advogados, estão tendo 
o direito de revisar seus contratos e obter 
a prorrogação dos seus pagamentos de 
acordo com sua capacidade, conforme 
dispõe o Manual de Crédito Rural, desde 

que preenchidos todos os seus requisitos, 
conforme determina a lei.

Nos dias atuais, já temos instituições 
financeiras que reconhecendo as dificul-
dades do homem do campo, renegociam 
seus débitos agrícolas para pagamento 
em 10 anos, com juros de 6,17% a.a., o 
que em vista de outrora é uma grande 
vitória. Mas os agricultores ainda assim 
têm que ficar atentos com o recálculo, 
pois os contratos podem estar eivados 
de ilegalidades na origem, o que pode 
levar o agricultor a pagar mais do que o 
realmente devido. 

É importante, ainda, o agricultor estar 
ciente que jamais deverá utilizar o cré-
dito pessoal para quitar uma operação 

rural, sob pena de perder proteção que 
a legislação de crédito rural dá às opera-
ções agrícolas em caso de nova quebra 
de produção.

Antes de tomar qualquer decisão é 
importante levar o seu contrato ao seu 
advogado e consultá-lo para saber se 
realmente o valor que lhe está sendo 
proposto é o realmente correto, confor-
me dispõe a legislação do crédito rural, 
para se ter certeza que não está caindo 
em uma nova “armadilha”.

*Os advogados Robson Ferreira da 
Rocha e Maurício Brunetta Giacomelli 
atendem em Maringá. Contatos pelo 
telefone (44) 3023-4420



12 Aprenda a confiar em si mesmo e aprenderá o grande segredo da vida
Thomas Edison

Área financeira, o “rim” 
da propriedade rural
Daltro Cella e Fernando Curi Peres

A área financeira de uma empresa rural (e 
também urbana) funciona como se fosse o rim 
de um ser humano. Por ela passam os reflexos 
de todo o fluxo de atividades desempenhadas 
nas demais áreas - produção, comercialização e 
recursos humanos. Por outro lado, os seus resul-
tados acabam afetando todo o comportamento 
estratégico e operacional da propriedade.  

A área de finanças pode ser considerada um 
espelho, uma vez que reflete o comportamento 
das outras áreas: se a comercialização não foi 
boa, cedo ou tarde as conseqüências estarão 
presentes no resultado financeiro. Isto faz com 
que qualquer decisão a ser tomada, no presente 
ou no futuro, precise de informações a respeito 
da situação atual e das perspectivas da área finan-
ceira da empresa.

A boa gestão das finanças torna necessário um 
sistema de controle das receitas e das despesas 
com as diferentes atividades. Entretanto, isto não 

quer dizer que sejam necessários instrumentos 
ou recursos computacionais sofisticados. 

A alimentação desses sistemas com infor-
mações pode, às vezes, ser incompatível com 
a capacidade de análise do empresário rural. 
Um bom sistema de controle precisa estar 
adaptado ao nível de conhecimento e capa-
cidade de análise de cada empresário rural, 
colaborando para que sejam evitados desvios 
dos objetivos pretendidos pela empresa. 
Ainda, a análise dos resultados financeiros 
revela a situação presente da empresa rural, 
possibilitando delimitar as estratégias futuras 
a serem perseguidas, ou mesmo, se a empresa 
deve ou não continuar com determinada ati-
vidade produtiva.

A importância da área financeira demanda 
empresários ativos, mesmo com estruturas 
produtivas baseadas na mão-de-obra familiar. 
A racionalidade da busca pela rentabilidade 
precisa tomar o lugar da passionalidade, ou das 
decisões tomadas com o coração. 

