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EDITORIAL

 Quando o assunto é a economia brasileira, o agronegócio merece destaque. O PIB (Produ-
to Interno Bruto) do setor cresceu 2,06% em dezembro e fechou o ano de 2020 com uma expansão 
recorde de 24,31%, na comparação com 2019, segundo Comunicado Técnico da CNA e do Cepea. 
Com o resultado, o agro ampliou para 26,6% sua participação no PIB total do país, sendo que, em 
2019, o percentual foi de 20,5%. Tanto a cadeia produtiva da agricultura (24,2%) quanto a da pecuária 
(24,56%) tiveram expansão expressiva no ano passado. Na parte agrícola, destaque para o movimento 
de alta de preços e o aumento da produção, com safra recorde de grãos e crescimento na oferta de 
café, cana-de-açúcar e cacau. Em relação ao ramo pecuário, a elevação dos preços das proteínas ani-
mais em relação a 2019 e a expansão da produção e do abate de suínos e aves e da oferta de ovos e leite 
re� etiram o resultado do ano passado no PIB.

 Chamam a atenção também os resultados positivos das exportações em fevereiro, que soma-
ram US$ 6,5 bilhões, alta de 2,8% em relação ao mesmo período de 2020, segundo análise da CNA, feita 
com dados do Ministério da Economia. Já o superávit comercial do agronegócio foi de US$ 5,2 bilhões 
no mês passado. No acumulado de janeiro e fevereiro, as vendas externas atingiram US$ 12,1 bilhões. 

 Isso serve para consolidar junto ao produtor rural e aos representantes do setor a consciência 
de que a força do agro nacional é inegável. Tanto é assim que a união de entidades classistas fez com 
que o Governo do Estado de São Paulo reduzisse o ICMS do leite pasteurizado, em todas as opera-
ções, e das carnes vendidas por pequenos varejistas e açougues enquadrados no Simples Nacional. A 
alíquota de 4,14% do leite pasteurizado será zerada, proporcionando isenção, e para as carnes alíquota 
base voltará a 7%. Mas as batalhas continuam para zerar o ICMS de outros produtos, exatamente no 
mesmo formato do ano passado.

 Produtividade, persistência e sustentabilidade são algumas das marcas que demonstram o 
sucesso do nosso agronegócio, que tem rosto, o do produtor rural. Por isso, e por tantas outras boas 
ações e exemplos, que o produtor rural merece todo o nosso respeito e consideração. Parabéns, pro-
dutor rural brasileiro, por continuar levando o Brasil pra frente!

Vitórias do agro e do produtor rural
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CAPACITAÇÃO

Agricultura biológica é tema de
programa gratuito em Araçatuba

Na ação, que vai durar cinco meses, e é promovida pelo SIRAN, Sebrae ER
Araçatuba e Senar-SP, agricultores aprendem a preparar o solo, nutrir

a planta e controlar pragas e doenças de hortaliças com métodos naturais

 Começou em feve-
reiro, em Araçatuba (SP), o 
programa Olericultura Básica 
– Nutrição Biológica promo-
vido pelo SIRAN, Sebrae ER 
(Escritório Regional) Araçatu-
ba e pelo Senar-SP. A ação será 
realizada até o mês de julho e 
objetiva capacitar o produtor 
ou trabalhador rural com téc-
nicas adequadas no manejo de 
hortaliças, visando o aumento 
da produção, da produtividade 
e da qualidade.

 O barracão do sítio 
Sakuma, no bairro rural da 
Água Limpa, virou sala de aula 
para 20 participantes que vão 
passar por 80 horas de trei-
namentos (dois dias por mês, 
durante oito horas a cada dia). 
A horta da propriedade será 
o campo experimental para o 
cultivo de alface, com cinco 

métodos diferentes, para com-
paração de resultados, como 
explica o instrutor Marcelo 
Sambiasi. “Nós vamos demons-
trar na prática o uso e o manejo 
biológico em todas as etapas 
deste tipo de agricultura, des-
de o preparo do solo, passando 
pela nutrição da planta, até o 
controle de pragas e doenças. 
E serve tanto para a agricultura 
orgânica quanto a convencio-
nal”, explica o instrutor.

