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Produtores rurais/associados, mesmo na terceira idade, nem pensam 
em parar. Há várias décadas, fazem o que gostam, sentem-se 
responsáveis pela continuidade do negócio rural familiar. E o mais 
importante: estão felizes assim. Então, por quê parar? Jaíne Valenciano

Setembro/2016

Xô, APOSEnTADORIA!

Segundo a mais recente pesquisa, o 
produtor rural de hoje busca inovações 
tecnológicas, se comunica mais pelas redes 
sociais e está interligado à internet. Mesmo 
com a maioria morando na cidade, mantém 
estreita e (quase diária) convivência com a 
propriedade. Está consciente de que, num 
segmento extremamente competitivo, 
precisa ser eficiente e não mais olhar 
para os céus à espera de um milagre que 
lhe garanta boas safras. Tudo depende 
de decisões acertadas e alicerçadas em 
informações seguras. Não tem espaço para 
o “jeitinho” e sim para o profissionalismo.

Luiz Carlos Rizzo



Tudo é fluxo, segundo nos ensina o filó-
sofo grego Heráclito, que viveu cinco séculos 
antes de Cristo. Nada está imóvel e tudo se 
transforma. Todas as Ciências comprovam 
esta afirmação. Na política, somos testemu-
nhas de grandes mudanças neste momento. 
Esperamos que seja para melhor.

  Independentemente do fluxo em outras 
áreas, não podemos nos descuidar de nossa 
atividade profissional. Além de garantir 
nosso sustento familiar, a agricultura tem a 
missão de garantir abastecimento interno, 
controlar pressões inflacionárias, afastar o 
maior revolucionário que se chama estô-
mago vazio e ainda gerar excedentes para 
exportação.

  Por isso que, nesta edição, tratamos 
de forma abrangente sobre assuntos que, 
embora aparentemente não possuam 
conexões, no fundo estão interligados por 
fazerem parte do universo rural. E nada 
melhor do que acumular conhecimentos 
para tomar decisões acertadas.

  Tratamos, em matéria especial, do novo 
perfil do produtor rural. Urbanizado, ele 
muda o jeito de ser para se tornar mais 
competitivo. Tem também reportagem mos-
trando que, apesar do direito ao descanso 
e a uma aposentadoria merecida, muitos 
produtores rurais/associados preferem 
continuar na lida diária. Afinal, é na atividade 
que exercem durante décadas que se sen-
tem úteis, produtivos, felizes e responsáveis 
por decisões que só a experiência impulsio-

na para o caminho certo. E, se preciso, para 
recuos, avanços...

  Sucessão familiar. Eis um assunto sempre 
presente em nosso jornal. Afinal, tema da 
mais alta importância e que define o futuro 
da unidade produtiva. Nesta edição, resumo 
das orientações prestadas pela advogada 
Severina Casagrande, contratada pelo Sin-
dicato Rural de Maringá para discorrer sobre 
a questão em recente palestra em nossa 
unidade de Itambé.

  Também tratamos de outro assunto 
de extrema importância. Nosso consultor 
e colaborador, advogado Fábio Lamônica, 
toca o dedo na ferida: como administrar, do 
ponto de vista legal, as frustrações de safras. 
Elas, volta e meia, acontecem e importante 
estar preparado no campo jurídico.

 Espaço ainda para a justa homenagem 
aos 60 anos da Emater, empresa de assistên-
cia técnica governamental que, por muito 
tempo, ficou conhecida como Acarpa. Quem 
de nós já não tomou decisões acertadas após 
consultas junto aos competentes e dedica-
dos técnicos da Emater? Grato, ematerianos, 
pela parceria de seis décadas.  

  Por fim, uma reflexão sobre o que diz o 
pensador Francis Bacon: “O homem é aquilo 
que sabe”. E, como complemento, coloque 
em prática este ensinamento de Benjamin 
Franklin: “Os investimentos em conhecimen-
to geram os melhores dividendos”.

  Nada mais atual neste mundo de mu-
danças velozes e necessidade de decisões 
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EDITORIAL

FALA, PRESIdENTE...

2 Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos.
E, por estranho que pareça, sou grato a esses professores.” Khalil Gibran

acertadas para não ficarmos comendo 
poeira e, sim, nos posicionarmos sempre 
na vanguarda. Questão de sobrevivência.

Abraço, José Antônio Borghi
Presidente do Sindicato
Rural de Maringá

A foto que ilustra 
matéria na edição 

passada sobre 
relações familiares 

na propriedade 
rural é de autoria 

da DuPont Piooner. 
Gratos pela cessão.



Vencer não é competir com o outro.
É derrotar seus inimigos interiores”. Roberto Shinyashiki 3

Conheça os critérios para declaração do ITR 2016
A Receita Federal publicou a Instrução 

Normativa (IN) RFB nº 1.651 que dispõe 
sobre a apresentação da Declaração do 
Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural (DITR) referente ao exercício de 
2016. A IN estabelece as normas e os pro-
cedimentos para a apresentação da DITR 
referente ao exercício de 2016, informando 
quais os critérios de obrigatoriedade, a ne-
cessidade do uso de computador na elabo-
ração da DITR, o prazo para apresentação, 

as consequências da apresentação fora 
deste prazo, a forma de pagamento do im-
posto apurado, dentre outras informações.

Obrigatoriedade
Quanto aos critérios de obrigatorieda-

de, estarão obrigados a apresentar a DITR a 
pessoa física ou jurídica, exceto a imune ou 
isenta, proprietária, titular do domínio útil 
ou possuidora a qualquer título, inclusive 
a usufrutuária, um dos condôminos, bem 

como um dos co-possuidores. Também 
estarão obrigadas a pessoa física ou jurídi-
ca que, entre 1º de janeiro de 2016 e a data 
da efetiva apresentação da declaração, 
perdeu a posse do imóvel rural, o direito 
de propriedade pela transferência ou in-
corporação do imóvel rural ao patrimônio 
do expropriante. 

Inclui-se entre os obrigados, aquele que, 
em relação ao imóvel rural a ser declarado, 
imune ou isento, e para o qual houve alte-

até 30 de setembro

Nos dias 23 e 24 de junho, aconteceu uma 
excursão para Holambra (SP). Produtores e 
associados participaram de um dos maiores 
eventos voltados à horticultura. A Hortitec, 
que esteve em sua 23ª edição, surgiu do ideal 
de um grupo de empresários que sentia a 
necessidade de ter um evento no Brasil,  no 
qual os participantes pudessem ter contato 
com empresas expositoras para conhecerem 
as principais inovações do segmento.

O evento contou com a presença de mais 
de 30 mil visitantes em dois dias de feira. O 
Sindicato Rural participou em parceria com 
a FAEP, EMATER e Associação da Feira do 
Produtor de Maringá. A família Oizume, 
de Marialva, foi até a feira para conferir as 
novidades e para fazer negócios. “Saímos de 
lá bem satisfeitos. A feira estava muito bem 
organizada e com tecnologias inovadoras”, 
acrescenta Rogério Oizume.

associados participam da Hortitec, em Holambra

ração nas informações cadastrais corres-
pondentes ao imóvel rural, ao seu titular, 
à composse ou ao condomínio, constantes 
do Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir) e 
sem que esse fato tenha sido comunicado 
à Secretaria da Receita Federal do Brasil 
para fins de alteração no Cafir.

Para orientações e e emissão da Decla-
ração do ITR 2016, procure o Sindicato 
Rural de sua cidade. Fonte: Receita Fede-
ral do Brasil/FAEP



O tempo é teu capital, tens de o saber utilizar. 
Perder tempo é estragar a vida.” Franz Kafka4

Luiz Carlos Rizzo

Ele ouve música sertaneja. Se for 
mais velho, a opção é por músicas de 
raízes. Quando mais jovem, prevalece 
o chamado sertanejo universitário. 
Os erres são arrastados denunciando 
o forte sotaque do interior.  A calça 
jeans pode ser acompanhado por um 
cinturão de cowboy ou combinar com 
modernas camisetas “de marca”.