Cabe espaço, então, para o correto 
dimensionamento dos ativos. Por exem-
plo, as condições de compra de um trator 
estão muito boas. Mas eu preciso mesmo 
de um trator novo? Ele é compatível com a 
minha área produtiva? Quem irá manejá-
-lo? Ao mesmo tempo, a análise das fi-
nanças pode auxiliar na compreensão do 
papel dos gastos pessoais e/ou da família. 
Estarão, ou não, demandando recursos da 
atividade produtiva e comprometendo o 
crescimento da atividade no longo prazo? 
Saber lidar com essas pressões torna evi-
dente a necessidade de competências por 
parte do empreendedor rural na adminis-

quando – e por que – comprar novos maquinários?
tração de recursos financeiros.

  A importância dada à área financei-
ra também revela certas características 
pessoais do bom produtor rural: visão 
sistêmica da sua atividade empresarial, 
conhecimento do riscos envolvidos com 
cada decisão, capacidade e habilidade em 
reunir e analisar as alternativas existentes 
no mercado financeiro. 

  O bom empreendedor rural precisa ter 
atitudes pró-ativas, na gestão dos recursos 
próprios e também na busca de recursos 
financeiros junto a terceiros, tendo habili-
dades para negociar prazos e valores com 
os agentes financeiros do mercado.     

  A viabilidade e a implantação de es-
tratégias produtivas, comerciais e de re-
cursos humanos, necessita de um sistema 
financeiro controlado, que possibilite ao 
empreendedor rural trabalhar dentro de 
um horizonte orçamentário planejado.

  É necessário ressaltar, uma vez mais, 
que as atividades administrativas são, de 
fato, influenciadas pelas necessidades de 
consumo familiar. A administração deve 
estar ciente de que é necessário delimitar 
estratégias presentes e futuras para con-
templar essas demandas. 

  Por outro lado, a manutenção das ati-
vidades produtivas no presente deve ser 
capaz de promover condições de auto-
-sustentação da propriedade no futuro, 
contemplando, inclusive, o envolvimento 
dos filhos (sucessores).

  Não há como os empreendedores rurais 
admitirem o desconhecimento ou descaso 
com as finanças. Também não é desculpa 
a falta de interesse em capacitar-se nessa 
área pois, às vezes, conhecimentos básicos 
são suficientes para a boa condução da 
propriedade. As outras demandas acabam 
influenciando o empreendimento rural 
mas, de fato, a procura pelo lucro é o me-

lhor caminho para o sucesso. 
  Em tempo: não é verdade que o agri-

cultor familiar não precisa procurar o 
lucro. Nós continuamos procurando en-
contrar o pequeno agricultor que só quer 
“reproduzir” suas condições de pobreza. 
Felizmente, ainda não conseguimos en-
contrar esse tipo de camponês no Brasil.

DALTRO CELLA. Engenheiro Agrô-
nomo e Administrador de Empresas. 

Prof. Dr. FERNANDO CURI PERES



Características da cultivar CD 2630RR STS

Sobre a Coodetec

A CD 2630RR STS, de ciclo precoce, 
tem recomendação para as regiões 
onde se cultiva milho safrinha no Sul do 
Brasil e Paraguai. Indicada para solos de 
média e alta fertilidade, esta variedade 
apresenta excelente porte de plantas 

A Cooperativa Central de Pesquisa 
Agrícola – Coodetec é uma empresa que 
pertence a 185 mil agricultores filiados 
a 32 cooperativas no Brasil, que juntas 
somam um faturamento anual de R$ 30 
bilhões. Os produtores, além de contar 
com um fluxo contínuo de produtos e 
tecnologias de ponta, têm a oportuni-
dade de apontar suas demandas para 
definição das linhas de pesquisa. 

O aumento do potencial produtivo 
das cultivares de trigo e soja, e dos hí-
bridos de milho da Coodetec, safra após 
safra, se deve aos trabalhos de pesquisa 

3313As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem
Chico Buarque de Holanda

inforMe técnico

Cultivar CD agrada produtores 
da região de Maringá

As lavouras da região de Maringá garan-
tiram bons resultados para os sojicultores 
nesta safra. O resultado alcançado com a 
última colheita é 39% maior do que o saldo 
da safra 11/12. No ano passado, os agricul-
tores desta região finalizaram o ciclo da 
cultura com mais de 553 mil toneladas do 
grão e, agora, o resultado ultrapassou 770 
mil toneladas. A média de colheita, por 
produtor, chegou a 3.295 quilos por hectare.

