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Com as alterações substanciais na legislação trabalhista, vigentes 
desde novembro, o empregador rural  precisa estar atualizado. A 
desinformação pode lhe custar muito caro. Luiz Carlos Rizzo

reforma trabaLhista



Estamos nos últimos dias de 2017. 
Muito bom olhar para trás e concluir 
que cada um de nós deu o melhor de 
si para o alcance dos objetivos. Muitos 
foram alcançados, outros não, outros 
adiados e alguns deixados de lado por 
estarem superados antes de serem 
colocados em prática.

Disto é feita a vida: ideias, estra-
tégias inteligentes, trabalho, muito 
trabalho, vitórias, algumas derrotas, 
empates. Fundamental, porém,  é 
perseverar no rumo certo.

Vamos seguir as pegadas de The-
odore Roosevelt: “Acredite que você 
pode. Assim você já está no meio do 
caminho”.

Nesta edição, um resumo dessa sá-
bia afirmação. Matéria especial sobre 
as mudanças na legislação trabalhista 
já em vigor. As novas regras são fruto 
da luta das classes produtivas em 
mostrar que o Brasil precisa estar in-
serido em novas e modernas relações.

São muitos os assuntos em pauta. 
Exemplos:
- como converter multas ambientais 

em ações conservacionistas;
- perspectiva de baixa rentabilidade 
da soja em 2018;
- crédito rural e patrimônio de afeta-
ção;
- pesquisa de satisfação de nossos 
associados;
- finanças e saúde das mulheres rurais.

E que venha 2018. Serão muitos 
os desafios. Dentre eles, a questão 
do Funrural. Vamos lutar e mobilizar 
nossos representantes políticos para 
pagarmos apenas o que de direito 
e justo. Nenhum real a mais! Nem a 
menos.Estamos conscientes disto. No 
nosso setor, tudo indica que as safras 
serão boas, mas os preços...Tem ainda 
as incertezas na política diante das 
eleições presidenciais...

É assim mesmo. Interessante e sau-
dável a dinâmica da vida. Vamos nos 
escorar no pensamento do grande 
Steve Jobs: “Vamos inventar o amanhã 
no lugar de se preocupar com o que 
aconteceu ontem”.

Agindo assim, estaremos mais 
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2 Quem pensa pouco, erra muito. 
Leonardo da Vinci

próximos de novas conquistas. Afinal, 
conforme dizia o grande pensador 
chinês Confúcio: “não são as ervas da-
ninhas que afogam as boas sementes, 
mas a negligência do agricultor”.

E, como combustível para 2018, me-
ditemos no poema do maior poeta da 
língua portuguesa, Fernando pessoa

“Não importa se a  estação 
do ano muda... Se o século vira, 
se o milénio é outro. Se a idade 

aumenta...
Conserva a vontade de viver,

Não se chega a parte alguma sem 
ela”.

A todos, feliz NAtAl e um Ano 
Novo de excelentes colheitas em 

todas as áreas da vida.

Presidente José Antônio Borghi
e Diretoria Sindicato 
Rural de Maringá



Seja um homem sério, brinque.” 
Sócrates 3

O CAR é um registro eletrônico, obrigatório 
para todos os imóveis rurais, uma base de 
dados estratégica para o controle, o monito-
ramento e o combate ao desmatamento das 
florestas e da vegetação nativa do Brasil. Cola-
bora também para o planejamento ambiental 
e econômico dos imóveis rurais.
  Esse cadastro também é importante porque é 
pré-requisito para que o produtor tenha acesso 
ao crédito rural e a subsídios. Ele também é uma 

exigência para o acesso à emissão das Cotas de 
Reserva Ambiental, como aos benefícios pre-
vistos nos Programas de Regularização Am-
biental (PRA), Apoio, Incentivo à Preservação 
e Recuperação do Meio Ambiente.
  Com ele é possível a regularização das Áreas 
de Preservação Permanente (APP) e de 
Reserva Legal, a suspensão de sanções em 
decorrência de infrações administrativas e 
contratação de seguro rural.

O CAR também permite a dedução das Áreas de 
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso 
restrito para cálculo do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural-ITR, o que gera créditos tributários.
Dá, ainda, isenção de impostos para os principais in-
sumos e equipamentos, como fio de arame, postes de 
madeira tratada, bombas d’água, trado de perfuração 
do solo, dentre outros utilizados para os processos de 
recuperação e de manutenção das Áreas de Preser-
vação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

A inscrição no CAR pode ser feita 
no Sindicato Rural de Maringá jun-
tamente ao departamento técnico e 
econômico no programa destinado 
ao cadastro. Antes de a MP ser pu-
blicada pelo governo, o prazo final 
para os produtores rurais acaba-
va em cinco de maio, prorrogada. 
Agora, o prazo vai até o último dia 
deste mês.

O que é o CAR Conheça os benefíciosComo se inscrever 

O Sindicato Rural de Maringá alerta: o prazo de inscrição para o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e para a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) ter-
mina no próximo dia 31 de dezembro. A inscrição no CAR é obrigatória para todos 
os imóveis rurais, que, além da regularização, passam a ter os benefícios previstos no 
Código Florestal, Lei n.° 12.651/12.

31 de dezembro, último
prazo para inscrição no CAR 
e adesão ao Programa de 
Regularização Ambiental (PRA)



Não tentes ser bem sucedido, tenta antes ser um homem de valor.” 
Albert Einstein4

Em qualquer situação, obrigatoriedade 
da reparação do dano

Como converter multas ambientais
em ações conservacionistas

O valor será igual ou superior ao da 
multa convertida. Independentemente 
do valor da multa aplicada, o autuado 
ficará obrigado a reparar integralmente 
o dano que tenha causado. 