 No modelo de agricul-
tura biológica, tanto a correção 
do solo quanto a fertilização 
da planta e o controle de pra-
gas e doenças é feito com o uso 
de micro-organismos, de for-
ma absolutamente natural. “É 
visível o aumento da procura 
do consumidor por alimentos 
mais saudáveis. A agricultura 
biológica proporciona exata-

mente isso. É importante que o 
agricultor busque um diferen-
cial na produção de alimentos, 
aproveitando este aumento de 
demanda”, comenta o instrutor.

CONSUMO PRÓPRIO
E COMERCIALIZAÇÃO

 A produção destina-se, 
portanto, ao consumo próprio 
e também a geração de exce-
dente para comercialização 
possibilitando a redução da 
desnutrição, aumento da gera-
ção de trabalho, a ampliação de 
renda e a inclusão social.

 Embora o programa 
seja focado no cultivo de hor-
taliças, o instrutor Marcelo 
Sambiasi a� rma que as técnicas 
têm a mesma e� cácia quanto 
utilizadas para outras culturas, 
como cana-de-açúcar e soja, 
por exemplo.

 Por causa da pande-
mia de Covid-19, estão sendo 
seguidas todas as orientações 
das autoridades de saúde, com 
o uso de máscaras, álcool em 
gel à disposição, materiais de 
estudo desinfetados, e distan-
ciamento. Ao � nal da ação, os 
participantes receberão gra-
tuitamente material didático e 
certi� cados de conclusão.
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PARCERIAPARCERIA

Capacitações gratuitas possibilitam
geração de renda extra em Buritama

Além do curso Artesanato com Madeira Maciça Reciclável, produtores
poderão participar do programa Feira do Produtor Rural

 Porta joias, porta-cha-
ves, capelinhas e pequenos pai-
néis foram algumas das peças 
confeccionadas pelos 15 par-
ticipantes do curso gratuito de 
Artesanato com madeira maci-
ça reciclável, realizado em Buri-
tama (SP por meio de parceria 
entre o SIRAN (Sindicato Rural 
da Alta Noroeste), o Sebrae ER 
(Escritório Regional) Araçatuba 
e o Senar-SP (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural).

 Durante quatro dias, 
sendo 8 horas ao dia, totali-
zando 32 horas/aula, os alunos 
utilizaram restos de paletes 
para produzir os materiais. Eles 
aprenderam também a escolher 
a lixa mais adequada, lixar, im-
permeabilizar, dar brilho e pro-
porcionar mais durabilidade às 
peças. De acordo com o instru-

tor José Carlos da Costa, a ação 
objetiva capacitar o produtor ou 
trabalhador rural a confeccio-
nar artefatos utilitários e deco-
rativos que podem ter utilidade 
própria ou mesmo serem vendi-
dos, gerando renda extra.

 “No curso, a gente 
fala da importância cultural e 

econômica do artesanato, do 
preparo do local, da coleta e 
aquisição do material, da lim-
peza, seleção e armazenamento 
da matéria-prima, execução da 
técnica de produção das peças. 
A partir das informações dis-
ponibilizadas os participantes 
têm condições de, separada-
mente ou mesmo em grupo, 
comercializar os produtos”, co-
menta Costa.

FEIRA DO
PRODUTOR RURAL

 Também em Buritama, 
o SIRAN e o Senar-SP vão rea-
lizar neste ano mais uma edição 
da Feira do Produtor Rural, que 
também foi executada no ano 
passado. O programa atende a 
uma reivindicação dos produ-
tores rurais e da comunidade 
local. De acordo com a instru-
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PARCERIA

tora do Senar, Maria Fernanda 
de A. Rodrigues, o objetivo é 
preparar o pequeno produtor 
rural para comercializar sua 
produção diretamente ao con-
sumidor � nal, agregando valor 
à propriedade rural.

