Comemoração

Gestão Rural

Sustentabilidade,
o adubo principal
para a boa colheita
no negócio rural
Quem quiser lucrar e continuar na agricultura precisa conhecer e praticar
a sustentabilidade em todas as áreas da atividade. Como fazer isto? O
conceituado agroambientalista Xico Graziano mostra o caminho da roça
e prega a renovação do conservadorismo por sangue novo familiar mais
adaptado às necessidades – vitais – de mudanças num segmento onde tudo
acontece numa velocidade impressionante. Luiz Carlos Rizzo
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Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos
em tempos pelo mesmo motivo. Eça de Queiróz

Editorial

Fala, presidente...
No meio da dificuldade
encontra-se a oportunidade.”
Albert Einstein
Quanto mais gratos formos, menos só
nos sentiremos. A gratidão é a memória do
coração. Duas frases que refletem nosso
sentimento de gratidão neste momento em
que comemoramos 50 anos de fundação
do Sindicato Rural de Maringá e 65 anos
de criação da Associação que o precedeu.
Como não agradecer àqueles pioneiros
que, enfrentando enormes desafios do período da colonização, acreditaram e superaram
pedras no caminho quase intransponíveis?
Hoje, podemos dizer que, se somos vitoriosos em nosso negócio é porque lá atrás
– nos distantes anos 50 -, houve pessoas que
enfrentaram adversidades gigantes porque
tiveram a coragem de ousar e não tinham em
seu vocabulário a palavra medo. Afinal, acreditavam que deixariam aos seus descendentes solos férteis. E a certeza de que, unidos,
transformariam nossas terras em celeiro do
Paraná, Brasil e de grande parte do planeta.
Nesta edição, conheça um pouco da trajetória de homens honrados e de muita fibra
e fé que nos trouxeram até aqui. E que, por
uma questão de honra, temos que seguir o
seu exemplo em relação às futuras gerações.
De coração, portanto, nossa gratidão
hoje e sempre a quem muito fez para que
hoje estivéssemos aqui com o mesmo es-

pírito de luta e união.
Frase oportuna e atual para quem, no
negócio rural, é pressionado a enfrentar
desafios cada vez maiores: aumentar
a produtividade, melhorar a gestão da
propriedade, modernizar técnicas de comercialização, adequar-se aos problemas
climáticos, contornar pressões dos mercados comprador e fornecedor de insumos.
Tem mais: lutar contra a incompreensão
das políticas públicas e digerir uma certa
desconfiança dos consumidores que pereceriam se nós, agricultores, deixássemos
de produzir alimentos.
A tudo isso, surge outro desafio a ser
superado: conhecer e praticar a sustentabilidade no agronegócio. Com a palavra,
nesta edição, o agroambientalista, agrônomo e renomado estudioso da área, Xico
Graziano. Ele explica tudo. Imperdível a
leitura se quisermos continuar na atividade com sucesso.
E o que andam fazendo as mulheres
rurais? Dê uma espiada nesta edição
e aprenda com elas o que é debater,
empreender, mobilizar-se, decidir corretamente. E reflita nesta frase: “Mulheres
são maravilhosas e surpreendentes. Tolo
é o homem que subestimar uma mulher
e duvidar de sua capacidade”.
Se o caso for de orientação jurídica,
nosso colaborador, advogado Fábio Lamônica Pereira nos alerta sobre aspectos
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fundamentais da recuperação judicial
no agronegócio. É a antiga concordata
preventiva. Confira pra não ser pego –
eventualmente – no contrapé.
Tem mais assuntos de importância
para avançar no conhecimento e tomar
decisões acertadas e em consonância
com os novos tempos: drones na lavoura,
agricultura moderna...
E que os próximos 50 anos de nosso
Sindicato Rural de Maringá continuem
com a mesma fé, garra e união de nossos
fundadores. Afinal, eles são nossa referência de acreditar mesmo quando tudo
parecer indicar o contrário.
Abraço, José Antônio Borghi
Presidente do Sindicato
Rural de Maringá
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Tenha cuidado com a tristeza. É um vício.”
Gustave Flaubert

Profissionalização

Mercado futuro. Antes de investir, importante
o aprendizado para não levar prejuízos
O mercado futuro de “commodities”
agrícolas é uma alternativa de investimento bem interessante para quem já
atua no agronegócio e precisa de proteção
para a volatilidade dos preços. Os donos de propriedades rurais podem, por
exemplo, utilizar este mercado como um
seguro contra as eventuais baixas de preços dos grãos e vender contratos futuros
referentes a uma determinada quantidade de ativos agropecuários.
Foi pensando dessa forma, que Marli
Flores mudou sua fonte de renda. Após
participar do curso Mercado Futuro no
Sindicato Rural, ela viu na bolsa de valores uma oportunidade de crescimento
pessoal e investimento. “Minha ideia de
mercado futuro, antes do treinamento,
era muito limitada. Hoje, eu entendo a

dimensão desse nicho, graças a iniciativa
de me profissionalizar”, diz.
Vantagens e riscos
Já os exportadores e agroindústrias que
desejam se proteger contra as eventuais
altas de preços também podem comprar
contratos futuros. Mas vale lembrar que
o mercado de futuros é muito arriscado,
devido à forte volatilidade e a grande
quantidade de especuladores na bolsa.
Por isso, ele é destinado a investidores
mais experientes, que estejam dispostos
a correr riscos e se proteger contra as oscilações de preços. “Sem conhecimento,
essa experiência é como ganhar na loteria, ou seja, profissionalização é fundamental, e a melhor forma de iniciar
é fazendo o curso de mercado futuro”.

Após isso, Marli destaca que é necessário que o produtor busque uma
corretora de investimentos. Desta forma, é possível estudar alternativas para
assegurar ganhos. “Esse planejamento
para o produtor é muito bom, pois evita
perda de grandes valores e assegura investimentos”, conclui.
Vale também lembrar que o mercado
agrícola é acessível aos investidores que
não possuem uma grande quantidade
de recursos financeiros para investir.
Com apenas R$ 1 mil, já é possível operar
“day trade” (compra e venda de um ativo
no mesmo dia) tanto no milho como na
soja. Já a facilidade que ele terá tanto para
vender como para comprar dependerá do
tipo de produto negociado, bem como do
preço praticado pelo mercado.
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A verdadeira função do homem é viver, não existir.” Jack London

Produtor rural, conheça
e tire proveito dos
drones nas lavouras
Aplicações vão desde mapeamento das lavouras até
pulverização com agroquímicos
Os drones têm aberto cada vez mais espaço
na agricultura. Estas pequenas máquinas
voadoras podem ser equipadas com câmeras, lentes infravermelhas e sensores
dos mais variados tipos, que permitem
o monitoramento amplo das lavouras,
evidenciando falhas no plantio, estresse
hídrico das plantas, incidência de pragas
e doenças
Fazendo uma analogia, o drone é como
um raio-x para um médico. Ao identificar
os problemas, quais as suas dimensões
e qual a sua localização no campo, o responsável pode ir até as áreas que estão com
problema para tomar as ações necessárias.

