
Araçatuba, Fevereiro de 2021  |  Gestão 2020-2021

Artigo – Crédito rural:
não vou conseguir

pagar no vencimento,
e agora? – Pág. 10

Artigo – Peculiaridades
do contrato de safra: 

como evitar ações
trabalhistas – Pág. 14

Torne-se um associado
do SIRAN e usufrua

de uma série de
benefícios - Pág. 15

Para subsistênciaPara subsistência
e comercializaçãoe comercialização

Produtores aprendem gratuitamente a fazer produtos artesanais Produtores aprendem gratuitamente a fazer produtos artesanais 
à base de leite, pão e milho em ações promovidas pelo SIRAN, à base de leite, pão e milho em ações promovidas pelo SIRAN, 

Sebrae ER Araçatuba e Senar-SP – Págs. 4, 5, 6, 12 e 13Sebrae ER Araçatuba e Senar-SP – Págs. 4, 5, 6, 12 e 13



2

A LINHA COMPLETA 
DE PRODUTOS 
PARA CERCAS, 
PORTEIRAS E 

CURRAIS.
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EDITORIAL

  Desde a década de 1990, realizamos em parceria com o Se-
nar-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) uma série de ações 
de formação pro� ssional e de promoção social voltada ao homem do 
campo, desenvolvendo ações que incentivam a permanência do cida-
dão na área rural. Atendemos gratuitamente milhares de produtores e 

trabalhadores rurais da região de Araçatuba, contribuindo para sua pro� ssionalização, integração na 
sociedade, melhoria da qualidade de vida e o pleno exercício da cidadania.

 Do ano passado pra cá, contamos também com a importante participação do Sebrae ER Ara-
çatuba (Escritório Regional) neste circuito. O Sebrae-SP uniu-se ao Senar e aos sindicatos rurais para 
aprimorar o agronegócio. O trabalho passou a ser feito em conjunto entre os especialistas do Sebrae 
e dos sindicatos rurais de cada cidade. Ao participar do programa, o produtor ganha a capacitação 
técnica do Senar e todo o conhecimento de gestão dos especialistas do Sebrae-SP. Em todo o Estado, 
as ações das três instituições vão capacitar 35 mil produtores rurais e empreendedores da cadeia do 
agronegócio no período de três anos.

 Vale lembrar que o Senar disponibiliza centenas de cursos, gratuitos nas áreas de aquicultu-
ra, agroindústria, agricultura, extrativismo, fruticultura, pecuária, silvicultura, atividades de apoio 
agrossilvipastoril e atividades relativas à prestação de serviços. Havendo interesse dos produtores 
rurais da nossa área de atuação, solicitamos a realização de ações (programas e cursos), que normal-
mente são atendidas. E assim, depois de três anos, voltamos a atender o público do assentamento 
Araçá. Entendemos que é fundamental proporcionar conhecimento ao produtor para que as orien-
tações técnicas e gerenciais sejam executadas corretamente. Assim, será possível atingir as metas e os 
objetivos planejados. São inúmeros os exemplos de produtores que tornaram as suas propriedades 
mais e� cientes e conseguiram complementar a renda com o que aprenderam nas referidas ações. Que 
continue assim por muito tempo. Para isso, o produtor rural pode contar com a gente!

Parceria em favor
do homem do campo
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DA ALTA NOROESTE
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CAPACITAÇÃO

Receitas artesanais à base de leite
são ensinadas em curso gratuito

Produtores rurais de Araçatuba aprendem a fazer queijos,
bebidas lácteas, iogurtes, doces, leite condensado e manteiga

em ação promovida pelo SIRAN, Sebrae ER Araçatuba e Senar-SP

 Queijos, bebidas lác-
teas, iogurtes, doces, leite 
condensado, manteiga etc. 
Esses produtos agora podem 
ser produzidos por 13 produ-
tores rurais do assentamen-
to rural Araçá, de Araçatuba 
(SP), onde o SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste), o Se-
brae ER Araçatuba (Escritório 
Regional) e o Senar-SP reali-
zaram o curso Processamen-
to Artesanal de Leite. A ação 
marcou o retorno desse tipo 
de evento ao assentamento de-