Segundo a engenheira-agrônoma 
Carla Beck, do Departamento Técnico-
-Econômico da Faep e especialista em 
questões ambientais, são consideradas 
as ações, atividades e as obras incluídas 
em projetos com, no mínimo, um dos 
seguintes objetivos: 

- Recuperação de áreas degradadas 
para conservação da biodiversidade e 
conservação e melhoria da qualidade do 
meio ambiente; 

- de processos ecológicos essenciais; 
- de vegetação nativa para proteção; 
- e de áreas de recarga de aquíferos. 
- Proteção e manejo de espécies da 

flora nativa e da fauna silvestre. 
-  Monitoramento da qual idade do 

meio ambiente e desenvolvimento de 
indicadores ambientais;

- Mitigação ou adaptação às mudanças 

O Decreto nº 9.179, de 23 de outubro de 
2017, instituiu o Programa de Conver-
são de Multas Ambientais emitidas por 
órgãos da União, integrantes do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). 
A medida concede à autoridade ambien-
tal federal a competência de converter a 
multa simples em serviços de preserva-
ção, melhoria e recuperação da qualidade 
do meio ambiente. A conversão de multa 
é prevista na Lei nº 9.605/1998, que regula 
esse tipo de crime.

Essa possibilidade permite o acordo 
entre o órgão responsável e o infrator para 
a reparação integral dos danos ambien-
tais, sem a obrigatoriedade de recorrer 
ao Poder Judiciário. Dessa forma, haverá 
uma economia financeira e de tempo. 
E, principalmente, o melhor benefício 
reside na recuperação ao meio ambiente. 

decreto permite conversão de multas ambientais. autuados podem prestar serviços de preservação e conservação

do clima; 
- Manutenção de espaços públicos 

que tenham como objetivo a conser-
vação, a proteção e a recuperação de 
espécies da flora nativa ou da fauna sil-
vestre e de áreas verdes urbanas desti-
nadas à proteção dos recursos hídricos; 

- Educação ambiental; 
- Promoção da regularização fundiá-

ria de unidades de conservação. 



335
Quem quer agradar a todos não agrada a ninguém. 

Jean-Jacques Rousseau

Opções para converter multas em serviços de preservação...
Quais as opções para o autuado 
solicitar a conversão de multas 
em serviços de preservação, 
conservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do 
meio ambiente? 
R- O autuado, ao pleitear a conversão 
de multa, deverá optar pela imple-
mentação, por seus meios, de serviço 
de preservação, melhoria e recupera-
ção da qualidade do meio ambiente. 
Ou pela adesão a projeto previamente 
selecionado pelo órgão federal emis-
sor da multa. 

Qual o desconto que o autuado 
terá no caso de optar pela 
conversão de multas em serviços 
de preservação, conservação, 
melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente? 
R- A conversão das multas em serviços 
ambientais ocorrerá de duas formas: 
direta ou indiretamente.  Nos dois 
casos se mantém a obrigatoriedade 
de recuperar a área degradada que 
deu origem à punição. Na opção pela 
conversão direta, os infratores terão 
direito a um desconto de 35% no total 
da multa e se comprometem a investir 
o valor em recuperação ambiental. A 
autuação não poderá ser convertida 
em serviços ambientais aplicados na 
área do próprio dano.
 
E no caso de conversão indireta?
R- Já na forma de conversão indireta, o 
infrator poderá receber um desconto 
de 60% do valor total da multa, que 
será investida em cota-parte de proje-
to de recuperação definida como prio-
ritária por comissão mista, formada 
pelo poder público e sociedade civil. 
A conversão zera o débito público?
R- O novo decreto determina que o ato 
administrativo que encerra o débito 
público, a partir da conversão, será 
efetivado somente após a conclusão 
dos serviços ambientais prestados. 

Como ocorrerá o processo de 
conversão de multas?
R - Por ocasião do julgamento do auto 
de infração, a autoridade julgadora 
deverá, em decisão única, sentenciar 
a multa e o pedido de conversão dela. 
A autoridade julgadora considerará as 
peculiaridades do caso, os anteceden-
tes do infrator e o efeito dissuasório da 

multa ambiental. Poderá deferir ou não 
o pedido de conversão. 

E depois de aceita a conversão da 
multa?
R-  Uma vez deferido o pedido de con-
versão, o autuado será notificado para 
comparecer em uma unidade admi-
nistrativa para a assinatura do termo 
de compromisso. Se a decisão for fa-
vorável, as partes celebrarão termo 
de compromisso, que estabelecerá a 
vinculação do autuado ao objeto da 
conversão pelo prazo de execução do 
projeto aprovado ou de sua cota-parte 
no projeto escolhido pelo órgão emis-
sor da multa. 

Quais as bases do compromisso 
assinado? 
R - O termo de compromisso conterá 
as seguintes cláusulas obrigatórias: 
nome, qualif icação e endereço das 
par tes  compromissadas e  de seus 
representantes legais ;  ser viço am-
biental objeto da conversão; prazo 
de v igência do compromisso,  que 

será vinculado ao tempo necessário 
à conclusão do objeto da conversão 
que, em função de sua complexida-
de e das obr igações,  poderá var iar 
entre o mínimo de noventa dias e o 
máximo de dez anos, admitida a pror-
rogação, desde que justificada; multa 
a ser aplicada em decorrência do não 
cumprimento das obrigações pac-
tuadas; efeitos do descumprimento 
parcial ou total; reparação dos danos 
decorrentes da infração ambiental, 
caso existentes; e o foro competente 
para solucionar casos na justiça entre 
as partes. 