 A capacitação é dividi-
da por módulos nos quais são 
discutidas normas e procedi-
mentos para a organização do 
ambiente da feira e a venda de 
produtos, a identi� cação dos 
produtos existentes na pro-
priedade e que podem ser co-
mercializados, bem como o 
planejamento da produção, as 
boas práticas de fabricação de 

alimentos, as técnicas de co-
mercialização, exposição de 
produtos e gestão do negócio.

 Os produtores interes-
sados estão convidados a com-
parecer ao seminário de sensi-
bilização que será agendado e 
informado em breve.

COMO
PARTICIPAR

 Por causa da pande-
mia de Covid-19, estão sendo 
seguidas todas as orientações 
das autoridades de saúde, com 
o uso de máscaras, álcool em 
gel à disposição, materiais de 

estudo desinfetados, e distan-
ciamento. Ao � nal das ações, 
os participantes receberão gra-
tuitamente material didático e 
certi� cados de conclusão.

 Os interessados em 
participar das ações devem en-
trar em contato com o SIRAN, 
com o zootecnista Carlos Edu-
ardo Belluzzo ou com Prisci-
la Turelo, pelo telefone (18) 
3607-7826 e (18) 3305-5369. 
O SIRAN � ca no recinto de 
exposições Clibas de Almeida 
Prado, na avenida Alcides Fa-
gundes Chagas, 600, no bairro 
Aviação, CEP 16055-565, em                              
Araçatuba (SP).
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PAA

Encontro aproxima fornecedores e 
compradores da agricultura familiar

O PAA-CI permite que órgãos públicos realizem compras diretamente da agricultura 
familiar, pelo instrumento de chamada pública, com dispensa do processo licitatório

 Promover a aproxima-
ção entre potenciais compra-
dores da esfera pública com 
fornecedores de produtos da 
agricultura familiar foi o obje-
tivo do 1º Encontro Programa 
de Aquisição de Alimentos/
Compra Institucional (PAA/
CI), promovido pela Superin-
tendência Federal da Agricul-
tura de São Paulo (SFA/SP), 
em parceria com o Instituto 
BioSistêmico (IBS).

 Realizado por video-
conferência, o evento reuniu 
representantes de instituições 
públicas e de associações e 
cooperativas de agricultores 
familiares da região Noroeste 
e Oeste do território paulista. 
A atividade faz parte das ações 
do Programa Ater Mais Ges-
tão, política pública do Minis-
tério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) exe-
cutada pelo IBS via contrato 

com a Agência Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Anater).

 Um dos princípios do 
PAA é favorecer estratégias de 
mercado em circuitos curtos. 
Com isso, os consumidores 
de alimentos não precisam ir 
muito longe de onde estão lo-
calizados para comprar o que 
precisam. Isso representa mais 
sustentabilidade nas relações 
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PAA

de compra, menos combustí-
vel gasto no transporte, além 
de contribuir para o desenvol-
vimento socioeconômico local 
em diferentes regiões do Brasil.

 O PAA-CI é uma das 
modalidades do Programa de 
Aquisição de Alimentos. Per-
mite que órgãos públicos, fe-
derais, estaduais e municipais, 
realizem compras diretamente 
da agricultura familiar, pelo 
instrumento de chamada pú-
blica, com dispensa do proces-
so licitatório. E a fonte dos re-
cursos é o orçamento próprio 
do órgão público.

 “A partir deste primei-
ro encontro, esperamos criar 
uma agenda positiva junto aos 
fornecedores e aos compra-
dores do estado de São Paulo, 
com novas chamadas públicas 
ao longo do ano”, a� rmou o 

chefe da Divisão de Desenvol-
vimento Rural/SFA/SP, Rodri-
go Beccheri Cortez. A SFA/SP 
está à disposição para esclare-
cer dúvidas e atuar como insti-
tuição facilitadora do PAA – CI 
em território paulista, tanto 
para os agricultores familiares, 
como para as instituições pú-
blicas. No estado de São Paulo, 
o contato pode ser feito através 
do e-mail: ddr.sfa-sp@agricul-
tura.gov.br.