pois de três anos. Em 32 horas 
de duração, divididas em qua-
tro dias com oito horas/aula 
em cada um, os participantes 
receberam orientações sobre 
a escolha do local apropriado, 
higiene pessoal, do ambiente 
de trabalho, dos utensílios e 
equipamentos, características 
da matéria-prima (leite), pro-
cedimentos adequados para 
alcançar os resultados espera-
dos, e educação nutricional vi-
sando a promoção da alimen-
tação adequada e saudável.

 De acordo com a ins-
trutor João Francisco Gomes, 
o processamento artesanal do 
leite permite maior consumo 
do produto de forma diferen-
ciada, pois possibilita a con-
fecção de seus derivados, per-
mitindo que seja consumido 
não apenas in natura. “O curso 
contribui ainda para o apro-
veitamento do excedente que 
não é comercializado, confe-
rindo maior durabilidade ao 
produto, evitando o desperdí-
cio”, explica Gomes.



5

CURSO COMPLETO

 O processamento ar-
tesanal do leite proporciona 
ganho econômico ao produtor 
rural à medida que evita des-
perdícios do alimento, trans-
formando-o de forma segura. 
Além disso, evita a compra 
de derivados, uma vez que os 
participantes do curso podem 
confeccioná-los em casa, para 
uso da família.

 “A programação do 
curso inclui preparar o pro-
cessamento, reunir material, 
pasteurizar o leite, processar 
queijos, fermentados, doces, 
manteiga, ponto de coagulação, 
embalar, identi� car e armaze-
nar o produto, e limpar as ins-
talações, equipamentos e uten-
sílios. É bem completa mesmo”, 
comenta Gomes.

 Uma das participan-
tes foi a produtora rural Elia-
na da Silva de Oliveira. Ela 
conta que no seu sítio há 32 

vacas leiteiras, sendo 12 em 
lactação, que juntas produ-
zem cerca de 110 litros por 
dia. A maior parte da produ-
ção é vendida para um laticí-
nio. Agora, uma parte ela tira 
para fazer os produtos que 
aprendeu no curso. “Eu decidi 
fazer o curso para me aper-
feiçoar e vender a produção. 
Gostei bastante. Além de me 
atualizar em relação às téc-
nicas, aprendi a fazer novos 
produtos, como a mussarela, 
o frescal e o doce de leite, que 
pretendo passar a fazer no sí-
tio”, afirma Eliana. “ O retor-
no dos cursos ao assentamen-
to foi uma benção”, finaliza.

 A turma do assenta-
mento atingiu o número máxi-
mo de 13 participantes, sendo 
que antes da pandemia de Co-
vid-19, a quantidade era de até 
20 pessoas. Agora, seguindo as 
orientações das autoridades de 
saúde, todas usam máscaras, 
têm álcool em gel à disposi-
ção, contam materiais de es-

tudo desinfetados, e mantêm 
distanciamento. Os partici-
pantes recebem gratuitamente 
material didático e certi� cado                     
de conclusão.

SOBRE O LEITE

 O leite é um dos ali-
mentos mais completos e in-
dispensáveis na alimentação 
humana e pode ser consumido 
por todas as faixas etárias. É 
fonte de proteína, cálcio, vita-
minas e minerais. É responsá-
vel pelo crescimento, formação 
de dentes, ossos e músculos. Na 
pirâmide alimentar é classi� ca-
do como alimento construtor, 
rico em nutrientes que têm pa-
pel fundamental no organismo.