A regulamentação do uso de drones
está a cargo da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Segundo a agência, no
Paraná existem atualmente 986 drones
cadastrados. Em todo Brasil são 10.214
drones de uso recreativo e 6.363 de uso
profissional. A agricultura é uma das
poucas áreas onde é possível “turbinar”
um drone com vários equipamentos distintos.”
Hoje, a grande maioria destes aparelhos
vem equipada com GPS, o que permite o
cruzamento de dados georreferenciados,
fazendo deles um novo aliado na realização da agricultura de precisão.

Senar quer implantar curso de
drones para agricultores
Uma novidade para 2018. Com os drones
ganhando grande espaço nas lavouras e
plantações, o Senar- PR está planejando
um curso para produtores aprenderem as
funções e o manuseio dessa tecnologia.
O técnico da Faep, Neder Maciel Corso,
destaca que o foco de público do curso será

o pequeno e médio produtor. O treinamento
será dividido em dois módulos. Num primeiro momento, os participantes aprenderão
as técnicas operacionais do drone, como
manusear e entender comandos. Após o
primeiro módulo, os produtores entenderão
os benefícios da utilização do aparelho.

Para agrônomo, uma ferramenta
que aumenta eficiência e lucro
O engenheiro agrônomo Luís Fernando
Crepaldi trabalha há três meses na operação de drones na agricultura e explica
o que a tecnologia traz de benefícios na
gestão do agronegócio:“A partir de equipamentos desenvolvidos especialmente para
o ramo, é possível aumentar a capacidade
produtiva, economizar insumos e garantir
o sucesso do investimento agrícola”.
Antes dessa tecnologia existir, segundo
Crepaldi, “o diagnóstico e as análises sobre
a plantação e sobre a produção agrícola
exigiam maior tempo e recursos. Além disso, não havia grande precisão e confiança
acerca dos dados”.
Com a utilização de drones no mapeamento aéreo agrícola é possível realizar
na prática:
- detecção de problemas na plantação,
por meio de câmeras com sensores NIR,
que calculam dezenas informações dos
índices de vegetação;
- mapeamentos detalhados da propriedade em formatos como, por exemplo,
ortomosaicos, modelos digitais de terrenos
e de superfícies, curvas de níveis, relevos,
levantamentos planialtimétricos, entre
outros;
- previsão de produção a partir do acompanhamento de todo o desenvolvimento
da lavoura e da identificação de problemas

de diversas naturezas;
- Cadastro Ambiental Rural (CAR);
- otimização da aplicação de insumos,
com os drones auxiliando na identificação
dos pontos da plantação que precisam de
mais cuidados;
- Para o manuseio de forma correta é
necessário seguir uma série de legislações e normas (licença da ANAC, ANATEL
e DECEA, seguro obrigatório e capacitação técnica).
-As imagens coletadas no voo em campo, são posteriormente processadas em
softwares e algoritmos específicos para
gerar os dados e informações de acordo
com a necessidade do produtor.
- Aprimoramento no manejo de pastagem com a detecção da degradação
do solo, determinando locais com maior
biomassa e qualidade nutricional. Desta forma, a tomada de decisão é mais precisa em
relação ao período de descanso do pasto.
“Com tantas aplicações que beneficiam
o produtor rural, algumas pesquisas na
área da agricultura já conseguem afirmar
que o uso de drones pode dar um retorno
de 15% a 20% no aumento da produtividade no campo e reduzir, consideravelmente, a quantidade de uso de insumos, proporcionando mais economia e qualidade
ao produto final”, destaca o agrônomo.

Nossa existência não é mais que um curto circuito
de luz entre duas eternidades de escuridão. Vladimir Nabókov
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Você faz suas escolhas, e suas escolhas fazem você.
Steve Beckman

Comemoração

50 anos de lutas e conquistas pelo produtor rural
O sindicalismo foi implantado historicamente com o objetivo de defender as
categorias profissionais em todas as instancias, principalmente na organização
política visando a defesa de direitos. E é justamente isso que o Sindicato Rural
de Maringá vem fazendo em seus 50 anos de existência.

Com extensões de base em Floresta, Itambé, Paiçandu e Sarandi, a entidade
honra com seu compromisso na luta pelos direitos da agropecuária, sempre
atuando em parceria com a Federação da Agricultura do Paraná (FAEP), Senar
e demais entidades representativas do campo.

Com a palavra,
nossos associados
Afinal, o que pensam nossos associados a
respeito do papel e da prática cotidiana do
Sindicato Rural de Maringá? Confira:
“O Sindicato Rural é uma maneira de unir forças
e desde quando me associei está dando bons
resultados”. O trabalho do Sindicato tem sido
importante na história de famílias. E por isso sua
eficiência é passada por gerações.
Antônio Campagnoli
“O trabalho do Sindicato foi bom
no início, hoje e sempre será”.
João Agulhon
“No mundo competitivo que estamos vivendo no
agronegócio a estrutura do Sindicato é fundamental para
bons negócios. Utilizo todos os serviços disponibilizados e
estou muito satisfeita com os resultados”.
Olga Agulhon
“É muito gratificante poder contar com o apoio do
Sindicato Rural em nossas atividades. A nossa família
tem orgulho do que conquistou e é uma honra ver todas
as obras e melhorias que a equipe do Sindicato realiza”.
Ana Carla Agulhon

Conheça nossa história,
que também é sua, produtor rural
Tudo começou em 17 de agosto de 1952 quando
foi fundada a Associação Rural de Maringá. O primeiro
presidente foi Aroldo Ávila Rocha. Na sequência, ocuparam o mesmo cargo Nérico da Silva, Carlos Bueno
Neto e Antônio Almir dos Santos.
Na proporção em que Maringá crescia, o mesmo
acontecia com a entidade de defesa dos agropecuaristas de Maringá.
Em 25 de Maio de 1967, o governo federal autorizou, por meio do Decreto 148, a transformação da

Associação Rural em Sindicato Rural de Maringá, sob o
comando do presidente Antônio Almir dos Santos. Em
seguida, passaram pela presidência: Lauro Fernandes
Moreira, Vilmar Xavier Pereira, Ágide Meneguette,
Annibal Bianchini da Rocha. Atualmente, a presidência
é exercida pelo agrônomo José Antônio Borghi. Ele
conta com a participação efetiva de produtores rurais
altamente comprometidos com o fortalecimento do
setor e com as causas que movem a existência e os
avanços da entidade rural.