O autuado terá que estar inscrito 
no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR)? 
R - Sim. Se os serviços a serem execu-
tados demandarem recuperação da 
vegetação nativa em imóvel rural, as 
áreas beneficiadas com a prestação de 
serviço objeto da conversão deverão 
estar inscritas no CAR. 

Quais os passos para concluir o 

processo? 
A assinatura do termo de compromis-
so suspende a exigibilidade da multa 
aplicada e implica renúncia ao direito 
de recorrer administrativamente. A 
celebração do termo não põe fim ao 
processo administrativo e o órgão 
ambiental monitorará e avaliará, a 
qualquer tempo, o cumprimento das 
obrigações. A efetiva conversão da 
multa se concretizará somente após a 
conclusão do objeto, parte integrante 
do projeto, a sua comprovação pelo 
executor e a aprovação pelo órgão 
federal emissor da multa. 

O infrator ambiental fica livre das 
penalidades na esfera penal e 
civil? 
R - Não. Independentemente do pedi-
do de conversão da multa e recupera-
ção da área a responsabilidade penal e 
civil, seguirão os processos pelas auto-
ridades competentes. No prazo de 90 
dias, o órgão federal emissor da multa 
definirá os critérios para os projetos e 
como será a execução na prática.



6 Não importa o quão lento você vá desde que não pare”. 
Confúcio
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7A inspiração existe. Porém, temos que encontrá-la trabalhando”. 
Pablo Picasso

Fábio Lamônica Pereira 

Segundo o que dispõe o Projeto de Lei 
n. 212/2015 já aprovado pelo Senado 
Federal, atualmente aguardando os 
trâmites junto à Câmara dos Depu-
tados, haverá a criação de uma nova 
modalidade de título de crédito e ins-
tituição de garantia no agronegócio.

Com a nova proposta, os credores 
passarão a contar com mais uma for-
ma de garantia, sendo que se institui 
sobre determinado imóvel, parcial ou 
totalmente, bem como em relação 
às construções e benfeitorias a ele 
incorporadas, o regime de afetação, 
que consiste na manutenção do bem 
de forma apartada do patrimônio do 
devedor, sendo destinado, especifica-
mente, à garantia do pagamento do 
débito contraído junto ao credor.

Dessa forma, o patrimônio de afetação 
não pode ser vinculado ou onerado por 
quaisquer outras obrigações do devedor 
até o final pagamento do débito contraí-
do para com o credor.

Também fica excluída a possibilida-
de de afetação de imóvel classificado 
como pequena propriedade rural, bem 
como aquele definido como “bem de 
família”, que serve de residência para a 
entidade familiar, consoante proteção 
Constitucional e de legislação específica 
aplicadas às referidas situações.

O proprietário que instituir a afeta-
ção continuará na posse do imóvel, 
obrigando-se à sua preservação e 
guarda, bem como ao pagamento de 
todas as respectivas obrigações, assim 
como ocorre na hipoteca.

Com a instituição da afetação, o re-
ferido bem não se comunicará com os 
demais bens do devedor, constituindo-
-se um patrimônio apartado. Também 
não responderá por outras dívidas do 

devedor, não estando sujeito à penhora, 
arresto ou sequestro.

A mesma proposta prevê a instituição 
de um novo título de crédito nominado de 
Cédula Imobiliária Rural - CIR que consistirá 
em obrigação de entrega certa ou de pa-
gamento em dinheiro a qual será garantida 
pelo referido patrimônio de afetação.

Tratando-se de crédito rural e não ha-
vendo determinação específica quanto 
aos encargos, sejam remuneratórios ou 
moratórios, entende-se que deverão ser 
aplicadas as mesmas regras já estabeleci-
das para operações de crédito.

Ponto relevante está no fato de que 
o emitente (devedor) do título não po-
derá invocar situações de caso fortuito 
ou de força maior, o que poderia excluir 
as disposições do Manual de Crédito 
Rural que permitem, por exemplo, a 
prorrogação dos pagamentos em caso 
de frustração de safra.

Há previsão de vencimento antecipado 
da dívida (situação em que toda a dívida 

ORiEntAçãO JuRídiCA

Crédito Rural e patrimônio de Afetação

passa a ser exigida imediatamente) esti-
pulada de forma pouco usual e demasia-
damente subjetiva, nos seguintes termos: 
“verificada a prática comprovada de des-
vio de bens e administração ruinosa do 
imóvel rural, construções, maquinismos, 
instalações e benfeitorias abrangidas pelo 
patrimônio de afetação”.

De forma semelhante ao que ocorre 
com a alienação fiduciária de imóvel, em 
caso de não pagamento do título, o credor 
poderá exercer o direito ao “registro da 
transferência da área rural”, sem quaisquer 
outras formalidades, ou seja, o devedor 
perderá o direito à propriedade do bem 
oferecido em afetação.

Se o título prever liquidação em dinhei-
ro e caso a operação não seja paga nos 
termos ajustados, o credor deverá vender 
o imóvel a terceiros (de forma ainda a ser 
regulamentada) e aplicar o resultado para 
o pagamento do débito. Caso o montante 
seja insuficiente, o devedor continuará 
pelo pagamento do restante.