Além de um pequeno aumento da área 
cultivada (2%), os sojicultores também 
puderam experimentar uma nova va-
riedade de soja oferecida pela Coodetec: 
a CD 2630RR STS. Esta cultivar tem se 
destacado no plantio antecipado e também 
faz parte dos bons resultados das lavouras. 
O produtor e empresário Moacir Ferro, da 
Comércio de Produtos Agrícolas Campos 
Verdes, reservou 30 hectares de sua área 
para a cultivar CD . 

“A antecipação de plantio é o que mais 
agrada. Além disso, gasta-se menos com 
semente, tendo em vista que exige menor 
número de plantas por metro linear, apre-
senta bom desenvolvimento e é um material  
uniforme, independente do tipo de solo 
e fertilidade”, detalhou. Ferro, que colheu 
64 sacas por hectare, também informou 
que todos os produtores da sua região, que 
plantaram essa cultivar na última safra, elo-
giaram o material. “Vamos continuar com 
a CD 2630RR STS, também pelo controle 

eficaz de plantas daninhas.”
Da mesma forma, em Maringá, o produ-

tor Eduardo Martins alcançou resultados 
satisfatórios com a soja desenvolvida pela 
Coodetec. Ele colheu, em duas áreas dife-
rentes, 64 e 66 sacas por hectare. “Trabalha-
mos com milho safrinha e, por isso, devido 
a antecipação de semeadura, é um material 
que se encaixa bem na nossa necessidade. 
Ótimo para abertura de plantio. Apresenta 
bom desenvolvimento e engalhamento. Na 
próxima safra esperamos produzir mais, 
diminuindo a população e plantando um 
pouco mais cedo”, explicou.

Não muito longe de Maringá, também 
é possível encontrar excelentes resultados 
com a cultivar CD 2630RR STS. Em Lobato, 
o produtor Tiago Bronze Cansian colheu 72 
sacas por hectare. “Em minha área, se saiu 
melhor que outras duas fortes concorrentes 
do mercado. Ficamos 20 dias sem chuva e, 
mesmo assim, se desenvolveu dentro do 
esperado. A produtividade foi excelente. 
Outro material, que estava ao lado, sentiu 
mais a seca, refletindo na produção. Vou 
aumentar a área na próxima safra. Vale a 
pena investir”, garantiu Cansian.

safra 12/13
registra aumento de 
produção; soja coodetec 
contribui para
bons resultados 

no plantio antecipado. É resistente 
aos nematoides de cisto, raças 3 e 14, e 
tolerante ao oídio. Ainda é importante 
destacar que a soja CD 2630RR possui 
o gene STS™, que facilita o manejo da 
buva, corda-de-viola e trapoeraba.

e melhoramento genético, desenvol-
vidos para cada região produtora do 
Brasil e Paraguai, de forma específica. 

A sede da Coodetec fica na cidade 
de Cascavel, no Oeste paranaense, 
onde funciona uma rede complexa de 
ensaios e um departamento de pesqui-
sa estruturado, com modernos labo-
ratórios de melhoramento genético, 
biotecnologia, fitopatologia, qualidade 
de sementes e solos. Outros Centros de 
Pesquisa da Coodetec estão localizados 
em Palotina/PR, Goioerê/PR, Rio Ver-
de/GO e Primavera do Leste/MT.
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Empregador, saiba como agir em relação aos 
novos direitos dos trabalhadores domésticos

A diarista Sandra Stefanutto, 
quatro filhos, separada, mora-
dora em Maringá, trabalha em 
diferentes casas. Ganha por cada 
jornada – em diferentes residên-
cias - em torno de R$ 80,00. Diante 
dos novos direitos trabalhistas 
conquistados, ela, por enquanto, 
está em dúvida: continua na infor-
malidade, ganhando mais do que o 
salário mínimo, mas sem direitos 
trabalhistas ou opta por um salário 
fixo mensal e com todas as garan-
tias que a lei acaba de lhe assegurar.