Prestação de serviços nas áreas de...
• Departamento Pessoal
-Processamento de folha de pagamento mensal e serviços pertinentes.
-Informações e orientações na área
trabalhista
-Elaboração de cadastros
• Departamento Técnico
- Declaração de ITR, Imposto de Renda e Isento
- Emissão e regularização de certidões negativas- IAP, FGTS, INSS, Receitas Estadual e Federal.
-Certificado de Cadastro de Imóvel

Rural INCRA
-ADA – Ato Declaratório Ambiental
do IBAMA
-IRPF – Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física
-Contratos (compra, venda, arrendamento, parceria, empreita e outros)
-Livro Caixa da Atividade Rural
-Certidões Negativas de Débitos
• Assessoria jurídica
• Assessoria de Imprensa
• Capacitação profissional- Cursos
Senar-PR

Devemos julgar um homem mais pelas suas
perguntas que pelas respostas. Voltaire
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Confira algumas de nossas (muitas) conquistas
Em 50 anos de existência (65 anos considerando
o período inicial como Associação Rural), o Sindicato Rural de Maringá participou – ou liderou
– muitas lutas que se transformaram em realidade
e beneficiam nossos associados e demais produtores rurais. Importante destacar e homenagear a
memória do saudoso Annibal Bianchini da Rocha,
que foi o mais longevo e muito atuante presidente
do Sindicato Rural de Maringá.
Eis algumas das (muitas) conquistas:
• Década de 60, início do regime militar e autorização
para a criação de Sindicatos e logo de início os produtores rurais se reuniram e transformaram a Associação
Rural em Sindicato Rural.
• Década de 70, a grande geada e transformação da
cultura do café, para as lavouras de milho, soja, trigo.

informática como ferramenta na melhoria e eficiência dos serviços prestados.
• Década de 90- A transformação dos Sindicatos Rurais em grandes prestadores de serviços em apoio aos
associados, frente as demandas da nova constituição
federal, incertezas econômicas e hiperinflação.
• Na década de 90, o Sindicato Rural de Maringá foi pioneiro no Paraná e segundo no Brasil na criação do Núcleo Intersindical de Conciliação Trabalhista (NICON).
• Implantamos diversos convênios médicos e comerciais que proporcionaram durante vários anos,
ótimos benefícios aos associados.
• Veio ainda a primeira grande negociação das
dívidas rurais: a SECURITIZAÇÃO, depois de muitos
protestos em significativo empenho de todo o setor.

• Década de 80, os grandes debates: término da ditadura militar e uma nova constituição federal. Debates
infindáveis nas lutas de classes por espaços e direitos na
nova constituição.

• UMA AÇÃO DE GRANDE DESTAQUE DOS ANOS
2000, liberado pelo Dr. Ágide Meneguette o CRÉDITO DE ICMS com grandes retornos ao produtor
rural, benefício posteriormente ampliado e que até
hoje beneficia a todos.

• No final da década de 80 - Inauguração da nova
sede e um dos primeiros sindicatos rurais a utilizar a

• Participamos ativamente do PROJETO RENASCER
com a criação de dezenas de turmas de alfabetização

• Participamos dos programas de MELHORIA DE
CARCAÇA, Programa PESE BEM, veio o pedágio e lutas
pela isenção aos produtores – CONSEGUIMOS por um
período O VALE SAFRA.
• Implantamos nos primeiros anos de 2000 da
ISO 9001. Com isto, houve padronização e melhoria
contínua de nossos serviços, compromisso sempre
atualizado. O Sindicato Rural de Maringá é o único ainda
hoje a ter seus serviços certificados.
• Implantamos a Sala de Agronegócio junto ao
Banco do Brasil, grande parceiro dos produtores rurais,
hoje funciona no Sindicato;
• Criamos o boletim eletrônico de informações
transmitido diariamente a mais de 2000 produtores e
autoridades de nossa região.
• Profissionalização - Em parceria com a Faep e
Senar-PR, o Sindicato Rural de Maringá promove
centenas de cursos de aper feiçoamento, pro fissionalização e especialização nas atividades
agrícolas e pecuárias. Uma excelente alternativa
para trabalhadores e produtores que precisam
ganhar eficiência, competitividade e melhor
capacitação.
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O futuro pertence àqueles que acreditam na
beleza de seus próprios sonhos.” Eleanor Roosevelt

Festa para comemorar

50 anos e Dia do Agricultor

No dia 30 de Julho, o Sindicato Rural de Maringá realizou o V Almoço do Agricultor, em homenagem ao
Dia do Agricultores. A data também marcou 50 anos
de existência da entidade. O evento foi realizado no
Centro de Eventos do Parque de Exposições e contou com a presença de mais de 600 pessoas, entre
associados(as), familiares e convidados.
O secretário executivo Valdecir Mokwa iniciou a cerimônia contando um pouco da história do Sindicato,
destacando os desafios e conquistas.“O Sindicato Rural
de Maringá já possui vida longa e se projeta, como tem
sido há décadas, como uma referência de organização
e disposição de liderar e inovar as necessidades cada
vez mais aceleradas do mundo moderno”.
Os presentes desfrutaram de um cardápio delicioso, música ao vivo e acompanharam com muito
interesse um vídeo institucional produzido especialmente para os 50 anos de Sindicato.
Gratidão
O presidente José Antônio Borghi lembrou da importância daqueles que fizeram parte da história
do Sindicato. “Me sinto honrado em presidir a entidade nesse jubileu de ouro. Gostaria também, de
agradecer aos diretores, conselheiros, à comissão
de mulheres, colaboradores, associados e a todos
que colaboram para que o sindicato prossiga na sua
missão de servir e atender o produtor rural”.
Em seguida, a presidente da Comissão de Mulheres, Ana Cristina Versari, ressaltou o trabalho das
mulheres no crescimento do Sindicato com apoio
da Diretoria. “É um trabalho conjunto com resultados
surpreendentes e positivos.
Para marcar os 50 anos de lutas e conquistas, o Sindicato Rural homenageou os seguintes produtores rurais
associados: Josué Verderio, Onofre Bolotti, João da Costa Patrão, Mauro Zanini Rosseto, Ágide Meneguette e
Suzy Gomes por participação e dedicação à instituição.