Em resumo, trata-se de proposta 
que beneficia, demasiadamente, os 
credores de operações de crédito rural 
e põe em grande risco a atividade dos 
produtores rurais que dependem de 
financiamentos, sejam de fontes ofi-
ciais ou privadas. As regras propostas 
são onerosas e retiram direitos até 
então assegurados aos produtores, 
os quais ainda permitem amenizar os 
riscos inerentes ao agronegócio. Além 
disso, a previsão de liquidação da dívi-
da sem a necessidade de instauração 
de um processo judicial, retirará os di-
reitos Constitucionais à ampla defesa 
e ao contraditório.

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



9Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. 
É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz”. Mário Quintana8 Na vida, não existe nada a temer, mas a entender” 

Marie Curie

MUDANÇAS

Conheça a nova legislação 
trabalhista já em vigor

Trabalho parcial, negociação,
validade das normas coletivas

Representação, 
demissão,
danos morais

Banco de horas, 
rescisão, ações

Medida Provisória 
altera pontos da 
reforma trabalhista

Contribuição 
sindical, 
terceirização, 
gravidez

Transporte, 
trabalhos 
intermitentes e 
remoto

Em vigor desde novembro, a nova legislação trabalhista traz profundas 
mudanças na relação entre empregados e empregadores também no 
campo. Uma delas: o trabalhador rural que ingressar com ação na Justiça 
Trabalhista e perdê-la terá que arcar com os custos processuais. Segundo 
Foco Rural, confira as principais mudanças:

Transporte
O tempo gasto até o local de trabalho e 
o retorno, por qualquer meio de trans-
porte, não será computado na jornada 
de trabalho.

Trabalho intermitente (por período)
O trabalhador poderá ser pago por perí-
odo trabalhado, recebendo pelas horas 
ou diária. Ele terá direito a férias, FGTS, 
previdência e 13º salário proporcionais. 

Trabalho remoto (home office)
Tudo o que o trabalhador usar em casa 
será formalizado com o patrão via con-
trato, como equipamentos e gastos 
com energia e internet. O controle do 
trabalho será feito por tarefa.

Trabalho parcial
Até 30 horas semanais, sem possibili-
dade de horas extras semanais, ou de 
26 horas semanais ou menos, com até 
6 horas extras, pagas com acréscimo 
de 50%. Um terço do período de férias 
pode ser pago em dinheiro.

Negociação
Convenções e acordos coletivos po-
derão prevalecer sobre a legislação. 
Assim, os sindicatos e as empresas po-
dem negociar condições de trabalho 
diferentes das previstas em lei,  mas 
não necessariamente num patamar 
melhor para os trabalhadores. 

Prazo de validade das
normas coletivas
O que for negociado não precisará ser 
incorporado ao contrato de trabalho. 

Demissão
O contrato de trabalho poderá ser extin-
to de comum acordo, com pagamento 
de metade do aviso prévio e metade da 
multa de 40% sobre o saldo do FGTS. O 
empregado poderá ainda movimentar 
até 80% do valor depositado pela empre-
sa na conta do FGTS, mas não terá direito 
ao seguro-desemprego.

Danos morais
Impõe limitações ao valor a ser pleiteado 
pelo trabalhador, estabelecendo um teto 
para alguns pedidos de indenização. 
Ofensas graves cometidas por emprega-
dores devem ser de no máximo 50 vezes 
o último salário contratual do ofendido.

Banco de horas
O banco de horas pode ser pactu-
ado por acordo individual escrito, 
desde que a compensação de jor-
nada ocorra no período máximo de 
seis meses ou ainda no mesmo mês.

Rescisão contratual
A homologação da rescisão do 
contrato de trabalho pode ser feita 
na empresa, na presença dos advo-
gados do empregador e do funcio-
nário – que pode ter assistência do 
sindicato.

Ações na Justiça
O trabalhador será obrigado a com-
parecer às audiências na Justiça do 
Trabalho e, caso perca a ação, arcará 
com as custas do processo. 
Além disso, fica limitado a oito anos 
o prazo para a tramitação das ações. 
Se até lá a ação não tiver sido julga-
da ou concluída, o processo será 
extinto. 

A Medida Provisória 808, editada em 14 de 
novembro, alterou os seguintes pontos da 
reforma trabalhista já vigente:

Gestantes
Gestantes serão afastadas do trabalho em locais 
com qualquer grau de insalubridade, excluído o 
pagamento de adicional de insalubridade. 

Jornada de 12 por 36 horas  
Empregador e funcionários poderão esta-
belecer a jornada de 12 horas de trabalho 
com 36 horas de descanso apenas por meio 
de convenção coletiva ou acordo coletivo 
de trabalho. 

Trabalho intermitente
Estabelece o direito de aviso prévio para a 
modalidade de contratação

Danos morais
Os valores para indenização com base no 
limite dos benefícios da Previdência Social 
deixam de ser calculados pelo último salário 
contratual do ofendido. 

Contribuição sindical
A contribuição sindical será opcional
 
Terceirização
Haverá uma quarentena de 18 meses 
que impede que a empresa demita o 
trabalhador efetivo para recontratá-lo 
como terceirizado. O texto prevê ainda 
que o terceirizado deverá ter as mesmas 
condições de trabalho dos efetivos, como 
atendimento em ambulatório, alimenta-
ção, segurança, transporte, capacitação e 
qualidade de equipamentos.

Gravidez
É permitido o trabalho de mulheres grá-
vidas em ambientes considerados insa-
lubres, desde que a empresa apresente 
atestado médico que garanta que não 
há risco ao bebê nem à mãe. Mulheres 
demitidas têm até 30 dias para informar a 
empresa sobre a gravidez.