  Sandra já conhece de forma 
detalhada as novas regras para os 
empregados domésticos previstas 
na Emenda Constitucional nº 72. 

- Elaborar um contrato, por escrito, detalhando as atividades exe-
cutadas pelo empregado e o horário de trabalho. O documento deve 
ser assinado por ambas as partes e suas respectivas testemunhas

- Manter um livro com registro dos valores de tudo o que for 
pago, inclusive com datas

- Manter um livro de ponto, com o registro das horas trabalha-
das e as assinaturas das partes

- Empregadores e empregados devem manter uma relação 
profissional, não pessoal

- Traçar um perfil das atividades executadas na casa. Com esses dados, será possível 
prever a necessidade de pagamento de hora extra ou adicional noturno, para decidir se 
o gasto pode ser cortado

- Ainda não há exatamente como calcular 
o impacto que as novas regras terão para os 
empregadores. A estimativa é que um em-
pregador/empresa gasta 102% a mais do que 
o salário pago ao trabalhador urbano. Como 
os trabalhadores domésticos terão as mes-
mas garantias que os demais, esse percentual 
é uma aproximação válida

- Calcular todos os encargos trabalhistas 
que passarão a ser obrigatórios – como in-
denização por demissão sem justa causa e 
FGTS - para tentar prever os gastos futuros

- Caso os custos não estejam de acordo 
com o orçamento da família, buscar alterna-
tivas, como a divisão das tarefas domésticas 
ou a contratação de outro tipo de emprega-
dos – como diaristas

- Sobre salário-família, assistência a de-
pendentes de até 5 anos de idade e seguro 
contra acidentes de trabalho, aguardar a 
normatização do Executivo. As regras po-
dem variar em relação às outras categorias 
trabalhistas. (Agência Brasil)

Fonte: Ricardo Pereira de Freitas Guimarães, 
professor de pós-graduação em direito trabalhista 
da Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP)

Uma comissão formada por deputados e 
senadores tem prazo de 180 dias para regula-
mentar as seguintes questões ainda penden-
tes em relação aos novos direitos trabalhistas 
dos domésticos:
- Proteção contra demissão arbitrária ou sem 
justa causa;
- Seguro-desemprego;
- FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço);
- Adicional por trabalho noturno;
- Salário-família;- Assistência gratuita a 
dependentes até cinco anos em creches e 
pré-escolas;
- Seguro contra acidentes de trabalho.
 

“Simples”
 A comissão mista criada no Congresso 

para regulamentar a Constituição vai propor 
a criação de um regime tributário diferen-
ciado - uma espécie de “super simples”- para 
recolhimento de todas as contribuições 
devidas por empregadores de trabalhadores 
domésticoss.

O Simples Nacional ou Super Simples é 
um regime compartilhado de arrecadação, 
cobrança e fiscalização de tributos aplicável às 
microempresas e empresas de pequeno porte.

A ideia da proposta é reunir todas as 
contribuições devidas em uma só, para 
facilitar o recolhimento das contribuições 
previdenciárias.

Direitos trabalhistas

o que os empregadores podem fazer para ter 
mais segurança na relação com o empregado?

com a entrada em 
vigor das normas 
que dependem de 
regulamentação

o que precisa de 
regulamentação

O texto estende os direitos gozados 
por todos os trabalhadores regi-
dos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) aos empregados 
domésticos. Antes da promulga-
ção da nova lei, os trabalhadores 
domésticos tinham direito a salá-
rio mínimo, à irredutibilidade da 
remuneração, a décimo terceiro 
salário, repouso semanal remune-
rado, férias, à licença-maternidade 
e licença-paternidade, a aviso pré-
vio, à aposentadoria e à Previdência 
Social.