Aquele que nunca viu a tristeza, nunca
reconhecerá a alegria. Khalil Gibran
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Valdecir Mokwa. Uma (mais do que) merecida homenagem
O Sindicato Rural de Maringá homenageia seu Secretário-Executivo, que está
na casa há décadas. E o homenageado
conta um pouco de sua História de vida.
“Já se passaram 33 anos. Mas, lembro-me
como se fosse hoje. Em maio de 1984, comecei a trabalhar no Sindicato Rural de Planalto, cidade do sudoeste do Estado, onde
meus pais haviam estabelecido residência
vindos do Rio Grande do Sul. Atualmente,
residem em Sorriso, Mato Grosso.
Tempos duros. Eu morava num quartinho nos fundos do sindicato e mal tinha
acabado de fazer o curso de datilografia.
Comecei elaborando contratos de parceria. Na sequência, criei novos modelos.
Tempo em que tudo tinha que ser feito em
três vias de papel carbono.
De degrau em degrau, busquei o aprimoramento a partir de cursos da FAEP – Federação da Agricultura do Estado do Paraná.
Também incentivei funcionários e produtores rurais para buscarem aperfeiçoamento.
Recordo-me de João Valdomiro Dias,
presidente do Sindicato Rural de Planalto.
Era sujeito simples, criador de suínos, porém, muito ativo e empreendedor. Além dos
serviços internos, tive que liderar reuniões
e eventos. Excelente porque, na marra,
isto me fez desenvolver um espírito mais
participativo. Tomei gosto pela coisa e, passados quase 35 anos, confesso que esse tipo
de atividade está incorporada em minha
vida. Quero estar em contato direto com o
público. Falar com as pessoas. Sentir suas
necessidades. Ser parte da solução.
Assim, para quem trabalhava na roça,
debaixo de sol de 40 graus centígrados, fui
me acostumando ao mundo sindical. Em
minhas ações, os ensinamentos sábios de
meu pai Severiano Mokwa, que, em Planalto, criava suínos, vacas de leite e galinhas.
Nos finais de semana, lá estava o Valdecir
com a família nas lidas da roça.
Como nada cai do céu a não ser chuva e
excremento de pombos, trabalhava de dia e
estudava à noite. Na infância e adolescência,
também era assim. Diariamente, percorria cerca de 10 km entre a cidade e o pequeno sítio da
família, para concluir o antigo curso ginasial
(hoje, ensino fundamental) e ensino médio.
Lembro-me dos esforços de todos nós
para a criação da Associação dos Suinocultores de Planalto. Isto me possibilitou estreitar
o atendimento ao público. Na sequência,
passei a acumular novas funções internas.
Meio sem querer, acabei também como representante do Funrural. Também participei

da criação de hortas comunitárias.
Quem fica parado é poste. Com o conhecimento acumulado somado à vontade – e necessidade de vencer na vida, passei a estudar
em Palmas a 240km de Planalto, para cursar
faculdade de Matemática. Frequentava as
aulas uma semana por mês. Admito que meu
sonho era cursar Odontologia. Mas depois - já
em Maringá - me formei em Contabilidade.
Mas, não tinha jeito. Minhas raízes de
campo não permitiam que eu abandonasse
o universo rural. Houve até espaço para eu
participar da fundação do Sindicato Rural de
Pérola D’Oeste.
Queria morar em Cascavel ou Foz do Iguaçu.
Contudo, por influência de amigos, o destino
(ainda bem) me trouxe para Maringá, onde
cheguei em julho de 1987. Nem precisa dizer:
amor à primeira vista e para sempre. Com um
indispensável empurrão do maior líder rural
paranaense (Ágide Meneguette, maringaense presidente da Faep), fui apresentado ao dr.
Annnibal Bianchini da Rocha, o mais longevo
presidente do Sindicato Rural de Maringá.
Na entidade ruralista local, comecei fazendo os boletins de caixa que eram encaminhados à FAEP. Na sequência, fui acumulando
novas funções. Isto era facilitado pelo estilo
democrático e descentralizado do dr. Annibal.
Chefiei o Departamento Pessoal, o que
me possibilitou visitar agricultores e trabalhadores nas propriedades. Excelente
oportunidade porque me permitiu trabalhar
para ampliação do quadro de associados até
chegar à posição de destaque hoje desfrutado pelo nosso sindicato.
Sinto orgulho de ter participado em 1989
da inauguração da nova (e atual) sede do
Sindicato – Rua Piratininga, 391, centro de
Maringá. A partir daí, a entidade adquiriu uma
dinâmica impressionante, o que foi facilitado

pelo avanço da informática.
Em 90, assumiu a presidência do Sindicato
Rural de Maringá o Dr. Ágide Meneguette. No
ano seguinte, ele foi eleito presidente da FAEP.
Tive a honra de participar de sua equipe em
Curitiba. Atuei na assessoria dos Sindicatos Rurais do Paraná, locado no departamento sindical. Na época, o saudoso Dr. Annibal, como
era vice-Presidente, assumiu novamente a
presidência da entidade rural maringaense.
De volta a Maringá, também ajudei para uma
maior democratização do sindicato. Sob a liderança do dr. Annibal, as mulheres começaram
a conquistar importante espaço na estrutura
sindical. A pioneira neste avanço: a produtora
rural e professora universitária Ivoneti Catharina
Rigon Bastiani. Hoje, as mulheres são absolutamente indispensáveis na tomada de decisões
no sindicato. Hasue Ito, Ana Cristina Versari são
algumas – das muitas mulheres – que dão o
rumo norte na condução do sindicato.
Na vida pessoal, casei-me em 1994 com
Mara Ligia Cichetti e nos de 1997 e 1999 nasceram nossos filhos Felipe e Murilo, bênçãos de
Deus que consolidaram nossa minha família.
Ela é o meu centro do universo e a energia
que me move em todas as direções. No lado
profissional, também atuei como suplente de
juiz classista como representante do Sindicato
dos Contabilistas de Maringá. Hoje, esta função não mais existe. E, também fiz uma breve
incursão na vida acadêmica como professor
de contabilidade rural no Cesumar.
Antes que me esqueça, em 1996, contribuímos para a criação, em Maringá, do NICON –
Núcleo Intersindical de ConciliaçãoTrabalhista.
Na liderança, o Juiz do Trabalho de Patrocínio
Minas Gerais Dr. Antônio Gomes de Vasconcellos (pioneiro na área em âmbito nacional) e
o brilhante advogado maringaense Dr. Dirceu
Galdino Gardin. Profunda inovação nas relações