Porém, diferenças musicais ou no 
jeito de vestir e falar à parte, o produtor 
rural da atualidade é uma pessoa ante-
nada às redes sociais, internet e outras 
ferramentas que o auxiliam na condu-
ção do negócio rural. Na agricultura ou 
pecuária. Na grande, média ou pequena 
propriedade, independentemente das 
atividades desenvolvidas.

Esta é a conclusão a que chegou a mais 
recente pesquisa sobre o perfil do agri-
cultor de hoje: uma pessoa consciente 
de que, se vacilar nas decisões, pode 
amargar prejuízos enormes. Se persistir 
no erro, tal como na linguagem das redes 
sociais, pode ser banido e ter que mudar 
de profissão. Isso tudo pode mudar se es-
tiver preparado. Como seu universo é o 
mundo rural, ele procura se modernizar 
e assumir definitivamente a condição 

O mais recente levantamento sobre 
o perfil do novo produtor rural aponta 
para profundo avanço quando se trata 
de interação. Pelo menos 92% estão 
conectados a redes sociais. Segundo o 
diretor do Instituto de Pesquisa Ipsos, 
Diogo Oliveira, “as principais finalida-
des das redes sociais para ele são o uso 
técnico para busca e disseminação de 
suas informações”.

Exceção para os mais velhos que, por 
conservadorismo, preferem ficar no 
“jeito antigo de ser e trabalhar” do que 
enveredar pelos caminhos de novas for-
mas de comunicação que atendem pelos 
nomes de internet, Facebook,Instagram, 
etc. Às vezes, a mente cansada não conse-
gue assimilar o que os netos transformam 
em brincadeira. Normal. E sem nenhum 
conflito de gerações.

Se os celulares ainda não são efi-
cientes (“vou denunciar/processar 
essa  operadora”), os produtores rurais 
da atualidade buscam em tecnologias 
modernas o caminho mais eficiente 
para não serem  pegos no contrapé do 
prejuízo. Usam GPS, agricultura de 
precisão e outras ferramentas que o 
mercado apresentar. Não dá pra ficar 
comendo poeira enquanto o vizinho 
está lá na frente.

de empresário. Ora, se o objetivo maior 
é o lucro, não será com rezas, orações ou 
pedidos celestiais que isto acontecerá. 
E sim da forma holística (inteira) com 
que tocará seu negócio, dentro e fora da 
porteira da propriedade.

Com o celular sempre à mão para con-
tatos pessoais ou informações sobre a 
atividade (“quanto tá o preço da soja 
hoje?”), o novo agricultor que emerge da 
era das relações informatizadas e sempre 
conectadas prefere viver na cidade e se 
deslocar todos os dias – ou em alguns dias 
da semana – para acompanhar de perto as 
atividades rurais. Na região de Maringá, 
por exemplo, não chega a cinco por cento 
o total de proprietários que moram na 
fazenda ou sítio. Lá ficam o administrador 

ou funcionários com os quais mantêm 
conexão 24 horas por dia em todas as es-
tações do ano, faça chuva ou sol.

A pesquisa feita pela Associação Brasi-
leira de Marketing Rural & Agronegócio, 
que abrange entrevistas de campo em 
2013/2014 em diferentes partes do país, 
conclui o que já pode ser visto no cotidia-
no: ocorrem mudanças velozes e signifi-
cativas no comportamento de consumo 
e nos hábitos de mídia do produtor rural 
brasileiro. Normal, normalíssimo numa 
época em que as conexões “real time” (ins-
tantâneas) excedem o perímetro urbano. 
Descontadas as dificuldades de simples 
contatos por celulares entre campo e 
cidade (“culpa da operadora”), sempre é 
possível encontrar um local mais adequa-
do para a conversa fluir. Pelo telefone ou 
via notebook.

Salta aos olhos o aumento do aces-
so à internet. Nos levantamentos de 
1988/1999, somente 3% dos produtores 
a utilizavam; 2003/2004, aumento signi-
ficativo para 29%; de 2008/09, 30%. No 
momento, agora, o porcentual passou 
de 39% em âmbito nacional. Na região 
de Maringá, o índice é considerado bem 
maior. Dificilmente, pode ser encon-
trado um produtor rural que dispense o 
uso da internet. Mesmo que os conheci-
mentos sobre o assunto sejam, diríamos, 
primários. Sempre existem filhos e netos 
para ensinar, repetir a lição até o “véio” 
entender. Porém,  jogar as tarefas mais 
complicadas para os mais novos faz 
parte.

Em períodos de globalização da comunicação e expansão das redes sociais, apesar de algumas resistências, o produtor 
rural busca por inovações tecnológicas e por uma melhor gestão de seu negócio

Produtor rural, urbanizado, muda o jeito
de ser para se tornar mais competitivo

Conexão 
crescente com 
redes sociais
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Apesar da resistência, mais 
inovações e gestão profissional

Quem produz grãos tem mais renda

Alexandre Torres, coordenador do le-
vantamento nacional sobre o novo perfil do 
agricultor, garante que proprietários, seus 
filhos, gerentes e os demais responsáveis pelo 
gerenciamento dos estabelecimentos estão 
preocupados com a inovação. “Às vezes. al-
guns produtores mais velhos têm resistência 
por ainda não possuir familiaridade com as 
novas tecnologias, mas eles anseiam utilizá-
-las ou mesmo conhecê-las. Um exemplo 
disso é o movimento crescente dos gestores 
nos eventos rurais. Há uma profissionaliza-
ção da atividade rural”, disse.

Pelo menos 34% encaram a agricultura e 
pecuária como atividades empresariais que 
visam obter lucro de forma crescente. Algo 
dentro da lógica da economia de mercado, 
também conhecida por capitalismo. Não 

Números da pesquisa

84%
possuem 
residência
própria

95%
assistem
televisão 

87%
dispõem
de antena
parabólica

39%
acessam
a Internet

Em Maringá, estima-se que apenas cinco por 
cento residam na propriedade. O território do 
município é pequeno e compensa �car na 
diversidade de conforto oferecida pela cidade.

85% dos produtores usam o plantio direto

76% das grandes propriedades usam 
ordenha mecânica, e entre as pequenas, a 
porcentagem aumentou para 59%

86% das propriedades realizam de forma 
correta o descarte de embalagens

33% utilizam o �nanciamento do     
Finame ou Crédito Rural

Em âmbito nacional: 
47%
23%
30%

vivem na propriedade rural

na cidade

nos dois locais

Produtor rural, urbanizado, muda o jeito
de ser para se tornar mais competitivo

Conexão 
crescente com 
redes sociais

Mulheres. Cada vez mais participativas 

A 6ª Edição da Pesquisa Comportamental 
e Hábitos de Mídia do Produtor Rural Brasi-
leiro 2013/2014, realizada quadrianualmente 
pela Associação Brasileira de Marketing 
Rural e Agronegócio (ABMR&A), aponta 
outras interessantes conclusões. Uma delas 
vem aumentando rapidamente a participa-
ção das mulheres nas decisões do negócio ru-
ral. Aquela história de “mulher bela, recatada 
e do lar” é coisa do passado. Atualmente surge 
uma figura que “fala grosso” quando neces-
sário porque não dá mais pra ficar apenas na 
função de doméstica e na passividade. Com a 
mesma eficiência que cuida do lar, ela dá suas 
opiniões e tem papel decisivo sobre o plantio, 
compra de insumos, venda da safra, compra 
do novo trator, nova colheitadeira e demais 
assuntos que influenciam diretamente no 
balanço de cada ano agrícola.