 Entre as instituições 
públicas que participaram do 
evento, a Prefeitura de Araçatu-
ba relatou a experiência de ope-
racionalização do PAA na mo-
dalidade compra com doação 
simultânea. Semanalmente, são 
adquiridas cerca de 20 tonela-
das de alimentos provenientes 
de 240 agricultores familiares 
da região. São frutas, legumes, 
verduras, ovos e feijão que ser-

vem ao abastecimento de di-
versos equipamentos públicos 
de Araçatuba.

 “Foi muito produtivo 
esse encontro. Deu para co-
nhecer outros fornecedores da 
agricultura familiar da nossa 
região, além de conhecer os 
atores que poderão nos dar su-
porte no que se refere às cha-
madas públicas para o PAA-CI. 
Quando surgir a oportunidade, 
já sabemos a quem recorrer”, 
destacou Joel Lourenço, diri-
gente administrativo da área de 
Segurança Alimentar do Muni-
cípio de Araçatuba.

 A previsão da equipe 
da SFA/SP é de realizar novos 
encontros como esse, destinan-
do-se a outras regiões do Esta-
do. Para mais informações so-
bre o PAA–CI, acesse o site do 
Ministério da Cidadania.  
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ARTIGO

Produtores voltam a receber
restituições do Plano Collor Rural 

O PAA-CI permite que órgãos públicos realizem compras diretamente da agricultura 
familiar, pelo instrumento de chamada pública, com dispensa do processo licitatório

 No último dia 25 de 
março, o Supremo Tribunal 
Federal – STF, retirou o efeito 
suspensivo de todos os proces-
sos que pedem a devolução de 
valores do Plano Collor Rural, 
referentes à diferença das taxas 
de juros dos � nanciamentos 
agrícolas da década de 1990.

 Essa foi uma excelen-
te notícia para os produtores 
rurais que já estão com seus 
processos em andamento no 
judiciário e para aqueles que 
pretendem ingressar com 
ação judicial.

 Os processos estavam 
suspensos porque o tema ain-
da está em análise no STF, mas, 
como o julgamento já foi ini-
ciado e a maioria dos Ministros 
foi favorável aos consumidores, 
entenderam que não havia mo-
tivo para manter a suspensão 
e acharam por bem permitir o 
recebimento de tais créditos.

 Sendo assim, todos 
aqueles que possuíam � nancia-
mento rural com o Banco do 
Brasil, corrigidos pelos índices 
da poupança, e anteriores a 
abril de 1990, podem procurar 
um advogado para veri� car seu 
direito de ser restituído. Isso 
porque, naquele ano, produ-
tores rurais viram as taxas de 

juros dos seus � nanciamen-
tos saltarem de 41,28% para 
84,32%, o que foi considerado 
abusivo pela justiça.

 Para quem não se 
lembra ou não localizou os 
documentos necessários, ain-
da assim é possível veri� car a 
existência do direito por meio 
de pesquisas nos cartórios de 
registro de imóveis, ou ainda, 
com o ajuizamento de uma 
ação prévia, onde o juiz deter-
minará que o banco apresente 
os documentos da época.

 Além disso, é impor-
tante esclarecer que, nos casos 
em que as pessoas ou as em-
presas prejudicadas na época, 
faleceram ou encerraram as 
atividades, o direito ainda pode 
ser requerido.

 Para as empresas que 
se encerraram, basta veri� car 
no contrato social quem eram 
os proprietários no período, 
sendo que estes ou seus suces-
sores legais, podem ingressar 
em juízo para receber os valo-
res pagos indevidamente.

 Para as pessoas físicas 
que faleceram, todos os seus 
sucessores devem assinar em 
conjunto para representá-las 
em juízo e receber os valores 

ou, caso haja inventário em an-
damento, basta a habilitação do 
inventariante.

 Por � m, é importante 
esclarecer que cerca de 70% dos 
� nanciamentos rurais daquela 
época passaram por cobrança 
irregular dos juros pelo Ban-
co do Brasil e que os valores a 
serem restituídos normalmen-
te são signi� cativos, vez que 
ocorreram trocas de moeda e 
estamos falando de mais de 25 
(vinte e cinco anos) de juros e 
correção monetária.