do trabalho que contou com o apoio também
do Juiz do Trabalho de Maringá, Dr. Cássio Colombo Filho, e dos demais juízes da épocas da
Juntas de Conciliação atual Vara doTrabalho.
Claro que nada aconteceria nesta área não
fosse a participação da Diretoria do Sindicato
Rural de Maringá e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais na pessoa do Presidente Paulino
de Carlos. Também tivemos o apoio do Sindicato Rural e de Trabalhadores Mandaguaçu.
No Sindicato Rural de Maringá, tenho satisfação em dizer que participamos de muitos
avanços. Em 2003, conseguimos finalmente
implantar a ISO 9001 e que continua vigente
até hoje. Em 1996, já havíamos feito uma tentativa. Continuamos sendo o único Sindicato
Rural com essa certificação.
Nesta altura do campeonato, o obstinado
e respeitado dr. Annibal Bianchini, de saudosa
memória, decidiu passar a presidência. Outras
vezes já havia tentado mas sem sucesso. Seu
prestígio invejável e qualificação eram também
algo impeditivo para que outro assumisse. Mas
dessa vez a sua saúde já não lhe contribuía para
o desempenho das atividades. Como ele dizia:
hora de mudar. Foi então que o nome do Presidente atual José Antônio Borghi surgiu como
consenso. Produtor rural nato, com formação
agronômica e sem vínculos diretos com outras
entidades foi o associado ideal para sucedê-lo.
O tempo, senhor da razão, comprovou que a
alternativa estava corretíssima.
Com apoio de uma diretoria dedicada,
tendo como ponta de lança o tesoureiro
Marco Bruschi Neto, o Sindicato Rural de
Maringá consolidou-se como referência estadual na área. Além de inovações e dezenas
de ações para a profissionalização do produtor rural, em parceria com sistema Faep
e entidades do setor, a entidade avança e
se adapta aos novos tempos cada vez mais
exigentes pela forte competitividade a que
o negócio rural está exposto.
Em resumo, sou profundamente grato pelas oportunidades recebidas e que permitiram
a mim dar modesta contribuição para o desenvolvimento do Sindicato Rural nos últimos
30 anos. Afinal, qual entidade consegue em
média 98% de aprovação de seus associados
em relação aos serviços prestados?
Portanto, vida longa ao Sindicato Rural
e a todos nós porque nossa missão – colaboradores, associados, diretoria, etc – está
longe de ser concluída.
Enquanto a vida pulsar em mim, fica o
nosso compromisso de que continuaremos
a dar nossa modesta contribuição. Uma forma de honrar a quem merece ser honrado.
Ontem, hoje e sempre!”

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

Poupança
Premiada
Deposite e concorra
a mais de 300 sorteios.

R$ 1,5 milhão
em prêmios.

Quando vê poupou,
quando vê ganhou.

Quer realizar seus sonhos?
Vamos fazer juntos. Faça uma
Poupança Programada e ganhe
números da sorte em dobro1.

quandoveganhou.com.br
¹Para ter direito ao número da sorte em dobro é obrigatório que a programação seja feita durante o período da campanha. Título da modalidade incentivo emitido pela
Icatu Capitalização S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.900830/2016-10. A aprovação deste título pela SUSEP não implica, por parte da
Autarquia, incentivo ou recomendação à sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. Serviço de Informação ao Cidadão SUSEP: 0800
021 8484 (dias úteis, das 9h30 às 17h) ou www.susep.gov.br. Ouvidoria Icatu Seguros: 0800 286 0047. Promoção válida durante o período de 05/04 a 30/12/2017,
para os associados da Central Sicredi PR/SP/RJ. Consulte regulamento completo da promoção e condições de contratação nas unidades de atendimento participantes. Imagens
meramente ilustrativas. SAC Sicredi - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519.

Destino é uma desculpa tola para o fracasso.” Ambrose Bierce - Escritor americano
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Orientação Jurídica

Recuperação judicial e o agronegócio
Fábio Lamônica Pereira
O instituto da recuperação judicial
tem sido utilizado em larga escala,
inclusive no agronegócio, o que leva
a maior cautela e precaução, especialmente no atual momento de crise.
Até mesmo o produtor rural, na
qualidade de pessoa física, pode
utilizar o mecanismo da recuperação,
desde que atendidos certos requisitos legais, dentre eles o de estar
inscrito como empresário na Junta
Comercial.
O objetivo da Lei é justamente o de
proporcionar condições de manutenção da atividade econômica do devedor, com a elaboração de proposta de
pagamento dos credores de forma
diferenciada.
Deve ser apresentado um plano de
pagamento que contemple o valor
(que certamente sofrerá desconto
significativo), prazo e condições viáveis, bem como a vinculação de garantias que sustentem o pretendido
sucesso da proposta.
O referido plano de recuperação
deve seguir diversas exigências estabelecidas pela lei, sendo que os
credores com maior volume a receber
têm maior poder quando da aprovação da proposta.
Em regra, todos os créditos, ainda
que não vencidos, estão sujeitos à
recuperação judicial.
É importante lembrar que créditos
relativos à alienação fiduciária de bens
móveis e imóveis, arrendamento mercantil e de contratos de venda de imóvel firmados com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade ou ainda
com reserva de domínio, não estão
contemplados na recuperação judicial.
As consequências da recuperação

são diversas, sendo que uma delas é a
suspensão, salvo exceções, de todas
as ações, pelo prazo de cento e oitenta dias a contar do deferimento, pelo
juiz, do plano de recuperação, sendo
que passado o prazo, as ações podem
continuar.
O juiz do local em que se processa a
recuperação judicial é o competente
para analisar as ações dos respectivos credores. Contudo, não estão
englobadas na referida regra, dentre
outras, as ações que demandam
“quantia ilíquida”, ou seja, em que há
necessidade de apuração judicial do
valor a ser pago.
Sob tal prisma, importa verificar o
que ocorre com ações comuns no
agronegócio, tais como as de despejo
fundadas em contratos de parceria e
arrendamento rural, que podem ter

fundamentos diversos, tais como a falta de pagamento, o descumprimento
de cláusulas contratuais e o término
do prazo contratual ajustado, sendo
possível agregar a cobrança de renda
vencida e não paga.
Veja que referidas ações de despejo
se enquadram no conceito legal de
“ilíquidas”, logo, podem ser propostas
no local em que se localizam os respectivos imóveis. Após o julgamento
final e apurado o saldo credor, o respectivo valor poderá ser habilitado
para aguardar o pagamento, a ser
requerido no processo de recuperação judicial.
Há situações e ações diversas, sendo
que cada caso deve ser detalhadamente analisado a fim de que, identificada a
natureza e enquadramento legal, seja
verificado, dentre outras coisas, qual o

local correto em que a ação deva ser
proposta, evitando-se desgastes e
prejuízos ainda maiores.
Assim, diante de um cenário de crise e ante a disseminação do instituto
da recuperação judicial, inclusive no
agronegócio, todos os mecanismos
preventivos devem ser utilizados a
fim de evitar discussões judiciais. Em
caso de processos de recuperação já
em andamento, os credores devem
ficar atentos para o fim de exercer o
direito que lhes caiba.
Fábio Lamonica
Pereira
Advogado
em Direito do
Agronegócio
lamonica@
lamonica.adv.br
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Na prosperidade é muito fácil encontrar amigos, na adversidade não há nada mais difícil”.
Epiteto