  Este comportamento, a propósito, 
é incentivado pelo Sindicato Rural de 
Maringá. A entidade dispõe de um setor 
específico para as mulheres rurais. Elas 
são incentivadas não só a participar do 
dia-a-dia da propriedade rural, mas princi-
palmente em avançar em novas conquistas 
para o universo feminino. Com isto, divi-
dem responsabilidade e tomam decisões 

conjuntas com maridos e filhos integrados 
ao negócio rural. Ganham todos.

“Faz tempo que não cabe mais o papel 
de coadjuvante à mulher rural. Ela tem 
mais sensibilidade para enxergar o que nós, 
homens, imediatistas e impulsivos, não 
conseguimos ver por mais óbvio que seja. 
A participação da mulher fortalece os laços 
familiares por criar uma sinergia, ou seja, 
uma energia coletiva que impulsiona para 
frente,” diz José Antônio Borghi, presidente 
da entidade rural maringaense.

Na pesquisa sobre o universo rural reali-
zada em 1998, em âmbito nacional, apenas 
um por cento das mulheres participavam 
diretamente das decisões na propriedade 
rural. Em 2003/2004, este índice subiu para 
três por cento. Na atualidade, está em 10%. 
Na região de Maringá, um dos polos rurais 
mais progressistas do país, embora não haja 
estatística oficial, certamente o índice é muito 
superior a 10%. Basta participar do encontro 
das mulheres rurais promovido anualmente 
pelo setor feminino da entidade para com-
provar tal afirmação. Centenas de mulheres 
discutem, fundamentalmente, estratégias de 
como avançar nas conquistas que envolvem a 
atividade rural, ou as questões sociais.

Segundo o levantamento da 
ABMR&Agronegócio, o produtor rural, 
graças à sua eficiência em mercados extre-
mamente competitivos, consegue aumento 
de renda. O ganho é mais acentuado entre 
quem produz grãos. Este, nos últimos 10 
anos, diminuiu as áreas arrendadas (de 
11% para 8%) e aumentou as áreas próprias 
(de 78% para 84%). Contudo, no campo da 
Educação, 79% ainda possuem superior 
incompleto, 6% já completaram o nível 
superior, 12% com pós-graduação e 3%, 
mestrado/doutorado/MBA. As cooperati-
vas continuam sendo os principais meios 
de comercialização Houve um crescimento 
das cooperativas (35% do total), seguidas de 
comerciantes (17%), armazenadores (15%) 
e atacadistas (9%). Nas outras modalidades 
de comercialização da safra, o mercado 

futuro é o mais utilizado (21%), mais pelos 
grandes produtores (37% ante 25% de mé-
dios e 12% de pequenos produtores).

Quanto ao ítem financiamento de cus-
teio, a maioria ainda planta com recursos 
próprios (76%), seguido de empréstimo 
bancário/crédito rural (53%) e célula de 
produtor rural – CPR (19%). Mas, é na 
pecuária que está o maior porcentual de 
utilização de recursos próprios (80%).   
Baptistella conclui: “os créditos existentes 
ainda não estão tão disseminados e utiliza-
dos pelo pecuarista”.

A pesquisa entrevistou 2.581 produto-
res em todo o País. Além do perfil do agri-
cultor, foram levados em conta avanços 
tecnológicos em relação a maquinários e as 
novas tecnologias à disposição do homem 
do campo.

por acaso estão engajados e atentos a todas 
e quaisquer novidades no setor. Participam 
com muito interesse de eventos, feiras e 
convenções.

É enorme a ansiedade em conhecer – e 
colocar em prática – tecnologias que au-
mentem a eficiência, produtividade e, claro, 
lucro. Dispõem, em sua maioria, de ampla 
experiência no setor. A pesquisa aponta que 
24% são considerados mais ligados em rela-
ção a novas tecnologias. Utilizam com certa 
frequência recursos e serviços da internet e 
se mantêm sempre informados através dos 
meios de comunicação e por meio das redes 
de relacionamento sobre tendências, novas 
técnicas e novos produtos desenvolvidos no 
agronegócio, não só em eventos do setor. 
Participam de programas de fidelidade.

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



6 Com organização e tempo, acha-se o segredo de
 fazer tudo e bem feito.” Pitágoras

Durante uma semana a FAEP, em par-
ceria com os Sindicatos Rurais, realizou 
um circuito de Seminários pelas regiões 
produtoras de grãos do Paraná. Em Marin-
gá, o evento aconteceu no dia 21 de julho, 
no Parque de Exposições “Francisco Feio 
Ribeiro”. Total de participantes: 130.

Uma das conclusões: em consequência 
das mudanças climáticas no planeta, espe-
cialmente nos EUA e nos países do MER-
COSUL, principais produtoras mundiais de 
alimentos, existe uma volatilidade de preços 
das commodities agrícolas no mercado 
internacional. Outro fator que mexe com as 
cotações: a taxa de câmbio no Brasil. Essas 
flutuações se, por um lado, representam ris-
cos, por outro lado oferecem um cenário de 
oportunidades para os produtores de grãos.

Estratégias
Por causa disso, os produtores rurais de-

seminário tendências 
de mercado de Grãos: 
riscos e oportunidades

“O momento é de cautela em todas as 
áreas, principalmente para os grãos que são 
boa parte da comercialização em exporta-
ção realizado pelo Brasil”. Temos a tentativa 
de um governo para controlar a inflação 
sem desestabilizar o mercado”, observa. De 
acordo com França, uma tarefa nada fácil 
na atual conjuntura. 

De acordo com o presidente do Sindica-
to Rural, José Antônio Borghi, o objetivo do 
evento foi abordar uma perspectiva sobre o 
mercado de grãos para os próximos meses: 
“O produtor rural precisa ficar atento às va-
riações do mercado mundial, que afeta di-
retamente as vendas da soja, milho e trigo, 
aqui no nosso campo, e consequentemente 
na renda obtida”.

vem adotar as melhores estratégias e plane-
jamento para a comercialização das lavou-
ras de grãos, segundo orienta o palestrante o 
analista de mercado de commodities, Flávio 
França Junior. Ele atua há 30 anos em análise 
agroeconômica e de mercado de commodi-
ties. Durante 24 anos foi analista Sênior do 
Grupo Safras & Mercado. Ocupou o cargo 
de Editor da publicação especializada “Sa-
fras & Mercado- Soja e Grãos”. Foi diretor 
de conteúdo do Grupo Safras. Fez também 
parte da divisão de consultoria, com cente-
nas de palestras e cursos de comercialização 
realizados por todo o país e América Latina. 
Atua como Diretor Responsável e Consultor 
Sênior da França Jr Consultoria.

O consultor falou sobre o comportamento 
dos preços da soja, do milho e do trigo na 
próxima safra. Em sua opinião, a situação 
financeira que o país enfrenta dificulta o cres-
cimento em qualquer setor. É claro, portanto, 

que as notícias para o setor não são tão boas 
como as do ano passado, comparando-se 
com o mesmo período de julho. Segundo 
França, o que pode ser demonstrado é um 
crescimento econômico no setor do agrone-
gócio. “Aliás, o único que conseguimos ver 
uma luz no fim do túnel até agora”.

 
Más notícias
Mas as más notícias não param por aí. 