*Olímpia de Paula é advoga-
da em Araçatuba (OAB/SP 
338.722) – olimpia@olimpia-
depaulaadvocacia.com.br
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LEI

Fundos de investimento podem
aumentar produção sustentável do agro

Fiagro será uma alternativa para melhorar o aproveitamento
do potencial agroecológico da agropecuária brasileira

 O governo federal 
publicou no Diário O� cial 
da União, em 30/03, a Lei Nº 
14.130, que institui os Fundos 
de Investimento nas Cadeias 
Produtivas Agroindustriais 
(Fiagro). A lei é assinada pelo 
presidente Jair Bolsonaro e 
pelos ministros Paulo Guedes 
(Economia) e Tereza Cristi-
na (Agricultura, Pecuária e                   
Abastecimento).  

 O Mapa participou 
ativamente da construção da 
proposta de criação do Fiagro. 
O objetivo é o aumento tanto 
da escala, quanto da susten-
tabilidade do agronegócio, o 
que demandará, por sua vez, 
maior volume de recursos 
para investimento e a adoção 
das melhores práticas de go-
vernança corporativa do setor. 
Nesse sentido, o Fiagro será 
uma alternativa para melhorar 
o aproveitamento do potencial 
agroecológico da agropecuária 
brasileira. 

 De acordo com o secre-
tário-adjunto de Política Agrí-
cola do Mapa, José Ângelo Ma-
zillo Jr., a ideia básica do Fiagro 
é aproximar as � nanças do agro 
ao processo de securitização, já 
testado nos mercados interna-
cionais, pelo qual os empreen-
dimentos securitizados experi-
mentaram expressivo aumento 
de funding associado à inten-
si� cação das melhoras práticas 
de governança. 

 “Os fundos de inves-
timentos precisam basear seus 
negócios nas melhores práticas 
de governança, pois aplicarão 
recursos de terceiros, atividade 
regulamentada pelo Estado e, 
no caso de má administração, 
exposta a risco ‘reputacional’, 
especialmente quando algum 
fundo é questionado por algum 
órgão de controle. Daí o impac-
to positivo que o Fiagro terá no 
compliance das atividades ru-
rais investidas no cumprimen-
to da legislação ambiental, tra-

balhista, tributária, fundiária 
e a de aquisição de terras por 
estrangeiros”, explica Mazzillo. 

 O mecanismo de cons-
tituição de um Fiagro é basea-
do na possibilidade de o agro-
pecuarista integralizar cotas do 
Fundo com sua propriedade 
rural. Outro aspecto funda-
mental foi a inserção do Fiagro 
na Lei 8668/1993 para buscar 
paralelismo com o Fundo de 
Investimento Imobiliário (FII), 
evitando assimetrias nas regras 
de mercado. “Além de se apro-
veitar o caso de sucesso desses 
fundos, sua regulamentação e 
jurisprudência para que o Fia-
gro atinja os efeitos pretendi-
dos o mais rapidamente pos-
sível”, diz o secretário-adjunto. 
Segundo ele, o Fiagro deverá 
ter re� exo positivo na arreca-
dação do Fisco, contribuindo 
para o equilíbrio � scal do país.

Fonte: Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento
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ARTIGO

Prorrogação do pagamento
do Crédito Rural

*Felipe Toqueton Trentin e Stéphanie de Paiva Parrilha

 É sabido que a pan-
demia do novo coronavírus 
causou uma drástica consequ-
ência em diversos setores do 
país, especialmente na econo-
mia, com um grande avanço 
do desemprego, bem como 
com o fechamento de inúme-
ras empresas por insu� ciência 
de recursos. Em contrapartida, 
ao veri� car os meios de comu-
nicação, restou incontroverso 
a pujança do agronegócio, � -
cando claro que tal setor fora 
o que evitou uma crise mais 
aguda, salvando o país de um 
colapso econômico maior.