 Para uma dieta equili-
brada, é recomendado o con-
sumo de três porções diárias 
de leite e seus derivados, asso-
ciadas aos demais alimentos do 
mesmo grupo alimentar, aten-
dendo às porções sugeridas de 
todos os grupos.
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CAPACITAÇÃOCAPACITAÇÃO

Curso de pães caseiros ajuda
produtores rurais a gerar renda extra

Ação gratuita foi promovida em assentamento de Araçatuba pelo SIRAN,
em parceria com o Sebrae e o Senar-SP

 “Adorei o curso todo, 
mas o pão que eu mais gostei 
mesmo de aprender a fazer 
foi o de ervas. Além de nutri-
tivo, é cheiroso e delicioso.” 
O entusiasmo da produtora 
rural Etelvina Silva de Aze-
vedo (Nina) é compartilhado 
pelos outros 14 participantes 
do curso Processamento Ar-
tesanal de Pães realizado no 
Assentamento Araçá, em Ara-
çatuba (SP). Gratuita, a ação 
foi promovida pelo SIRAN 
(Sindicato Rural da Alta No-
roeste), em parceria com o Se-
brae ER Araçatuba (Escritório 
Regional) e também pelo Se-
nar-SP (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural).

 Além do pão com ale-
crim, cebolinha, manjericão, 
orégano, alho, cebola e pimen-
ta do reino, que tanto chamou 
a atenção de Nina, o instrutor 
João Francisco Gomes ensinou 
receitas e modo de preparo do 
tradicional pão caseiro de fa-
rinha de trigo, de cenoura, de 
beterraba, de fubá, de batata 
inglesa, de mandioca, pão arco-
-íris, pão de forma, pão integral 
e pão recheado com presunto 
e mussarela. Também teve re-
ceita doce, como fatia húnga-
ra, pão estrela, rosca trançada, 
trança arco-íris e panetone.

 Aliás, foi o panetone 
que conquistou a produtora 

rural Maria Neusânia Firmino 
Venâncio. Ela, que mora com o 
marido e um � lho da Estância 
Venâncio, agora quer fazer o 
produto para vender. “Eu fazia 
uns pãezinhos comuns e imagi-
nava que o panetone fosse uma 
coisa muito complicada. Mas 
no curso eu vi que, com a téc-
nica correta e capricho, dá pra 
produzir itens maravilhosos e 
ganhar dinheiro com isso”, co-
menta Neusânia. Ela e o grupo 
estão se organizando para ad-
quirir equipamentos, montar 
uma padaria no assentamento, 
fornecer pães nutritivos para 
merenda escolar das esco-
las municipais e, assim, gerar                  
renda extra.
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CAPACITAÇÃO

PROGRAMAÇÃO

 Em 16 horas de du-
ração, divididas em dois dias 
com oito horas/aula em cada 
um, os participantes recebem 
orientações sobre a escolha 
do local apropriado, higiene 
pessoal, do ambiente de tra-
balho, dos utensílios e equipa-
mentos, características e tipos 
de farinhas, grãos e sementes, 
procedimentos adequados 
para alcançar os resultados 
esperados, e educação nutri-
cional visando a promoção 
da alimentação adequada                       
e saudável.

 O instrutor ressalta 
que a ação valoriza os costumes 
regionais e leva em conta a le-
gislação vigente relativa às exi-
gências sanitárias. “Além disso, 
o processamento artesanal de 
pães também proporciona ga-
nho econômico ao produtor 
rural à medida que evita des-
perdícios. Também propicia 
variação da dieta alimentar 
pelo consumo de produtos pro-
venientes do processamento”, 
completa Gomes.

 Seguindo as orienta-
ções das autoridades de saúde, 
todos os integrantes da turma 

do Assentamento Araçá usa-
ram máscaras, tiveram álcool 
em gel à disposição, contaram 
com materiais de estudo de-
sinfetados, e mantiveram dis-
tanciamento. Os participantes 
receberam gratuitamente ma-
terial didático e certi� cado de 
conclusão.

 Todos os participantes 
do curso foram parabenizados 
pela dedicação: Cristiane Oli-
veira, Cristiane Rocha, Eliana, 
Etelvina Georgete, João, Júnior, 
Karine, Luciana, Maria, Mari-
lei, Neusânia, Ronilce, Rosinei-
de e Vivian.
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ARTIGO

Crédito rural: não vou conseguir
pagar no vencimento, e agora?