França Júnior aponta o fato de que a Inglater-
ra optou pela sua saída da União Europeia, o 
que dificulta muito em termos financeiro e 
econômico para as lavouras de grãos não só 
do Brasil, mas do mundo. A válvula de escape 
para o produtor rural está no saldo comercial, 
que consegue respirar esse ano em positivo.

flávio frança Jr., consultor: alertas oportunas
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Programa agrinho quer mudar visão
da cidade em relação ao campo

Rua Luiz Gama, 279 - Maringá-PR 
www.maximusodontologia.com.br

Implantes dentários | Lentes de contato dentais

Ortodontia | Enxertos ósseos

Prótese dentária | Faceta de porcelana

AGENDE SUA AVALIAÇÃO
 44 3029.0700  |       44 9185.0700 

NESTA PRIMAVERA,
ABRA UM SORRISO
CONTAGIANTE.
Implantes dentários com carga imediata

Para a doutora em educação Marilda 
Aparecida Behrens, “a mudança de para-
digma na educação não se dá por decre-
to”. A professora, em Maringá, apresentou 
sua pesquisa que é baseada no seguinte 
tema: “Metodologia de projetos como 
procedimento para aprender e ensinar 
gerando produção do conhecimento 
numa visão complexa”. Segundo Marilda, 
o atual modelo de educação desenvolvi-

do nas escolas e universidades norteia-se 
em quatro estações: escute; leia; decore 
e repita .  Mas a professora aler ta que 
esse modelo é bom para formar “alunos 
papagaios”,  que repetem aquilo que 
aprendem, mas não interiorizam este 
conhecimento.

Por isso, a importância de manter a 
discussão para a classe docente. “Se o pro-
fessor não entende a concepção que está 

caracterizando aquela prática, ele não 
muda. A mudança não se dá por decreto”.

Ao longo da palestra, Marilda apresen-
tou a metodologia desta nova proposta 
de educação e apontou os caminhos a 
serem trilhados pelos docentes. O evento 
faz parte de um calendário elaborado 
pelo SENAR-PR e pela Secretaria de Es-
tado da Educação na Capacitação do 
Programa Agrinho.

Fim de modelo viciado e distorcido

mudança, já!
O Agrinho é o maior programa de 

responsabilidade social do Sistema 
FAEP. Resulta de parceria entre o SE-
NAR-PR, FAEP, o governo do Estado 
do Paraná, por meio das Secretarias 
de Estado da Educação, da Justiça e 
da Cidadania, do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, da Agricultura 
e do Abastecimento, os municípios 
paranaenses e diversas empresas e 
instituições públicas e privadas.

O programa tem o objet ivo de 
levar informações sobre saúde, se-
gurança e ambiental, principalmen-
te para as crianças do meio rural. 
Trata-se de programa consolida-
do como instrumento eficiente da 
operacionalização de temáticas de 
relevância social.

milhares de crianças escolares são beneficiadas em todo o Paraná

Pensando nessa mesma concepção 
diferenciada de educação, o também pa-
lestrante Marco Silva, professor da UERJ-RJ, 
discutiu o tema: Pedagogia da Transmissão 
X sala de aula interativa. “Há algum tempo 
o modelo atual de educação vem sendo 
criticado. Os alunos não aguentam mais 
essa forma de “aprendizado””.

Para que a mudança seja feita com su-
cesso, a primeira medida é investir em 
formação continuada do professor. Afinal, 
o professor já está viciado no modelo tradi-
cional de educação. “Principalmente agora, 
na era das novas ciberculturas esse modelo 
vem sendo questionado, quando as novas 
gerações estão diante aos smartphones, 
tabletes, etc”. A experiência comunicacio-
nal é muito interativa. O sujeito pode ser 
espectador, colaborador. Na verdade ele 
pode estar em constante mudança nos 
meios de comunicação. E isto demanda 
uma postura diferente do profissional da 
educação em sala de aula”.

O seminário ocorrido recentemente em 
Maringá aconteceu também nas demais 
regiões do Estado. A proposta: levar uma 
forma diferenciada de aprendizado tanto 
para o professor quanto para o aluno. A 
ideia do programa: integrar novos concei-
tos de conservação e produção e a supera-
ção da visão completamente equivocada 
do meio urbano com o rural.

O programa desafia os professores com novas transformações na educação
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AlertA

Aposentar, pois 
é, pra que?

Dicas para uma longevidade

O que não pode
faltar na melhor idade

Daladier Sossai,
74 anos: 
sem parar

Josué Verdério, 84 anos: experiência 
que compartilha decisões

João Marcantônio
Neto, 76 anos: 
experiência é tudo

Eles possuem o direito inalienável ao descanso e a uma boa 
aposentadoria depois de muitas décadas trabalhando duro 
na propriedade rural familiar. Mas, preferem continuar na 
atividade porque se sentem úteis e responsáveis pela condução 
do negócio rural. Conheça histórias de produtores rurais/
associados que deram o cartão vermelho para a aposentadoria.
Jaíne Valenciano

“Produzo soja e milho. Administro 
a propriedade em parceria com meu 
filho, advogado José Luis Sossai. Minha 
filha, Ana Cláudia Sossai, formada em 
Agronomia, nos auxilia muito em todas 
as áreas, especialmente em questões 
técnicas e de comercialização. Sei que 
passamos por profundas e rapidíssimas 
transformações no mundo de hoje. Por 
isso, procuro acompanhar as notícias. 
No caso de novas técnicas, discutimos 
em família pra ver o que vale a pena – ou 
não – empregar na propriedade.

A nossa vantagem é que a propriedade 
rural da família é pequena. Então, resolve-
mos mais na base da conversa e do diálo-
go. Embora sempre ouça as opiniões de 
meus filhos, que são técnicos, a palavra fi-
nal é minha porque não posso desperdiçar 
muitas décadas de experiência na lavoura.

Como meus filhos sempre estão ao 
meu lado em todas as decisões,  não 
vejo problemas na sucessão familiar. 
Sempre usaremos o diálogo não só para 
gerenciar nosso negócio, como também 
quando chegar o momento de passar a 
bola pra frente.

Confesso que sou conservador porque 
a experiência me permite este comporta-
mento. Embora estejamos atentos às ino-

“Além de produzir soja e milho, invisto 
também em pecuária. Sou meio da moda 
antiga. Não gosto de usar muitas tecno-
logias modernas. Mas, considero impor-
tantíssimo acompanhar pessoalmente 
todas as etapas da produção. Meu local de 
trabalho é na propriedade. E é lá que tenho 
que estar a maior parte do tempo.

  Tenho um importante auxiliar, que é 
meu neto Giuseppe Altoé Marcantônio. 
Faço, porém, todo o gerenciamento de 
forma simples. Utilizo o velho e bom cader-
ninho para controle de despesas e coluna 
de receitas.

  Meus filhos também acompanham a 
vida de nossa propriedade rural. Mas, sinto 
que o neto tem mais vocação pelo campo. 
Tanto que cursa Agronomia. Sinto que ele 
tem muita vontade em continuar no negó-
cio da família. E tudo o que aprendi no dia a 
dia passo pra ele.

  Embora eu seja um produtor rural con-
servador, reconheço que informação 
nunca é demais. Apesar disso, acho que 
temos que ser bem seletivos. Admito que, 
por ser da velha geração, não me identifico 
com o computador. Leio o que acontece 
na agricultura através dos informativos da 
Faep e boletins de nosso Sindicato Rural. 

Zinco Com a passagem dos anos o idoso apresenta uma diminuição natural 
da imunidade. Por isso, é importante consumir alimentos ricos em zinco, pois 
o mineral ajuda a aumentá-la e ainda tem ação antioxidante, desacelerando 
o envelhecimento das células. Uma maneira de adquirir zinco é consumindo 
oleaginosas, como nozes e castanhas, carnes vermelhas e arroz integral.

cálcio Para manter os ossos fortes e saudáveis é importante incluir na dieta 
alimentos fontes de cálcio como: leite, gergelim, verduras de folhas verde-
escuras e a quinua. Lembrando que o cálcio é importante também para o bom 
funcionamento do ritmo cardíaco e para a saúde do cérebro.