  Com os novos direitos incluí-
dos no Artigo 7º da Constituição, 
esses trabalhadores terão garantia 
de jornada semanal de 44 horas, 

hora extra, Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) e de 
seguro-desemprego. Também 
deverão ser criadas normas espe-
cíficas para a redução dos riscos 
de trabalho e reconhecimento de 
convenções e acordos coletivos.

  Passam a ser proibidos, em re-
lação aos empregados domésticos, 
a diferença de salários por motivos 
de sexo, idade, cor ou estado civil; 
a discriminação salarial ou de cri-
térios de admissão de pessoas com 
deficiência; o trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de 
18 anos e qualquer tipo de trabalho 
doméstico a menores de 16 anos, 
exceto em condição de aprendiz. 
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o que precisa de 
regulamentação
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Tendências dos preços de grãos neste ano

Gilda M. Bozza
Economista DTE/FAEP

As perspectivas para o mercado inter-
nacional de grãos apontam, em princípio, 
preços mais baixos no segundo trimestre 
de 2013, a depender de fatores climáticos 
nos Estados Unidos. Conforme Safras & 
Mercado, apesar da perspectiva de baixa, 
os preços internacionais da soja deverão 
ficar dentro da média dos últimos 5 anos, 
a não ser a ocorrência de qualquer fator 
climático na safra norte-americana.

O relatório de abril do Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos – 
USDA -, teve impacto negativo sobre os 
preços da Bolsa de Chicago (CBOT). As 
variáveis que resultaram nesse quadro 
foram: a manutenção dos estoques norte-
-americanos em 3,4 milhões de toneladas 
e o aumento da produção mundial para 
269,63 milhões de toneladas. A manuten-
ção dos estoques trouxe a relação estoque 
final/consumo para 4,0%, a menor dos 
últimos 40 anos.   

O relatório confirmou a produção 
brasileira e Argentina em 83,50 milhões 
de toneladas e 51,50 milhões de toneladas, 
respectivamente. As exportações brasi-
leiras do grão foram reajustadas de 38,40 
milhões para 36,75 milhões de toneladas. 

O nó da logística
A questão da logística brasileira desesti-

mula a realização de negócios. No período 

de 15/3 a 15/4, a soja baixou US$ 1,72 por 
saca, caindo do US$ 31,43 por saca para 
US$ 30,89 por saca. De acordo com Safras 
& Mercado, com a safra brasileira em final 
de colheita, o olhar do mercado volta-se 
para as condições climáticas durante o 
desenvolvimento do plantio e a evolução 
da demanda nos Estados Unidos. 

Milho
No caso do milho, os Estados Unidos 

- com um clima diferenciado em 2013 
-  comparativamente a 2012 poderão ter 
atraso no plantio do grão, com a ressalva de 
que os principais estados produtores ainda 
não começaram a plantar. Os estoques 
mundiais são estimados em 125 milhões 
de toneladas. Já a produção mundial tem 
estimativa de produção de 855, 92 milhões 
de toneladas. A relação estoque final/
consumo ficou em 14,5%.  Igualmente no 
milho, a atenção são as condições climá-
ticas norte-americanas, as quais poderão 
influenciar os preços internacionais.  

No período de um mês (15/03 a 15/04) 
as cotações do grão no mercado interna-
cional recuaram 9,6%, caindo de U$ 16,93 
por saca para US$ 15,30 por saca, no último 
dia 15 do corrente.

Trigo
Para o trigo, o relatório de abril do 

USDA apontou aumento de área norte-
-americana e estoques mundiais maiores. 
O USDA revisou a produção mundial de 

trigo na safra 2012/13 para 655,43 milhões 
de toneladas e o consumo mundial reajus-
tado para 672,55 milhões de toneladas. 
Os estoques globais foram reajustados de 
178,23 milhões para 182,26 milhões de 
toneladas. 