A estratégia é a ciência do emprego do tempo e do espaço. Sou menos ávaro com o espaço do
que com o tempo. O espaço podemos reganhá-lo. O tempo perdido jamais.” Napoleão Bonaparte
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Comissão de Mulheres do Sindicato Rural
debate sucessão familiar em Ivatuba
Com a participação de cerca de 100 produtores, a palestra sobre Sucessão Familiar em
Ivatuba, com a Dra. Severina Casagrande,
garantiu aos presentes maior conhecimento no campo jurídico de como lidar com a
divisão de bens de forma harmônica.
A presidente da Comissão de Mulheres,
Ana Cristina Versari, na abertura do evento, agradeceu a presença de todos. Disse
ser um assunto de extrema importância
para toda a família para a continuidade
sustentável do agronegócio.
Em sua palestra a especialista no assunto Severina Casagrande, afirmou que
a sucessão deve ser pensada, preparada e
realizada para o bem maior que é a família.
“É importante a predominância do diálogo esclarecedor e consensual entre os
integrantes da família, deixando bem claro
os direitos e deveres de cada um”.
Severina também citou como grande
problema, os conflitos de gerações porque
está cada vez mais 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 concluiu que, o segredo de um
bom relacionamento, é como essa sucessão
irá acontecer de uma forma correta sem brigas. O segredo está na maneira de como os
pais interagem com os filhos e que consigam
dinamizar a relação de negócio e família”.
Dicas importantes
Por fim, ainda deu algumas dicas de como
realizar esse processo, com algumas ferra-

Próximas ações da Comissão
A Comissão de Mulheres está preparando o IX Encontro de Mulheres Rurais. O
evento vai acontecer dia 9 de novembro. Além desse dia especial, a Comissão também está organizando a palestra com o tema “Qualidade de Vida do Homem”, que
acontece na 9ª Agrocampo, de 9 a 19 de Novembro, na Sociedade Rural de Maringá.

mentas jurídicas para auxiliar, como: Acordo familiar por escrito; Doação da propriedade em vida; Elaboração de Testamento
(dispor em vida sobre a forma da sucessão
familiar). Também é fundamental a constituição de holding patrimonial, que seria
uma formação de empresa. Eis algumas
das alternativas para ocorrer a separação de
bens sem desavenças.
A presidente da Comissão de Mulheres
do Sindicato, Ana Cristina Versari, fez o
encerramento agradecendo a presença

de todos os convidados. Explanou a importância desse assunto para as famílias.
“É importante que elas estejam cada vez
mais integradas com suas raízes. Afinal, a
sucessão familiar é essencial para o sucesso
do agronegócio”, complementou.
A palestra sobre sucessão familiar foi
idealizada pela Comissão de Mulheres do
Sindicato Rural em parceria com Integrada, Cocamar, Sicred, Prefeitura Municipal
e faz parte de uma série de eventos técnicos
que acontecem ao longo do ano, com a intenção de qualificar e promover a família
rural. O Sindicato Rural agradece a todos
os parceiros envolvidos neste evento.
A advogada Dra. Severina Casagrande
é uma parceira do Sindicato Rural em
eventos promovidos para qualificar e
informar o produtor rural e sua família.
“A parceria com o Sindicato Rural se faz
muito importante na medida em que
viabiliza o acesso às informações sobre
sucessão de forma direta com as famílias
dos produtores rurais.”
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Só sei que nada sei,e o fato de saber pouco,me coloca em
vantagem sobre todos aqueles que acham que sabem demais.” Sócrates

Agricultura Sustentável

Produtor rural: abrace a
sustentabilidade
ou será engolido por ela!
O renomado engenheiro-agrônomo Xico Graziano, uma das maiores autoridades brasileiras
em produção sustentável, fez recentemente uma série de palestras pelo Paraná. Em Maringá,
expôs seu pensamento e indicou o rumo norte para quem pretender permanecer na agricultura:
sustentabilidade no agronegócio. Eis um resumo de sua fala em forma de perguntas e respostas.
Luiz Carlos Rizzo

P – Fala-se muito em
sustentabilidade também na
produção de alimentos. É apenas
um modismo ou uma necessidade
de agora em diante?
R – Na atualidade, existe uma agenda
de sustentabilidade que não se limita
ao Brasil. Ela é global porque nós, produtores rurais, participamos de mercados
globais. Não tem como fugir dela em nenhum produto. Não se trata de invenção
brasileira. Os agricultores paranaenses e
brasileiros, cooperativas e empresas que
fazem parte do agronegócio precisam
estar atentos a essa agenda. São exigências ou requisitos para a produção em
harmonia com o meio ambiente. Trata-se de uma questão vital: o agricultor
precisa ter uma produção sustentável
para garantir sua própria sobrevivência.
Há que se ter capacidade para gerar renda no campo e superar o velho dilema
entre produzir ou preservar. A partir das
tecnologias disponíveis, precisamos ter
a competência para produzir e preservar
ao mesmo tempo. Este é o desafio maior
da sustentabilidade.

P – Quais avanços obtidos pelos
agricultores brasileiros na área?
R – São muitos. Exemplo: o plantio na
palha, que vem a ser o plantio direto.
Nos anos 60 e 70, Paraná e São Paulo
enfrentavam o grande problema: avanço da erosão na agricultura. Era difícil
enfrentá-lo até que apareceu o plantio
direto na palha. Muitos produtores
pararam de arar e gradear o solo e buscaram alternativa sustentável a partir
de novas tecnologias na área. Antes,
não faziam porque não conheciam e
também porque não tinham máquinas
e nem herbicidas específicas.
P – Então, com o plantio direto a
questão da preservação do solo
está resolvida?
R – Embora tenha sido um grande
passo e um avanço considerável, a
vitória não está consolidada porque
vão aparecer sempre ervas daninhas
resistentes aos herbicidas como vemos
na soja. Os desafios são constantes
especialmente quando se atua na área
biológica, que é o caso da produção de

alimentos. Só que hoje temos conhecimentos mais avançados do que nos
anos 50, 60 e 70, com uma vantagem
e motivo para ficarmos em estado de
alerta: tudo é mais rápido.
P – Essa velocidade vem sendo
acompanhada pelos produtores?
R – Para ser agricultor neste mundo de
rápidos avanços tecnológicos, globalizado e que exige sustentabilidade, o
produtor tem que ser muito rápido e
estar atento.
P – Com as gerações anteriores
ainda no comando da maioria
das propriedades rurais, dá para
acompanhar a velocidade exigida
pelos mercados?
R –Aí que está o grande problema. Por
isso que é imprescindível a renovação
no campo. Reconhecemos que existe
ainda uma velha-guarda no campo
muito cética que questiona se vai dar
certo ou errado. Reconheço: as gerações anteriores são assim: são conservadores. Cabe às novas gerações serem

mais capazes de enfrentar esse novo
mundo de novas tecnologias. Tudo
acontece numa velocidade impressionante. Novos produtos e novas tecnologias surgem com muita rapidez
e precisamos dar conta disso tudo.
Temos que olhar para frente. Não tem
outro jeito se quisermos sobreviver na
atividade rural.
P – Falar em agenda de
sustentabilidade não fica meio vago?
R – Não, porque ela é composta por
vários capítulos. Tem a agenda cinza
na sustentabilidade, que trata especificamente da poluição. Neste campo
específico, temos que olhar reciclagem de embalagens de defensivos
agrícolas. O produtor compra, utiliza e
tem que reciclar. Estamos muito bem
porque somos campeões mundiais no
recolhimento de embalagens. Mais de
90% das embalagens voltam através
do processo de logística reversa. Nenhum outro setor da economia nacional faz isto, nem nas áreas de lâmpadas, celulares ou produtos eletrônicos.