Vitamina D Essa vitamina ajuda o organismo a absorver o cálcio e a 
metabolizá-lo no osso. Outra vantagem do consumo da vitamina D é que ela 
melhora a absorção intestinal e a capacidade da pele de produzir o seu precursor, 
a vitamina D3. Contudo, deve ser consumido com moderação, pois em excesso 
pode levar à hipercalcemia – concentração elevada de cálcio no organismo – e 
causar cálculos renais ou constipação intestinal. Pode ser adquirida através da 
exposição solar ou pelo consumo de cápsulas de óleo de fígado de bacalhau.

Fibras O consumo de alimentos ricos em fibras reduz problemas com prisão 
de ventre. Por isso, é importante investir em: linhaça, farelo de trigo, farinha de 
arroz e farinha de aveia que pode ser acrescentados às frutas ou no mingau.

Potássio Ele ajuda a reduzir os níveis de sódio no organismo, diminuindo 
o risco de hipertensão arterial e derrame. Outra vantagem é que esse mineral 
ajuda combater a prisão de ventre. Pode ser encontrado em: banana, soja, 
damasco, abacate, iogurte, ameixa, melancia, feijões e ervilha.

Ômega-3 Estimula a comunicação entre as células nervosas e, com isso, atua na 
prevenção de doenças como o mal de Alzheimer, Parkinson, depressão, perda de 
memória e de concentração. Pode ser encontrado em alimentos como sardinha, 
salmão, atum e cápsulas de óleo de peixe.

antioxiDantes Ajuda a combater a ação dos radicais livres dentro das 
células. Pode ser encontrado: laranja, cenoura, abóbora, vegetais folhosos como 
couve e espinafre, nas frutas cítricas e vegetais como brócolis e pimentão.

Vitaminas Do comPlexo b As vitaminas B1, B6, B12 e ácido fólico atuam no 
metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras. Elas aumentam o sistema 
imunológico e ainda melhoram o funcionamento do cérebro, pois protege os 
tecidos nervosos contra a oxidação.

1Pratique atividades físicas: Segundo a Organização Mundial da Saúde, as atividades 
ajudam a prevenir doenças da terceira idade como osteoporose, problemas cardíacos. 

E, por causa dos níveis de serotonina que se elevam durante a prática, uma substância que 
melhora o humor, ajudam a prevenir a depressão.

2exercite o seu cérebro: todo mundo sabe que uma boa leitura promove relaxamento 
e ajuda a estimular o raciocínio. Além desses benefícios, ler livros ajuda a manter o cére-

bro sempre ativo, prevenindo a perda de memória. Jogos de videogames ou de raciocínio 
também melhoram a memória.

3Durma corretamente: a privação do sono pode ainda atrapalhar a concentração 
durante as tarefas e atrapalhar o bom funcionamento do metabolismo, agravando, 

dessa forma, em um aumento do peso corporal. O ideal é descansar oito horas por noite.

4Aumente a ingestão de água: algumas das funções são: transportar nutrientes para 
as células, regular a temperatura corporal, atua nos processos fisiológicos de digestão, 

absorção e secreção, protege de infecções e ajuda a eliminar toxinas por meio da urina. 
Consuma, em média, dois litros de água diariamente – o que representa oito copos de água.

5evite o tabagismo e a ingestão demasiada de bebidas alcoólicas: como o álcool 
e o tabagismo provocam danos nas células saudáveis do corpo, elevam as chances de 

doenças como diabetes, hipertensão e problemas neurológicos como o Mal de Parkinson.

vações tecnológicas, procuramos sempre 
a forma mais fácil de tocar a vida na proprie-
dade. Nada de complicar as coisas. Não abro 
mão de uma coisa: mostrar aos filhos que a 
capacidade produtiva da terra depende da 
preservação dos recursos naturais. Quero 
que eles estejam sempre conscientes de 
que um solo fértil significa boas produti-
vidades. E um solo sem conservação gera 
prejuízo financeiro.

Quero que meus filhos mantenham o 
diálogo como base para o sucesso de nos-
sa atividade. E isto precisa ser transmitido 
às futuras gerações”.

Assim, tiro uma base boa do que devo 
fazer ou não.

  Apesar de ser um agricultor à moda 
antiga, a gente percebe que as coisas 
mudam e não podemos ficar pregados no 
passado. Então, tudo aquilo que for bom 
para uma boa administração da proprie-
dade, a gente não abre mão. Antes, claro, 
precisa passar pelo crivo.

  Também pensamos muito em suces-
são familiar. Importante é que família e ne-
gócio rural andem de mãos dadas. Afinal, 
estamos no mesmo barco. E estimular os 
mais jovens a continuar na atividade rural 
é a alma do negócio.”

O amor pela terra é um caso antigo, 
de família, desde quando seus pais pro-
duziam alimentos na Maringá de muitas 
décadas passadas. Produtor de soja e 
milho, Josué Verdério, 84 anos, não pensa 
em parar. O coração bate firme, o sangue 
corre nas veias, a saúde vai bem, obriga-
do. Então, parar pra que mesmo que a 
vitalidade não seja a mesma de outrora?

No geral, a administração da proprie-
dade é feita em duas partes. Uma junta-
mente com o Sindicato Rural de Marin-
gá, que responde pelo departamento 
pessoal. E a outra com uma empresa que 
executa projetos de melhorias na pro-
dução e nos financiamentos de plantios.

Os dois filhos não moram em Marin-
gá. Eliane Verdério é administradora e 
mora em São Paulo. O filho Josué Fa-
gundes Verdério, agrônomo, trabalha 
numa usina. “Seo” Josué acompanha 
as notícias e se atualiza também pelos 
boletins da Faep e do Sindicato. E o filho 
agrônomo repassa as  novas informa-
ções sobre tecnologias.

 “Seo” Josué também já trabalhou fora 
do campo. Sempre primou em fazer o 

Deixe que cada um exercite a arte que conhece. 
Aristóteles, filósofo grego

melhor possível. Valorizar profissionais 
faz parte de sua forma de administrar. 
Não por acaso não toma nenhuma 
decisão sem antes perguntar pra quem 
entende do assunto. Mas a experiência 
conta muito, é claro.

Sua filosofia de vida e de trabalho, 
simples, é  assim resumida por ele:

--Nessa vida, temos que arriscar – de 
forma calculada - em tudo. Não pode-
mos ficar de braços cruzados. Se nós 
fizermos a nossa parte com muita dedi-
cação, a vida será muito boa e  de muitas 
conquistas.
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filha, Ana Cláudia Sossai, formada em 
Agronomia, nos auxilia muito em todas 
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go. Embora sempre ouça as opiniões de 
meus filhos, que são técnicos, a palavra fi-
nal é minha porque não posso desperdiçar 
muitas décadas de experiência na lavoura.

Como meus filhos sempre estão ao 
meu lado em todas as decisões,  não 
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também em pecuária. Sou meio da moda 
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logias modernas. Mas, considero impor-
tantíssimo acompanhar pessoalmente 
todas as etapas da produção. Meu local de 
trabalho é na propriedade. E é lá que tenho 
que estar a maior parte do tempo.

  Tenho um importante auxiliar, que é 
meu neto Giuseppe Altoé Marcantônio. 
Faço, porém, todo o gerenciamento de 
forma simples. Utilizo o velho e bom cader-
ninho para controle de despesas e coluna 
de receitas.

  Meus filhos também acompanham a 
vida de nossa propriedade rural. Mas, sinto 
que o neto tem mais vocação pelo campo. 
Tanto que cursa Agronomia. Sinto que ele 
tem muita vontade em continuar no negó-
cio da família. E tudo o que aprendi no dia a 
dia passo pra ele.