Férias, jornada de trabalho, 
tempo na empresa

Descanso, remuneração e 
plano de cargos e salários

Férias

Como era:  fér ias  de 30 dias  podiam 
ser fracionadas em dois períodos não 
inferiores a 10 dias. Havia possibilida-
de de um terço ser pago em forma de 
abono.
Como fica: podem ser fracionadas em 
três períodos mediante negociação. 

Jornada de trabalho

Como era: não poderia exceder a oito 
horas diárias, 44 h semanais e 220h men-
sais, podendo 2h extras/dia.

Descanso

Como era: mínimo de 1h e no máximo 2h 
para repouso ou alimentação.
Como fica: poderá ser negociado, des-
de que seja observado o mínimo de 30 
minutos

Remuneração

Como era: A remuneração por produ-
tividade não poderia ser inferior à diária 
correspondente ao piso da categoria ou 
salário mínimo. Comissões, gratificações, 
percentagens, gorjetas e prêmios integra-
vam os salários.

Como fica: poderá ser de 12h com 36h de 
descanso , respeitando limite de 44 h sema-
nais (ou 48h com 4 h extras) e 220h mensais.

Tempo na empresa

Como era: A CLT considerava serviço 
efetivo o período em que o empregado 
estava à disposição do empregador, 
aguardando ou executando ordens.
Como fica: Não são considerados dentro 
da jornada as atividades no âmbito da 
empresa como descanso, estudo, alimen-
tação, interação entre colegas, higiene 
pessoal e troca de uniforme.

Como fica: piso ou salário mínimo não será 
obrigatório na remuneração por produção. 
Trabalhadores e empresas poderão nego-
ciar todas as formas de remuneração, que 
não precisam fazer parte do salário.

Plano de cargos e salários

Como era: O plano de cargos e salários 
precisava ser homologado no Ministério 
do Trabalho e constar do contrato.
Nova regra: O plano de carreira poderá 
ser negociado entre patrões e trabalha-
dores sem necessidade de homologação, 
nem registro em contrato, podendo ser 
mudado constantemente.
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É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz”. Mário Quintana8 Na vida, não existe nada a temer, mas a entender” 

Marie Curie

MUDANÇAS

Conheça a nova legislação 
trabalhista já em vigor

Trabalho parcial, negociação,
validade das normas coletivas

Representação, 
demissão,
danos morais

Banco de horas, 
rescisão, ações

Medida Provisória 
altera pontos da 
reforma trabalhista

Contribuição 
sindical, 
terceirização, 
gravidez

Transporte, 
trabalhos 
intermitentes e 
remoto
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Danos morais
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para alguns pedidos de indenização. 
Ofensas graves cometidas por emprega-
dores devem ser de no máximo 50 vezes 
o último salário contratual do ofendido.

Banco de horas
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Se até lá a ação não tiver sido julga-
da ou concluída, o processo será 
extinto. 
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Aristóteles

No IX Encontro de 
Mulheres Rurais, vida 
financeira e saúde
A Comissão de Mulheres do Sindicato 
Rural de Maringá promoveu em no-
vembro o IX Encontro de Mulheres 
Rurais. O evento aconteceu no Centro 
de Eventos Fregadolli e contou com 
a presença de aproximadamente 200 
mulheres. O tema deste ano foi pau-
tado na vida financeira das mulheres. 
“Investir em conhecimento sempre 
rende os melhores juros”, de Benjamin 
Franklin, foi a frase motivacional esco-
lhida para o evento.

Parabéns pelas excelentes e esclarecedoras palestras”Cintia Guedes
“Gostei muito. Valeu a pena participar” Sandra Pavese Torres
“As palestras foram tão boas que o tempo passou rápido” Neuza Ikegame Silve

Eis as avaliações das participantes

O evento aconteceu no Centro de Eventos Fregadolli e contou com a presença de 
aproximadamente 200 mulheres

Hasue Komura Ito; Simone Brambilla; Ana Cristina Versari; Angélica Pelisson; Larissa Galassini; 
Devanilde Boato

A primeira palestra foi um debate financeiro com Tiago Boeira, consultor de investimentos, e o 
título foi: Bolsa de Mulher, a nova geração de mulheres investidoras José Antônio Borghi com Hasue Komura Ito e Romoaldo Faccin

Ivonete Bastiani; Devanilde Boato; Hasue Komura Ito; Simone Brambilla; Ana Cristina Versari e 
Gisele Visioli

Finanças e saúde da mulher
A primeira palestra foi um debate financeiro 
com Tiago Boeira, consultor de investi-
mentos, e o título foi: Bolsa de Mulher, a 
nova geração de mulheres investidoras. O 
objetivo da apresentação foi desmistificar 
os investimentos financeiros para o público 
feminino. Durante a apresentação, o pa-
lestrante discorreu sobre a importância de 
um bom planejamento financeiro e dicas de 
investimentos. 

A agricultora Zélia Horita enalteceu o tra-

balho da Comissão de Mulheres e destacou 
a importância do evento para mulheres. “Eu 
venho sempre, e esse ano me surpreendeu, o 
trabalho do Sindicato e Comissão de Mulhe-
res pois superou as expectativas”, disse.

Após os ensinamentos financeiros, a Dra. 
Ana Paula Sedorko, endocrinologista, reali-
zou a palestra Saúde da Mulher, com foco em 
Diabetes. Na ocasião, ela informou às partici-

pantes os sintomas e tratamentos da doença 
e também de Hipo e Hipertireoidismo. Para 
complementar a palestra, a empresa Clip, 
parceira do Sindicato, disponibilizou testes 
de glicemia no evento.