Para os Estados Unidos, o relatório 
manteve a produção em 61,76 milhões de 
toneladas e os estoques finais passaram 
para 19,89 milhões de toneladas.  Os preços 
do cereal, no período de um mês, registra-
ram queda de 4% por saca, passando de 
US$ 15,95 para 15,31 por saca, um recuo 
de US$ 0,64 por saca. A seca que os Estados 
Unidos enfrentam dificulta o plantio do 
cereal.  Com isso, os preços recuperaram 
parte das perdas registradas.

É sugerido aos produtores o acompa-
nhamento diário dos preços na Bolsa de 

Chicago e no mercado paranaense, apro-
veitando os repiques, se houver, de preços. 
O produtor deve ter em conta, o seu custo 
de produção, o preço do ponto de equilí-
brio e fazer as contas a partir de que preço 
poderá comercializar o seu produto com 
rentabilidade.

A economista 
Gilda Bozza 
é assessora do 
Departamento 
Técnico e 
Econômico e 
Coordenadora 
da Conjuntura 
Agropecuária 
da Federação da 
Agricultura do 
Estado do Paraná

É proibido chorar sem aprender, levantar-se um dia
sem saber o que fazer, ter medo de suas lembranças. Pablo Neruda
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Alertada por meio de seus Sindicatos 
Rurais de que o IAP estava exigindo dos 
produtores o cumprimento do SISLEG 
(Sistema de Manutenção, Recuperação e 
Proteção da Reserva Legal e Áreas de Pre-
servação Permanente) sem levar em conta 
o novo Código Florestal, a FAEP pediu 
esclarecimentos àquele órgão ambiental. 

Ocorre que o novo código estabeleceu a 
criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
e do Programa de Regularização Ambiental 
(PRA) como a base legal para as intervenções 
no meio ambiente. Isso significa que deverá 

IAP atende reivindicação da
Faep e dos sindicatos rurais

ocorrer o registro público eletrônico de 
âmbito nacional, obrigatório para todos os 
imóveis rurais, com a finalidade de integrar as 
informações ambientais das propriedades e 
posses rurais, compondo base de dados para 
controle, monitoramento, planejamento 
ambiental e econômico, e combate ao desma-
tamento. Entretanto, até dezembro, não havia 
uma plataforma de inscrição do cadastro, ou 
seja, ele não foi implantado. 

Diante desse cenário, a FAEP reuniu-se 
com o órgão ambiental e solicitou, em re-
sumo, que fosse aguardada a implantação 

do CAR, que regularizará a transição e a 
migração dos dados do Sisleg nos parâme-
tros fixados pela Lei 12.651/2012 (Código 
Florestal). 

Na edição 8.866 do Diário Oficial do Es-
tado do Paraná, de 27 de dezembro de 2012, 
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
o Instituto Ambiental do Paraná emitiram 
uma resolução conjunta em que: 

1) Suspenderam os efeitos do Decreto nº 
387/99 e Decreto nº 3320/2004, referentes 
ao Sistema de Manutenção, Recuperação 
e Proteção da Reserva Legal e Áreas de 

Preservação Permanente (Sisleg), por um 
período de até 180 dias, enquanto o IAP 
elabora e implanta novos procedimentos. 

2) Suspenderam os efeitos que se referem 
à exigibilidade de formalização de novos 
Termos de Compromisso com base nos re-
feridos decretos, exigibilidade de Sisleg nos 
procedimentos de fiscalização e de licencia-
mento ambiental, novos e em andamento. 

3) Suspenderam as aplicações de sanções 
administrativas, relativamente aos Termos 
de Compromisso inadimplentes, sem 
deliberação definitiva, em análise no IAP. 
Fonte: Sistema FAEP 

É inútil dizer: estamos fazendo  o possível. Precisamos fazer o que é necessário
 Winston Churchill