  Embora eu seja um produtor rural con-
servador, reconheço que informação 
nunca é demais. Apesar disso, acho que 
temos que ser bem seletivos. Admito que, 
por ser da velha geração, não me identifico 
com o computador. Leio o que acontece 
na agricultura através dos informativos da 
Faep e boletins de nosso Sindicato Rural. 
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memória e de concentração. Pode ser encontrado em alimentos como sardinha, 
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couve e espinafre, nas frutas cítricas e vegetais como brócolis e pimentão.
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ajudam a prevenir doenças da terceira idade como osteoporose, problemas cardíacos. 

E, por causa dos níveis de serotonina que se elevam durante a prática, uma substância que 
melhora o humor, ajudam a prevenir a depressão.
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Assim, tiro uma base boa do que devo 
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  Apesar de ser um agricultor à moda 
antiga, a gente percebe que as coisas 
mudam e não podemos ficar pregados no 
passado. Então, tudo aquilo que for bom 
para uma boa administração da proprie-
dade, a gente não abre mão. Antes, claro, 
precisa passar pelo crivo.

  Também pensamos muito em suces-
são familiar. Importante é que família e ne-
gócio rural andem de mãos dadas. Afinal, 
estamos no mesmo barco. E estimular os 
mais jovens a continuar na atividade rural 
é a alma do negócio.”

O amor pela terra é um caso antigo, 
de família, desde quando seus pais pro-
duziam alimentos na Maringá de muitas 
décadas passadas. Produtor de soja e 
milho, Josué Verdério, 84 anos, não pensa 
em parar. O coração bate firme, o sangue 
corre nas veias, a saúde vai bem, obriga-
do. Então, parar pra que mesmo que a 
vitalidade não seja a mesma de outrora?

No geral, a administração da proprie-
dade é feita em duas partes. Uma junta-
mente com o Sindicato Rural de Marin-
gá, que responde pelo departamento 
pessoal. E a outra com uma empresa que 
executa projetos de melhorias na pro-
dução e nos financiamentos de plantios.

Os dois filhos não moram em Marin-
gá. Eliane Verdério é administradora e 
mora em São Paulo. O filho Josué Fa-
gundes Verdério, agrônomo, trabalha 
numa usina. “Seo” Josué acompanha 
as notícias e se atualiza também pelos 
boletins da Faep e do Sindicato. E o filho 
agrônomo repassa as  novas informa-
ções sobre tecnologias.

 “Seo” Josué também já trabalhou fora 
do campo. Sempre primou em fazer o 

Deixe que cada um exercite a arte que conhece. 
Aristóteles, filósofo grego

melhor possível. Valorizar profissionais 
faz parte de sua forma de administrar. 
Não por acaso não toma nenhuma 
decisão sem antes perguntar pra quem 
entende do assunto. Mas a experiência 
conta muito, é claro.

Sua filosofia de vida e de trabalho, 
simples, é  assim resumida por ele:

--Nessa vida, temos que arriscar – de 
forma calculada - em tudo. Não pode-
mos ficar de braços cruzados. Se nós 
fizermos a nossa parte com muita dedi-
cação, a vida será muito boa e  de muitas 
conquistas.



10 Os homens são miseráveis, porque não sabem ver 
nem entender os bens que estão ao seu alcance.” Pitágoras

Diálogo, a base para a sucessão familiar adequada
Sindicato Rural promoveu palestra sobre o tema em Itambé com a participação de 80 associados

Com a participação de 80 associados, 
das extensões do Sindicato em Floresta e 
Itambé, a palestra sobre Sucessão Fami-
liar com a advogada Severina Casagran-
de, garantiu aos presentes maior conhe-
cimento e apontou alternativas de como 
lidar com a divisão de bens familiares. 
O Presidente do Sindicato Rural de Ma-
ringá José Antônio Borghi foi incisivo 
ao dizer que uma boa sucessão familiar 

garante a solidez da continuidade dos 
negócios.

Em sua palestra, a especialista no 
assunto Severina Casagrande, afirmou 
que a sucessão deve ser pensada, pre-
parada e executada para o bem maior 
que é a família. “É necessário diálogo 
entre os integrantes da família, dei-
xando bem claro os direitos e deveres 
de cada um, alertou”.

Severina também citou como grande 
problema o conflito de gerações. Na atu-
alidade, é muito difícil segurar os jovens 
nos negócios da família, principalmente 
na área rural. Segundo ela “os jovens 
estão despreparados para suceder o 
patrimônio da família”. Ela conclui que, 
o segredo de um bom relacionamento, é 
como essa sucessão irá acontecer de uma 
forma correta sem brigas. A receita está 
na maneira de como os pais interagem 
com os filhos para dinamizar a relação 
de negócios e família”.

A especialista deu algumas dicas de 
como realizar esse processo, com algumas 
ferramentas jurídicas para auxiliar, como:

- acordo familiar por escrito;
- reunião periódica entre os membros 

da família;
- doação da propriedade em vida;
- elaboração de Testamento (dispor em 

vida sobre a forma da sucessão familiar);

- constituição de holding patrimonial 
(seguro patrimonial) para a divisão satis-
fatória de bens.

A presidente da Comissão de Mulheres 
do Sindicato, Ana Cristina Versari, fez o 
encerramento agradecendo a presença 
dos participantes. Explanou a importância 
desse assunto para as famílias, e que elas 
estejam cada vez mais integradas com suas 
raízes. A sucessão familiar é essencial para 
o sucesso do agronegócio.

A palestra foi idealizada pela Comis-
são de Mulheres do Sindicato Rural. Faz 
parte de uma série de eventos técnicos 
que acontecem ao longo do ano, com a in-
tenção de qualificar e promover a família 
rural. O Sindicato Rural agradece a todos 
os parceiros envolvidos neste evento, 
ao Gerente do Sicredi União de Itambé, 
Alessandro Santana e ao Gerente do En-
treposto da Cocari de Itambé, Marcelo 
Vignoli Arnal.

Conflito de gerações: sério problema

Advogada Severina casagrande e diretoras da comissão de mulheres e colaboradoras do Sindicato Rural de maringá. E excelente público na unidade de Itambé na palestra sobre sucessão familiar rural



11Aprenda como se você fosse viver para sempre. 
Viva como se você fosse morrer amanhã.” Santo Isidoro de Sevilha

Conheça os aspectos que afetam o processo de sucessão

Variáveis que afetam e muito...

Segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 
o processo sucessório em uma empresa 
familiar deve ser planejado levando em 
consideração as particularidades de cada 
grupo familiar e empresarial. 

Precisa ser iniciado com a presença do 
fundador da empresa e com a participação 
ou o aval de todos os envolvidos. É preciso 
que haja, durante todo o processo, um cli-
ma de diálogo para tratar dos conflitos já 
existentes e dos que podem surgir.

Sócios que não
se escolheram
Os herdeiros devem ser conscienti-

zados de que não vão herdar uma em-
presa, mas uma sociedade composta 
por pessoas que não se escolheram. 
Assim, é preciso separar claramente 
os conceitos de família, propriedade 
e empresa. Durante todo o processo, 
deve haver um clima de diálogo para 
tratar dos conflitos já existentes e dos 
que podem surgir.

Conheça, a seguir, algumas variáveis que afetam o processo 
de sucessão e que podem se tornar fontes de conflito:

• Quem será o novo responsável pelo comando da empresa?
• Quando acontecerá a transição?
• Como será o processo de sucessão?
• Quem pode e quem não pode fazer parte da empresa?
• Qual o limite para a admissão de membros da família na empresa?
• Como será exercida a autoridade?
• Que preparação será necessária para o processo de transição?
• O que será feito se o processo sucessório não for bem-sucedido?
• Quem pode possuir cotas da empresa?
• Como serão avaliados e pagos os membros da família?
• O que acontecerá em caso de divórcio ou falecimento?
• Que responsabilidades existem em relação à comunidade?
• Que responsabilidades existem em relação aos funcionários mais antigos?
• Que responsabilidades existem em relação aos outros membros da família? 
(Sebrae)



12 Não viva para que a sua presença seja notada, 
mas para que a sua falta seja sentida.” Bob Marley

Fábio Lamônica Pereira 

Muitos produtores perderam, com 
a safra verão 2015/2016, lavouras 
inteiras por conta do excesso de 
chuvas.