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

Agricultura Sustentável

A agricultura brasileira recolhe mais de espaço para produção hidropônica,
embalagens de agrotóxicos do que agricultura orgânica... Existem nichos
Japão, Estamos Unidos, Alemanha.
de mercado que, desde que haja a visão preservacionista, transformam-se
P – O que seria a chamada agenda
em alternativas muito rentáveis em
azul na sustentabilidade agrícola? pequenas áreas. É só dimensionar bem
R – É a que trata dos recursos hídricos. o negócio em todos os aspectos, cuiJá melhoramos a preservação das nas- dando não só dos aspectos da producentes, mas existe ainda uma longa ção como também da comercialização.
caminhada pela frente. Avançamos
também na irrigação por gotejamento. P –O Brasil é o que mais
Gastamos apenas 10% da água em consome agrotóxicos. Não
comparação aos sistemas anteriores. seria um paradoxo falar em
Á água goteja apenas no pé da planta sustentabilidade?
e atinge as raízes, que é o que interessa. R – De forma alguma. Por sermos um
Os pivôs centrais provocam desperdí- país tropical, temos duas ou três safras
cio de um bem natural tão importante no mesmo ano. Estados Unidos e Euque é a água. A soma dos avanços diver- ropa, pelo clima frio e gelado, uma só.
sos nos coloca num patamar positivo Claro que teríamos que consumir mais
em termos de agricultura sustentável. agrotóxicos porque temos também
condições mais favoráveis para prolifeP – Falamos apenas em grãos,
ração de pragas e doenças pelas nossas
alta escala. Onde a produção
condições climáticas. No volume, pelas
sustentável também se encaixa na dimensões de nossa área agricultável,
produção em geral de alimentos?
somos os maiores consumidores. Mas,
R – Na sustentabilidade, tem um gran- quando se analise por hectare, estamos

em oitavo lugar no ranking mundial. O
manejo integrado de pragas está bem
avançado, o que leva ao consumo racional, redução de custos e risco menor
ao meio ambiente.
P – Até que ponto o produtor rural
está preparado para mudar?
R – A agricultura possui várias ferramentas para isto: integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto,
logística reversa de embalagens de
agrotóxicos, programas de proteção
de solos e água. Estes são alguns exemplos. Temos condições de ser o país
mais agroambiental do mundo.
P – Quais as estratégias?
R – Temos que nos apoiar no cooperativismo, associativismo e no companheirismo. Seremos engolidos se cada um
remar para um lado. Neste contexto, já
que a transformação é permanente, é
preciso empoderar as novas gerações
do campo. Isto significa abrir a porta
para os jovens que, além de possuírem
uma visão mais aberta a mudanças, pos-

17
suem grande domínio sobre modernas
tecnologias, a começar pela informática. Em resumo, produção de alimentos
precisa estar intrinsicamente atrelada à
sustentabilidade

Perfil do Xico

Francisco Graziano Neto, Xico
Graziano, nasceu em Araras/SP.
Engº Agrônomo (ESALQ/USP, 1974),
Mestre em Economia Agrária (USP,
1977) e Doutor em Administração
(FGV/SP, 1989), foi professor da Unesp/
Jaboticabal (1976-92). Conferencista
e escritor, publicou dez livros sobre os
temas da questão agrária, agricultura,
sustentabilidade e democracia.
Consultor em organização, marketing
de agronegócios e sustentabilidade,
é professor de MBA da FGV/SP, sóciodiretor da OIABrasil/Certificação
socioambiental e sócio-diretor
da ePoliticsGraziano, empresa de
posicionamento digital.
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A gargalhada é o sol que varre o
inverno do rosto humano.” Victor Hugo

O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz.
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Aristóteles

Parcerias que dão certo no agronegócio
A busca por parcerias benéficas que ampliem o potencial produtivo e facilitem
o dia a dia do produtor rural deve estar
sempre na mira de quem aposta no agronegócio. Essas parcerias podem partir
do próprio produtor rural que, com boa
vontade e disposição pode encontrar
parceiros em diversos nichos: oferecendo áreas rurais, infraestrutura rural, fornecedores de máquinas e equipamentos
e até outros produtores rurais.
Esse é o caso do proprietário rural,
empresário e leiloeiro Fernando Serrano de Maringá. Serrano, tem uma
fazenda em Paranacity-PR, a 105km
de Maringá, apenas 5km do asfalto, o
roteiro até lá é sem pedágio.
Serrano explora a lavoura de cana
juntamente com a Usina Santa Terezinha, lavoura de eucalipto, feno, e produção de mel em parceira com outros
produtores. Porém Serrano quer mais.
A sede da propriedade conta com 5 casas, 4 barracões (o maior com 800m²),
todos com piso concreto, luz trifásica,
poço artesiano, lavador de caminhões,

curral, enfim, uma área em bom estado.
Serrano está em busca de um parceiro,
um empreendedor rural, que queira ali
desenvolver uma atividade que utilize
em toda, ou em parte, essa estrutura que
está sem utilização. Criação de carneiro,
cabritos, frango caipira, codornas, ou
qualquer outra atividade. Nessa parceria, Serrano dispõe a estrutura e cerca
de 5 a 20 hectares se houver necessidade
de plantio de uma lavoura. Já o parceiro,
disponibiliza o investimento inicial assim como foi acordado nas atividades do
feno, eucalipto e mel.
“Há na nossa região propriedades
rurais que estão com parte da área e/
ou a estrutura da sede ociosas. E existe
também na região empreendedores
rurais que querem iniciar uma atividade, porém lhes faltam áreas rurais ou
instalações. Acreditamos que o Sindicato Rural possa vir a ser o elo para unir
empreendedores e proprietários rurais
com áreas ou/e infraestruturas ociosas.
Fazendo essa ligação entre eles”, destacou Serrano.