Após as informações, as participantes as-
sistiram a um show de música ao vivo com a 
dupla Zeca Carvalho e Mauri. Um coquetel 
fechou o evento.
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Lou Holtz

A 9ª Agrocampo foi um sucesso. O evento aconteceu de 9 a 
19 de novembro, com extensa programação de cursos, pa-
lestras, fórum, seminário, além da realização de uma pro-
va equestre, da Festa do Cordeiro e Costelada Premium.

Durante os onze dias, a Agrocampo ofereceu cursos 
gratuitos aos produtores e trabalhadores rurais, como 

manejo de pastagem, classificação de grãos, produção 
artesanal de alimentos, piscicultura, agricultura de pre-
cisão e produção de sushi.

Em parceria com a Sociedade Rural de Maringá 
(SRM) e Clínica Clip, a Comissão de Mulheres do Sin-
dicato Rural de Maringá realizou palestras técnicas que 

reforçaram o empenho desse trabalho. 
O cardiologista João Barbieri Junior apresentou o 

tema Cardiologia em Foco - Principais sintomas e pre-
venção de doenças do coração. E para reforçar a mensa-
gem transmitida na ocasião, o especialista respondeu 
algumas questões sobre o assunto.

9°Agrocampo: palestras, fóruns e seminários 

Muito cuidado com o coração! Siga os conselhos do cardiologista João Barbieri Júnior e boa saúde

1-Quais as doenças, 
relacionadas ao coração, 
mais comuns?
R: As doenças mais comuns re-
lacionadas ao coração são: hi-
pertensão Arterial Sistêmica, 
Doença Arterial Coronariana 
(Angina ou Infarto Agudo do 
Miocárdio), Insuficiência Car-
díaca, Aneurisma de Aorta Ab-
dominal, Arritmias, Doenças 
Vasculares periféricas, Doenças 
das Válvulas do Coração, Endo-
cardite, Miocardite, pericardite 
e Tumores Cardíacos.

2-Quais os fatores de risco 
dessas doenças?
R: Os principais fatores de risco 
para as doenças cardiovasculares 
são os maus hábitos alimentares, 
com dietas ricas em sal, gorduras 
e açúcares, sedentarismo, obesi-
dade, tabagismo, elevação dos 
níveis de colesterol e triglicerí-
deos no sangue, existência de 
doenças crônicas como Diabetes 
Mellitus, além de infecções bac-
terianas ou virais.

3-Quais os impactos do 
sobrepeso, do sedentarismo e 
do tabagismo para o coração?
R: Sobrepeso, sedentarismo e taba-
gismo são considerados fatores de 
risco modificáveis para uma séria de 
doenças que acometem o coração 
e os vasos sanguíneos. Tais fatores 
contribuem diretamente para o 
desenvolvimento de doenças car-
diovasculares como: hipertensão 
Arterial, Infarto Agudo do Miocár-
dio, Aneurisma de Aorta Abdomi-
nal, além de Diabetes e Acidente 

Vascular Cerebral. O tratamento 
desses fatores de risco reduz consi-
deravelmente a ocorrência dessas 
doenças e suas complicações. 

4-As doenças do coração 
atingem mais as mulheres ou 
os homens?
R: Considerando todas as faixas 
etárias, as doenças cardiovascu-
lares ainda são mais prevalentes 
entre os homens, entretanto a 
incidência aumenta progressiva 
entre a população feminina. 

5-Existe, no seu ponto de 
vista, uma orientação sobre 
hipertensão? A população 
é bem informada sobre esse 
problema?
R: As orientações mais importan-
tes sobre a hipertensão Arterial 
estão relacionadas às formas de 
prevenção, diagnóstico e trata-
mento da doença. A hipertensão 
Arterial pode ser prevenida atra-
vés de hábitos saudáveis de vida, 
baseados na baixa ingesta de sal, 

atividade física regular. O diag-
nóstico é baseado em medidas da 
pressão Arterial que encontra-se 
acima de valores considerados 
normais e o tratamento envolve o 
uso contínuo de medicamentos e 
mudanças no estilo de vida, com 
dieta restrita em sal, exercícios 
físicos regulares e cessação de 
tabagismo. Acredito que a popu-
lação esteja bem informada sobre 
a forma de prevenção da doença, 
a importância de aferir periodica-
mente a pressão arterial, além das 
formas de tratamento e consequ-
ências do descontrole da doença.

6-Qual é a importância de se 
monitorar constantemente a 
hipertensão arterial?
R: O monitoramento periódico 
dos níveis pressóricos permite o 
diagnóstico precoce da hiper-
tensão Arterial e também a ava-
liação da resposta ao tratamento 
instituído após o diagnóstico da 
doença. A maioria das pessoas 
portadoras de hipertensão Arte-

rial, não apresenta qualquer tipo 
de sintomatologia clínica, dessa 
forma, aferir periodicamente os 
níveis pressóricos é de fundamen-
tal importância no diagnóstico e 
tratamento da doença, reduzindo 
a ocorrência de complicações 
cardiovasculares.

7-Quais as suas 
recomendações gerais para 
que a pessoa se previna contra 
as doenças cardiovasculares?
R: Sem dúvida nenhuma, a melhor 
forma de prevenção das doen-
ças cardiovasculares é a institui-
ção de hábitos saudáveis de vida, 
baseados em uma alimentação 
pobre em sal, gorduras saturadas 
e açúcares, atividade física regu-
lar e controle dos fatores de risco 
modificáveis, como tratamento 
de doenças crônicas, cessação de 
tabagismo e tratamento da obe-
sidade. A adesão desse conjunto 
de medidas pode garantir maior 
longevidade e qualidade de vida 
para toda a população.