Os grãos colhidos em quantidade 
significativamente menores, apre-
sentaram reduzida qualidade e, na 
maioria dos casos, mostraram-se 
imprestáveis para fins comerciais.

Nessas situações, as empresas não 
recebem o produto que sequer pode 
ser usado para ração animal.

Se os grãos estão podres, impres-
táveis para utilização por humanos 
e animais, qual a conclusão? Perda 
total da lavoura, obviamente.

Mas, não é esta a interpretação 
adotada pelas seguradoras que de-
veriam garantir coberturas contra 
perdas dessa natureza.

De maneira geral as apólices de 
seguro agrícola preveem cobertura 
contra perdas por excesso de chuvas, 
é verdade. Contudo, os peritos das 
seguradoras fazem constar dos lau-
dos a indicação de que não haverá 
cobertura uma vez que a causa do 
sinistro constatada foi a “perda de 
qualidade” do produto.

De fato, havendo perdas em gran-
de extensão territorial, as segurado-
ras podem ser obrigadas a arcar com 
elevado número de indenizações 
que pode comprometer seus resul-
tados. Isso pode levar a interpreta-
ções tendenciosas em relação aos 
sinistros.

De toda forma, a questão é que, em 
decorrência do excesso de chuvas, 
se os grãos colhidos, total ou parcial-
mente, não apresentarem valor co-
mercial o que se tem, efetivamente, é 
a perda total da lavoura e não a perda 
de qualidade do produto.

Dessa forma, a indenização é devida, 
ainda que do laudo elaborado pelo pe-
rito da seguradora conste a indicação 
de indeferimento por interpretação 
equivocada quanto à real situação do 
empreendimento.

Diante disso, o laudo elaborado pelo 
engenheiro agrônomo, credenciado 
pela instituição financeira credora, que 
acompanhou toda a implantação da 
lavoura até colheita final é de extrema 
importância para comprovar o que de 
fato aconteceu.

A situação deve ser analisada caso 
a caso, mas, em regra, a interpretação 
escolhida pelas seguradoras não tem 
sido acertada, o que gera, de imediato, 
enormes prejuízos aos produtores que 
não alcançaram o resultado financeiro 
esperado e ainda precisar pagar o sal-
do do financiamento de custeio.

É possível requerer, administrativa-
mente, diretamente para a seguradora, 

orientação JurídiCa

Administrando as perdas

a reconsideração para que a indeniza-
ção seja paga, o que provavelmente 
não será aceito.

Não havendo alternativa, restará 
ao produtor tentar receber o valor da 
indenização por meio de uma ação 
judicial própria que deverá, frise-se, 
ser movida dentro do prazo máximo de 
um ano, isso mesmo, um ano a contar 
da data em que a seguradora se negou 
em efetivar o pagamento que seria, 
em tese, devido. E eventual pedido 
administrativo junto à seguradora não 
interrompe ou suspende este prazo de 
um ano para a medida judicial.

Além do direito à indenização do se-
guro, restando comprovada a incapa-
cidade de pagamento do produtor re-
lativo à respectiva operação de custeio, 
o produtor tem direito à prorrogação 
das parcelas, pelos mesmos encargos 
devidos para a normalidade, de acordo 
com sua capacidade de pagamento.

Para tanto, o produtor deverá 
apresentar notificação (uma carta 
endereçada ao credor) demonstran-
do as perdas e sua capacidade de 
pagamento comprometida, reque-
rendo a prorrogação nos termos do 
que determina o Manual de Crédito 
Rural em seu item 2.6.9.

Diante disso, tanto em relação ao 
seguro cuja indenização foi negada, 
quanto em relação ao pagamento 
do respectivo custeio, cabe ao pro-
dutor tomar a iniciativa de exercer 
seus direitos para que seu negócio 
não seja ainda mais prejudicado.

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



3313Viva uma vida boa e honrada. Assim, quando você ficar mais
velho e pensar no passado, poderá obter prazer uma segunda vez.” H. Jackson Brown Jr

Os produtores do Paraná não preci-
sarão mais pagar o ICMS cobrado sobre 
a energia elétrica utilizada na atividade 
rural. Em janeiro deste ano, o diferimento 
do imposto foi suspenso, gerando gran-
de insatisfação no campo. Em face disso, 
a FAEP – Federação da Agricultura do 
Paraná - solicitou ao governo do Estado 
o fim da cobrança. O pleito da federação 
foi atendido através do decreto 3.531, 
publicado em 24 de fevereiro e por uma 
interpretação do Decreto 1.600, de 

-  Área urbana:

Por determinação do Decreto 3531/2016 o consumidor poderá solicitar nova-
mente o benefício, desde que apresente os seguintes documentos:
a) Cópia do RG e do CPF do titular da UC que deverá ser também o titular do CAD/
PRO (CONTA DE LUZ e CAD/PRO DEVEM ESTAR EM NOME DO SOLICITANTE);
b) Cópia do CAD/PRO ou Extrato do Produtor (documento obtido mediante 
consulta no www.sintegra.gov.br);
c) Documentos que comprovem o vínculo do cliente com a unidade consumi-
dora, (Matrícula do imóvel, ou outro documento que comprove o vínculo, ex. 
contrato de arrendamento)
d) ITR e declaração de não incidência de IPTU, ou declaração de aptidão ao 
PRONAF;
e) Declaração de próprio punho, relatando a atividade desenvolvida na unida-
de consumidora, assim como o processo e os produtos gerados. Por exemplo: 
“Nesta unidade consumidora há dois aviários, uma casa, uma oficina mecânica 
e um barracão para equipamentos”.
 
fonte: Faep com Assessoria SindRural

Para se recadastrar é preciso apresentar uma relação de documentos 
descritos no decreto, são eles:
 
- Área ruraL:

Caso o cliente tenha perdido o benefício por determinação do deC-1600-i, 
a Copel poderá conceder novamente o benefício. Para isso, o cliente de-
verá ter junto a Copel, ou apresentar quando da solicitação os seguintes 
documentos:
a) Cópia do RG e do CPF do titular da UC que deverá ser também o titular do CAD/PRO; 

CAD/PRO (CONTA DE LUZ e CAD/PRO DEVEM ESTAR EM NOME DO SOLICITANTE);

b) Cópia do CAD/PRO ou Extrato do Produtor (documento obtido mediante con-

sulta no www.sintegra.gov.br);

c) Documentos que comprovem o vínculo do cliente com a unidade consumidora, 

(Matrícula do imóvel, ou outro documento que comprove o vínculo, ex. contrato 

de arrendamento)

d) Documentos relativos à área rural: ITR, INCRA, CAFIR (Cadastro de Imóveis Rurais) 

ou CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural).

e) Declaração de próprio punho, relatando a atividade desenvolvida na unidade 

consumidora, assim como o processo e os produtos gerados. Por exemplo. “Nesta 

unidade consumidora há dois aviários, uma casa, uma oficina mecânica e um bar-

racão para equipamentos”. A declaração deverá estar assinada e datada, que pode 

ser feita no ato da apresentação dos demais documentos.

sindicato rural viabiliza isenção do iCms sobre a energia rural
Produtores que perderam o diferimento do imposto devem 

apresentar documentos junto à copel para recadastramento 

documentos exigidos imóvel rural em área urbana

3/6/2015, por parte da Copel coincidente 
com a FAEP, reconhecendo o equivoco da 
retirada da isenção.