Termina em 29 de setembro
o prazo para pagamento do ITR
Os proprietários de imóveis rurais têm
até 29 de setembro para entregar suas
declarações anuais do Imposto Territorial Rural (ITR) 2017. O documento deve
ser elaborado pelo programa gerador do
ITR disponível no site da Receita Federal
(receita.fazenda.gov.br). O prazo para
fazer a declaração do ITR começou em
14 de agosto.
O documento deve ser realizado por
pessoa física ou jurídica proprietária,
titular do domínio útil ou possuidora
a qualquer título, um dos condôminos
(quando o imóvel pertencer a várias
pessoas) e o inventariante, em nome do
espólio (enquanto não for concluída a
partilha). Somente donos de apenas uma
propriedade com menos de 30 hectares
estão isentos do pagamento.
O imposto pode ser parcelado em até
quatro vezes, desde que cada cota não
seja inferior a R$ 50. Valor total inferior
a R$ 100 precisa ser pago em cota única.
O pagamento do ITR deve ser feito nas
agências bancárias integrantes da rede

arrecadadora de receitas federais.
O contribuinte pode pagar por meio
de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), Título da Dívida
Agrária (TDA) ou transferência eletrônica de fundos mediante sistemas eletrônicos das financeiras autorizadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
e que operam com esta modalidade de
arrecadação.
Os produtores que declararem o
ITR após o prazo estabelecido pela
Receita Federal, 29 de setembro, serão
obrigados a pagar multa de 1% por mês
de atraso, calculada sobre o total do
imposto devido, sem prejuízo da multa
e dos juros de mora devidos pela falta
ou insuficiência do recolhimento do
imposto. Além disso, declaração desatualizada inviabiliza que o produtor tenha acesso a documentos importantes,
como a Certidão Negativa de Débitos,
indispensável para registrar a compra
ou venda da propriedade e para conseguir financiamento bancário.

Temos fazendas em todo Brasil
com excelentes preços.
CONFIRA ALGUMAS VENDIDAS EM 2016/2017:

ARAÇATUBA/SP
290HA
ARREMATAÇÃO

R$

2.100.000,00

R$ 7.232,00 P/ HA

AMAMBAI/MS
493HA

BATAGUASSU/MS
606HA

ARREMATAÇÃO
R$ 6.153.000,00

ARREMATAÇÃO
R$ 2.000.000,00
R$ 3.296,00 P/ HA

R$ 12.480,00 P/ HA

CONFIRA O QUE TEMOS POR VIR:
ALCINÓPOLIS/MS SÃO G. DO OESTE/MS BARRETOS/SP

729HA

LANCE MÍNIMO

2.555.000,00
R$ 3.502,00 P/ HA

R$

696HA

193HA

LANCE MÍNIMO

LANCE MÍNIMO

R$

1.957.000,00

R$ 2.810,00 P/ HA

2.880.000,00
R$ 14.923,00 P/ HA
R$

ESSAS E DEZENAS DE OUTRAS, AINDA MELHORES!
Para soja, milho, cana, pasto, eucalipto...
(a maioria pode ser parcelada 25% no ato e o restante em 30x)

Faça-nos uma visita: Av. colombo, 11.011 - Maringá/PR

leiloesjudiciais.com.br

Há 20 anos realizando
bons negócios!

| (44) 2101-9272
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Não haverá borboletas, se a vida não passar por
longas e silenciosas metamorfoses.” Rubem Alves

5º Fórum de Agricultura da América do Sul: algumas observações e considerações
Ivoneti C. Rigon Bastiani
Numa promoção do Núcleo de Agronegócio
da Gazeta do Povo, foi realizada em Curitiba,
nos dias 24 e 25 de agosto, a quinta edição
do Fórum de Agricultura da América do Sul,
tendo como temática central os aspectos de
sucessão, gestão e tecnologia.
A importância da realização de um grande
debate desta natureza está no fato de acordo
com os estudos realizados pela OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (organismo que reúne os 35
países mais desenvolvidos no mundo)- que,
nos próximos dez anos, vai ser preciso aumentar a produção de grãos/alimentos em
20% para alimentar a humanidade. A mesma
OCDE projeta que 40% desse volume deverá
ser fornecido pelo o Brasil. O grande desafio é
de que hoje não temos uma estrutura estratégica para atingir este objetivo.
Segundo a ONU, até 2050 há a necessidade de duplicar a atual produção de alimentos
e o abastecimento mundial virá principalmente de solo sul-americano, notadamente
o Brasil, a Argentina e seus vizinhos. Quem vai
tocar este macro negócio? Que papel a tec-

nologia da informação exercerá no contexto
rural e de suas inter-relações com o mercado?
Como a gestão do agronegócio, em seu
conceito pleno, fluirá? Quais os principais
desafios e oportunidades se apresentam aos
principais países produtores de grãos? Que
plataforma as cooperativas brasileiras devem
desenvolver no sentido do papel como grandes players no fornecimento de insumos,
comercialização da produção, prestação de
serviços e desenvolvimento de processos e
produtos? No caso brasileiro, que estratégias
podem ser adotadas no sentido de amenizar
e/ou resolver problemas relacionados à
infra-estrutura (transporte, portos, armazéns,
logística entre outros)?
Todas estas questões são visíveis, complexas
e requerem ações por parte dos agentes públicos e privados envolvidos numa perspectiva
de horizonte a curto, médio e longo prazo, não
existindo modelos e soluções prontos.
Tomemos por exemplo a nossa realidade
de produtores rurais. Até mais ou menos
três décadas atrás nosso papel exercido na
produção agrícola era concebido como
o de colono. Depois passamos para o de
agricultor. Hoje nosso papel é o de empre-

sário rural onde somos constantemente
desafiados não só na produção agropecuária propriamente dita, nas mudanças das
regras de mercado, mas como lidar com
a transformação digital – que vem forte e
muito rápida-, como fazer para que a nova
geração sinta-se incluída ao mesmo tempo
no campo e na era digital.
Com relação ao processo sucessório no
campo, é fato de que esta realidade carece de
informação, de estudos e de estratégias que
possam ser desenvolvidas. É uma preocupação que tem de estar inserida no contexto
das mudanças que estão acontecendo, bem
como é um processo que já está em curso.
O que precisa é transformar o evento sucessão- quando isto ocorre por alguma forma
de impedimento dos genitores-, por um
processo contínuo iniciando-se muito cedo.
A sucessão no campo no Brasil e na América
do Sul rural tem de ser vista como uma estratégia pública e privada no presente e para o
futuro. Não se constitui numa questão meramente jurídica, mas num encadeamento
permanente, por parte da geração mais velha
em termos de motivação e preparo profissional da nova geração para assumir a missão de

conduzir o negócio rural. Hoje nossa missão
não se restringe mais à produção de alimentos e energia, mas de agentes garantidores
da segurança alimentar da humanidade
tendo como limites a produção agropecuária inserida no contexto da sustentabilidade
do planeta.
O 5o Fórum nos permitiu ainda uma visão,
com base em exemplos concretos, sobre
as transformações de realidades ocorridas
tanto no âmbito dos países – Rússia, Índia,
Uruguai, Paraguai, entre outros- como na
realidade dos mercados produtores e importadores de alimentos e energia.
Outro aspecto que considerei muito importante foi a forma como os painéis foram
estruturados com a participação de um
líder/pesquisador sênior juntamente com
profissionais jovens altamente capacitados.
Quanto ao público, além de produtores
rurais este foi formado por líderes cooperativistas e sindicais, representantes dos
principais órgãos públicos relacionados à
agricultura e por um grupo significativo de
jovens acadêmicos que cursam mestrado
e doutorado provenientes dos principais
centros de pesquisa brasileiros.