A vice-presidente e diretora Hasue Komura 
Ito ao lado da presidente da Sociedade Rural 
de Maringá Maria Iraclézia de Araújo, com a 
presidente da Comissão de Mulheres, Ana 
Cristina Versari e a vice-presidente da SRM, 
Cecília Falavigna

Vice-presidente da SRM, Cecília Falavigna; 
palestrante Dr. João Barbieri Junior; Ana 
Cristina Versari e Maria Iraclézia de Araújo

Cardiologista João Barbieri Junior 
é graduado em Medicina pela 
Universidade Estadual de Maringá e 
se formou em 2001

Maria Iraclézia de Araújo; Ana Cristina 
Versari juntamente com a gerente da 
Clínica Clip, Roberta Andreotti

O presidente do Sindicato Rural de Maringá, 
José Antônio Borghi realizando a saudação 
do evento, juntamente com a presidente da 
Sociedade Rural de Maringá Maria Iraclézia 
de Araújo e a presidente da Comissão de 
Mulheres, Ana Cristina Versari
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A SDLG é sua maior parceira na hora de enfrentar o trabalho do dia a dia. 
A escavadeira garante alto desempenho com economia e segurança, 
enquanto a carregadeira é perfeita para diferentes tipos de terreno e condições de trabalho. 
Além dos produtos de alta produtividade e baixo valor operacional, você também conta 
com uma ampla rede de distribuição e pós-venda com peças originais e técnicos capacitados, 
prontos para ajudar. Procure o revendedor mais próximo e conheça esses e muitos outros produtos.

SDLG. Nossa força constrói.

Ligue agora e marque sua visita de atendimento 
pelo telefone (44) 99944-4180.

SDLG. A FORÇA QUE SEU NEGÓCIO PRECISA.

Confiabilidade em Ação

Marialva
Rua Mauricio Coluci ,  4735 - Bairro Parque
Residencial  e Insdustrial  San Michel
CEP 86990-000 - Tel :  (44) 3344-4300

São José dos Pinhais
Rodovia Contorno Leste,  6965 - BR-116
CEP 83085-058 - Tel :  (41)  2111-3737

Vida é 10% do que acontece a você e 90% de como você reage.” 
Charles Swindoll
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A felicidade não é algo pronto. Ela é feita a partir de suas próprias ações.” 

Dalai Lama

Mais de 5 mil produtores rurais de todo 
o Estado participam dia 1 de dezembro, 
no Expotrade, em Pinhais, do Encontro 
Estadual de Empreendedores e Líderes 
Rurais 2017. O evento, também marcou 
o encerramento do Programa Empre-
endedor Rural 2017, em sua 15ª edição, e 
visa estimular as habilidades do produtor, 
desenvolvendo competências empre-
endedoras para atuação em atividades 
econômicas, políticas e sociais sustentá-
veis. Levando mais de 70 participantes 
para o evento, entre eles, o presidente do 
Sindicato José Antônio Borghi, o Sindi-
cato esteve presente com duas caravanas 
de Maringá e extensões de base Doutor 
Camargo, Floresta, Itambé, Ivatuba, Pai-
çandu e Sarandi.

Na abertura do evento, o presidente 
do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide 
Meneguette, destacou o trabalho dos pro-
dutores rurais, mesmo em um ambiente 
tão adverso, com aumento dos juros 
do crédito rural, redução do volume de 
financiamento, falta de garantia dos re-
cursos orçamentários para o seguro rural 
e obras de infraestrutura. “O agronegócio 
tem dado sustentação para que a situação 
econômica e social não fosse ainda pior. 
Os agricultores e pecuaristas são os res-
ponsáveis por essa façanha de impedir 
que o Brasil chegasse além do fundo do 
poço, gerando produção que tem pro-
porcionado ao país saldos positivos em 
sua balança comercial todos esses anos. ”

O governador Beto Richa, em seu dis-
curso, ressaltou a contribuição do campo, 
muitas vezes desconhecida pela população 
urbana. “Historicamente, o agronegócio 
está sendo penalizado. Mas é importante 
estimular o setor, pois é a agropecuária que 
forma a economia estadual, salva a balança 
comercial e contribui para amenizar os 
efeitos nocivos da crise. ”

Já o ministro da Saúde, Ricardo Barros, 
ressaltou a importância da Campanha 
Nacional de Combate ao mosquito trans-
missor da Dengue, Chikunguya e Zika. 
Ricardo Barros apresentou números do 
avanço da doença no Paraná e incentivou 
a campanha “ Sexta feira sem mosquito”.

A programação do PER continuou com 

De projetos a negócios rentáveis
um debate sobre os cenários econômico e po-
lítico brasileiro com comentarista da Rádio 
BandNews FM Ricardo Boechat, o editor-
-chefe da Band em Brasília, Rodrigo Orengo, 
e o âncora do Band Cidade em Curitiba, José 
Wille. O trio abordou diversos temas da 
política nacional, inclusive as eleições para 
presidente no próximo ano e o andamento 
das investigações da Operação Lava Jato.

As premiações das Olimpíadas Rurais 
de Português e Matemática, e do Programa 
Empreendedor Rural também fizeram par-
te da programação. Para finalizar, no palco 
ao som dos hits do axé, do funk e do sertane-
jo, a curitibana Michelle Reich colocou todo 
mundo para cantar, dançar e se divertir.

Há 15 anos promovido, o PER já permi-
tiu que milhares de produtores transfor-
massem seus projetos, desenvolvidos ao 
longo do curso, em negócios rentáveis.