Agora, para recuperar o não pagamento 
do ICMS na sua fatura, os produtores de-
vem efetuar um recadastramento junto 
a Copel.

Só devem efetuar o recadastramento 
aqueles que tiveram o diferimento do 
ICMS suspenso. Portanto, aqueles que não 
tiveram alterações de valor na sua fatura 
não precisam procurar a Copel.

Para a comodidade dos associados, o Sindicato Rural executa o serviço burocrático. com 
isto, o produtor não mais precisa pagar o tributo



14 Viver é a coisa mais rara do mundo. 
A maioria das pessoas apenas existe.” Oscar Wilde

Sindicato Rural de Maringá realiza 4º almoço
em homenagem ao dia do agricultor

O Dia do Agricultor é comemorado 
em 28 de julho. Em reconhecimento ao 
trabalho da família rural e dos associados, 
o Sindicato Rural realizou seu tradicional 
almoço no dia 31 de julho, último domin-
go de julho, na Associação da Cocamar 
em Maringá. O evento contou com a 
presença de mais de 650 associados e fa-
miliares. As pessoas presentes puderam 
desfrutar de um delicioso cardápio.

José Antônio Borghi, presidente do 
Sindicato Rural de Maringá, afirmou: “pre-
cisamos valorizar nossos produtores, pois 
são eles que levam um dos maiores bens 
para a sociedade, que é o alimento. Não 
importa se a safra foi boa ou ruim, estamos 

Curso de derivados de
milho em Floresta

Em julho, o Sindicato Rural de Marin-
gá, em parceria com o SENAR-PR, rea-
lizou o curso de Produção de Derivados 
de Milho em Floresta, com carga horária 
de 16 horas. Para este treinamento o Ins-
trutor foi Sergio Kazuo.

O treinamento auxilia muito na hora 
de iniciar ou ampliar uma atividade extra 
e melhorar a renda da família do campo. O 
curso tem o objetivo de desenvolver pro-
dutos à base de milho aplicando técnicas 
de produção e boas práticas de higiene.

Se você que é de Maringá e da região 
ficou interessado em nossos cursos, 
acompanhe nossa agenda no site sin-
drural.com.br e em nossa página no 
Facebook. Assessoria de Comunica-
ção/SindRural

aqui para comemorar e agradecer a Deus 
pela força e continuar sem desanimar”.

Em seguida, as integrantes da Comissão 
de Mulheres do Sindicato Rural, apre-
sentaram a agenda de eventos que serão 
realizados por elas nesse segundo semestre 
de 2016. Após, os convidados participaram 
de um sorteio de prêmios, incluindo um 
tratamento dentário da Maximus Odonto-
logia e utensílios domésticos como: eletros, 
ferramentas entre outros.  

A Comissão de Mulheres esteve re-
presentada pela Presidente Ana Cristina 
Nascimento Versari. Diversos diretores e 
diretoras do Sindicato e da Comissão de 
Mulheres marcaram presença neste dia.

Diretoria e colaboradores do Sindicato Rural Associados e familiares marcaram presença

Diretoria Sindicato Rural
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AGENDA DE CURSOS SINDICATO RURAL DE MARINGÁ/SENAR   |   SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016
CURSO LOCAL INÍCIO TÉRMINO CARGA HORÁRIA MUNICÍPIO INSTRUTOR(A)
Agricultura de Precisão - GPS Uniagro 06/09/2016 07/09/2016 16h Maringá Mauro Moreira
Agricultura de Precisão - GPS Sindicato Rural 10/09/2016 24/09/2016 24h Maringá Newton Cardoso
Forragicultura - Estabelecimento, Rec. e R. de Pastagens FEI UEM 10/09/2016 24/09/2016 24h Maringá Claudecir Prieto
Manejo de Pragas e Inimigos Naturais Maringá/POMAR 15/09/2016 13/10/2016 40h Maringá Karina Caparroz
Controle de Formigas Uniagro 17/09/2016 17/09/2016 08h Maringá Renato de Moura
Manejo de Ovinos Sociedade Rural/Uningá 17/09/2016 24/09/2016 16h Maringá Jaciani Beal Klank
Controle de Plantas Daninhas AMEA 17/09/2016 17/09/2016 8h Maringá Sergio Noguchi
Produção de Alimentos - Compotas e Desidratados Ivatuba 28/09/2016 29/09/216 16h Maringá Sergio Kazuo
Classificação de Grãos Sociedade Rural 04/10/2016 04/10/2016 8h Maringá 
Classificação de Grãos Sociedade Rural 05/10/2016 05/10/2016 8h Maringá 
Controle de Plantas Daninhas Uniagro 18/10/2016 18/10/2016 8h Maringá Sergio Noguchi
Trabalhadora na Piscicultura Zoo Jr. UEM 19/10/2016 20/10/2016 16h Maringá Janete Armstrong
Norma Regulamentadora 31.8 Minorgan 19/10/2016 21/10/2016 24h Maringá Mauro Moreira
Regulagem de Plantadeira e Semeadeira Uniagro 19/10/2016 19/10/2016 8h Maringá 
Trabalhadora na Piscicultura   21/10/2016 22/10/2016 16h Maringá Janete Armstrong
Colhedora - Norma Regulamentadora 31 Uniagro 24/10/2016 26/10/2016 24h Maringá Newton cardoso
Regulagem de Colhedora Uniagro 27/10/2016 28/10/2016 16h Maringá Newton cardoso
Produção de Alimentos - Derivados de Mandioca Floresta 31/10/2016 01/11/2016 16h Floresta Sergio Kazuo

Curso de derivados de
milho em Floresta



16 A sabedoria consiste em saber o que se vai fazer depois.”  Herbert Hoover

Vamos além da inovação
para você colher 
grandes resultados.

DuPont 
Programa Soja

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

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

ATENÇÃO: Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as 
instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a 
utilização do produto por menores de idade. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário agronômico. 
Produto de uso agrícola. Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos do produto.

emater completa 60 anos com compromisso de se reinventar
2016 é um ano especial para o Instituto 

Paranaense de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Emater). A entidade completa 60 anos 
de existência no Paraná. Segundo o diretor-
-presidente do Instituto Emater, Rubens Er-
nesto Niederheitmann, o trabalho começou 
em 20 de maio de 1956, quando foi criado o 
Escritório Técnico de Agricultura (ETA). Foi 
fruto de convênio entre os governos parana-
ense e norte-americano visando melhorar a 
produtividade da agricultura.

Em 1959, quando o projeto terminou, a 
Associação de Crédito e Assistência Rural 
(Acarpa) decidiu continuar o trabalho. O 
governo assumiu o serviço a partir de 1977. 
Hoje, cerca de 1.080 extensionistas trabalham 
para contribuir para o desenvolvimento rural 
sustentável, segundo o presidente da Emater.

“A extensão rural é o braço da Secretaria 
Estadual de Agricultura mais descentraliza-
do. Estamos presentes em todas as cidades 
paranaenses”, destacou Niederheitmann. 
Além de prestar assistência técnica, a Emater, 
ao longo desses anos, foi responsável pela 
criação de diversos programas voltados ao 
produtor rural e à agricultura, e também 
contribuiu para a formação de grandes coo-
perativas.

Apesar do clima festivo, o presidente da 
Emater afirma que o instituto está preocu-
pado com o futuro. “Nossos grandes desafios 
são a correção de danos ambientais causados 
pelo manejo inadequado do solo e a elimina-
ção dos bolsões de pobreza no campo”, citou. 
Segundo ele, 200 mil produtores paranaenses 
têm renda inferior a dois salários mínimos. fusca da Emater 60 anos