 Porém, ao contrário 
do que muitos pensam, o setor 
do agro não está 100% imune 
à crise, isso, pois, para seu su-
cesso, o produtor precisa estar 
atento a vários fatores, como a 
quali� cação da mão de obra, 
qualidade do solo, emprego 
de tecnologias que favoreçam 
a plantação, produtos que se-
rão utilizados, o clima, entre 
outros. Além disso, após a co-
lheita, depende da efetiva co-
mercialização do produto por 
um preço capaz de suprir os 
gastos que teve com insumos, 
tratamento da terra, defensi-
vos, plantação etc.

 Justamente pelo alto 
custo do plantio, os produto-
res, na maioria das vezes, bus-

cam por créditos rurais, através 
de empréstimos com o banco, 
tendo a data de pagamento do 
crédito atrelada ao período de 
safra e venda dos produtos, si-
tuação em que o produtor terá 
recursos para cumprir com a 
obrigação pactuada com a ins-
tituição � nanceira.

 Ocorre que, em diver-
sos casos, o produtor rural po-
derá sofrer com frustração da 
safra por fatores adversos (es-
tiagem ou seca, por exemplo), 
di� culdade de comercialização 
de produtos ou eventuais ocor-
rências prejudiciais ao desen-
volvimento das explorações.

 Diante disso, pergun-
ta-se: E se o produtor possui 
um empréstimo (crédito rural) 
juntamente com a instituição 
� nanceira com pagamento 
atrelado à data da safra e venda 
do cultivo e ocorre um dos fa-

tores prejudiciais supraditos, o 
que poderá ser feito?

 Nestas situações, o Ma-
nual do Crédito Rural determi-
na que independentemente de 
consulta ao Banco Central é 
devida a prorrogação da dívida, 
aos mesmos encargos � nancei-
ros antes pactuados no instru-
mento de crédito, desde que 
comprove a incapacidade de 
pagamento do mutuário. Para 
tanto, o produtor deverá apre-
sentar o pedido de prorrogação 
ao banco antes do vencimento 
normal da operação, juntamen-
te com determinados docu-
mentos, dentre eles um laudo 
de capacidade econômica.

 Para que o produtor 
rural instrua corretamente seu 
pedido, cumprindo com todos 
os requisitos previstos na legis-
lação, aconselha-se que procu-
re um advogado especialista.

Stéphanie de Paiva Parrilha
é advogada em Araçatuba
(OAB/SP 424.834)
stephaniepparrilha
@hotmail.com

Felipe Toqueton Trentin
é advogado em Araçatuba

(OAB/SP 424.422)
felipetoqueton@hotmail.com
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COMUNICAÇÃO

SIRAN incrementa comunicação para 
levar mais serviços aos associados

Com site, Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp, sindicato
avança em soluções virtuais e estreita contato com filiados

 A cada dia, o SIRAN 
vem utilizando mais ferra-
mentas de comunicação vir-
tual para estreitar o relaciona-
mento com os seus associados. 
Atualmente, o sindicato conta 
com site (www.siran.com.br), 
página no Facebook (www.fa-
cebook.com/Siransindicato), 
Instagram (www.instagram.
com/siranaracatuba) e canal 
no YouTube (procure por Siran 
Sindicato Rural da Alta Noro-
este), além de WhatsApp (18 
3607-7826).

 Recentemente, a enti-
dade passou a enviar por meio 
de lista de transmissão do 
Whats podcasts (áudios) sema-
nais chamados Minuto SIRAN, 
com análises sobre o mercado 
do boi, da soja e do milho, as-
sim como temas jurídicos relati-
vos ao meio rural. Informações 
sobre previsões do tempo e co-
tações também são frequente-
mente transmitidas. A ideia é 
fazer ainda podcasts de outros 
temas, chegando a um arquivo 
enviado por dia da semana. 

 Em busca de disponi-
bilizar mais dados relevantes 
ao homem do campo, o SIRAN 
está em constante desenvolvi-
mento por soluções que pro-
porcionem mais visibilidade 
aos seus serviços e ações.

 Sugestões, críticas e 
comentários são bem-vindos e 
podem ser encaminhados tan-
to pelas mídias sociais já cita-
das quanto pelo e-mail impren-
sa@siran.com.br.
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