O evento também marca o encerra-
mento do Programa Empreendedor 
Rural (PER), realizado pelo SENAR-
-PR em parceria com Sebrae-PR e a 
Federação dos Trabalhadores na Agri-
cultura do Estado do Paraná (Fetaep). 
Os participantes do PER são estimula-

dos a apresentar projetos elaborado a 
partir dos conhecimentos adquiridos 
durante a capacitação, dividida em 17 
módulos e 160 horas de duração. Esse 
ano, 102 trabalhos foram analisados 
pela banca avaliadora.

Desde a criação, em 2003, o PER 
formou cerca de 29 mil pessoas. Neste 
ano, foram 1,1 mil participantes, divi-
didos em 59 turmas, espalhadas por 
todas as regiões do Estado.

Sindicato Rural de Maringá participa do Encontro 
Estadual de Empreendedores e Líderes Rurais 2017
mais de cinco mil produtores rurais de todo o estado participaram dia 1 de dezembro, em Pinhais, do encontro estadual

Liderando duas caravanas de mais de 70 participantes para o evento, com extensões de base Floresta, Itambé, Paiçandu, Sarandi e 
também dos municípios Doutor Camargo e Sarandi

Mais de cinco mil produtores rurais de todo o Estado participaram dia 1 de dezembro, no Expotrade, em Pinhais, do Encontro 
Estadual de Empreendedores e Líderes Rurais 2017



14 As conquistas dependem de 50% de inspiração, criatividade e sonhos. E 50% de disciplina, 
trabalho árduo e determinação. São duas pernas que devem caminhar juntas.” Augusto Cury

Com a f inal idade de melhorar a  qualidade no 
atendimento às necessidades dos associados, o 
Sindicato Rural de Maringá realizou uma pesquisa 
de satisfação. Positivos, os resultados comprovam 
a assertividade das ações desenvolvidas. O com-
promisso para 2018 é melhorar ainda mais o índice 
de satisfação para aumento do quadro associativo 
e permanência dos atuais associados.

Pesquisa 
consolida 
satisfação dos 
associados do
Sindicato Rural

SATISFAÇÃO COM O
ATENDIMENTO DO SRM

Ótimo

Bom

Não utilizou

Não sabe/Não respondeu

ASSOCIADO

NÃO ASSOCIADO

55 (57,89%)

35 (36,84%)
36 (26,28%)

1 (1,05%)
8 (5,84%)

4 (4,21%)
7 (5,11%)

86 (62,77%)



15Sem ação, o mundo ainda seria uma ideia”. George Doriot

O Sindicato Rural de Maringá, em parceria com o 
SENAR-PR, realizou neste ano 120 cursos com mais 
de 1400 participantes. Os treinamentos contribuem 
para melhorar a produção agropecuária, a renda e a 
qualidade de vida da família rural. 

A parceria com o SENAR-PR começou em 2002 
e já promoveu e qualificou milhares de pessoas, 
contribuindo para o desenvolvimento pessoal, pro-
fissional e do agronegócio da região.

Sindicato Rural e Senar-PR: 15 anos
qualificando a família do campo

SATISFAÇÃO COM O
ATENDIMENTO DO SRM

Ótimo

Bom

Não utilizou

Não sabe/Não respondeu

ASSOCIADO

NÃO ASSOCIADO

55 (57,89%)

35 (36,84%)
36 (26,28%)

1 (1,05%)
8 (5,84%)

4 (4,21%)
7 (5,11%)

86 (62,77%)

Não importa a atividade agrícola ou pecuária, Senar e Sindicato Rural possuem cursos diversos para melhoria na eficiência e lucratividade do setor



16 A gargalhada é o sol que varre o 
inverno do rosto humano.” Victor Hugo
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Sindicato Rural emite Certificado digital

O Sindicato Rural de Maringá já começou a emitir o Certificado Digital. Trata-se 
de uma nova exigência dos governos estadual e federal, não só para produtores 
rurais como para prestadores de serviços, autônomos ou não, que trabalhem em 
qualquer tipo de atividade. 

Este documento identifica a entidade: empresa, pessoa física, máquina, 
aplicação ou site na web. Documento eletrônico seguro, permite ao usuário se 
comunicar e efetuar transações na internet de forma mais rápida, sigilosa e com 
validade jurídica. 

Afinal, para que serve a Certificação digital?
A internet permite que indivíduos, empresas, 
governos e outras instituições realizem uma série 
de procedimentos e transações eletrônicas de 
maneira rápida e precisa. Graças a isso, é possível 
fechar negócios, emitir ou receber documentos, 
acessar ou disponibilizar informações sigilosas, 
diminuir processos burocráticos, entre outros, 
tudo de modo on-line.

No entanto, da mesma forma que oferecem 
recursos para tudo isso e mais um pouco, os meios 
eletrônicos também podem ser usados para frau-
des ou adulterações, o que significa que as transa-
ções, quando realizadas por vias eletrônicas, preci-

sam ser confiáveis e seguras. A certificação digital é 
capaz de atender a essa necessidade.

Essa credencial é um tipo de tecnologia de iden-
tificação que permite que transações eletrônicas 
dos mais diversos tipos sejam realizadas conside-
rando os aspectos da integridade, autenticidade e 
confidencialidade, de forma a evitar que adultera-
ções, interceptações de informações privadas ou 
outros tipos de ações indevidas ocorram.

Para agilizar o documento, o produtor rural de-
verá entrar em contato com a agente de registro 
Michele de Roco no Sindicato Rural e agendar a 
renovação. (Lorena Betiati)

Atenção, associado! Seu certificado digital pode estar vencido ou próximo de vencer! 