*Olímpia de Paula

 Quando o Produtor 
Rural perceber que não vai ter 
condições de honrar os paga-
mentos do seu � nanciamento 
rural na data estabelecida por 
problemas na produção, é mui-
to importante que entre em 
contato com a Instituição Fi-
nanceira e avise antes do prazo, 
evitando uma quebra de con-
� ança. O ideal é que essa co-
municação seja feita com pelo 
menos um mês de antecedên-
cia e que o Produtor procure 
pro� ssionais capacitados para 
auxiliá-lo nessa negociação.

 Dessa forma, observe 
abaixo as di� culdades mais co-
muns que justi� cam o alonga-
mento da dívida rural:

 • Frustração de safra – 
causada por problemas climá-
ticos, adversidades ou outros 
fatores negativos (doenças nas 
criações, queimadas, chuva ex-
cessiva, seca extrema, etc); 

 • Redução dos preços 
de mercado – quando os va-
lores recebidos não cobrem os 
custos de produção (ou quando 
há um aumento expressivo do 
valor dos insumos necessários 
à atividade); 

 • Di� culdade de co-
mercialização – quando o mer-
cado está travado, ou seja, falta 

comprador para os seus pro-
dutos (ou ainda quando não 
consegue realizar o transporte 
por algum motivo alheio a sua 
vontade).

 Nesse sentido, é bom 
deixar claro que a prorrogação 
(alongamento) da dívida de 
crédito rural é um direito do 
produtor rural garantido pela 
lei e não uma opção do banco.

 Além disso, é impor-
tante � car atento se a prorro-
gação está sendo realizada nos 
mesmos termos do contrato 
inicial. A mesma taxa de juros 
deve ser observada, bem como 
o mesmo prazo inicialmente 
concedido. Lembre-se que es-
tamos falando de prorrogação 
e não de renegociação, onde 
ocorrem alterações de prazos e 
termos.

 Portanto, a possibili-
dade de alongamento de pra-
zos de pagamento é um direito 
permanente e está prevista no 
Manual de Crédito Rural e na 
Súmula 298 do STJ.

 Então, organize seus 
� nanciamentos rurais e evi-
te atrasar as parcelas, uma vez 
que a mora di� culta muito as 
negociações. Mas, caso já esteja 
em atraso, não se desespere e 
procure a assessoria de um es-

pecialista em crédito rural, an-
tes de iniciar as tratativas com a 
instituição � nanceira.

 O pedido de prorroga-
ção deve estar acompanhado 
de documentos comprobató-
rios, como laudos de frustra-
ção de safra e de capacidade 
de pagamento. Daí porque, é 
extremamente importante um 
trabalho bem feito nessa etapa, 
o qual impactará diretamente 
no sucesso das negociações e 
na preservação do patrimônio 
do produtor rural.

 *Olímpia de Paula 
é advogada em Araçatuba 
(OAB/SP 338.722) – olimpia@
olimpiadepaulaadvocacia.
com.br
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CAPACITAÇÃO

Curso de processamento de milho é
realizado pela 1ª vez em Araçatuba

Produtoras rurais de Piacatu aprenderam gratuitamente
a fazer várias receitas salgadas e doces com o cereal

 O milho é um dos 
produtos mais cultivados pela 
agricultura familiar brasileira, 
tanto para a subsistência quan-
to para a venda local. Pensando 
nisso, o SIRAN (Sindicato Ru-
ral da Alta Noroeste), o Sebrae 
ER Araçatuba (Escritório Re-
gional) e o Senar-SP (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral) promoveram pela primei-
ra vez no Noroeste Paulista o 
curso Processamento Artesanal 
de Milho Processamento Arte-
sanal de Milho.

 A ação foi realiza-
da em Piacatu e contou com 
a participação gratuita de 12 
produtoras rurais. Em 16 ho-

ras de duração, divididas em 
dois dias com oito horas/aula 
em cada um, elas recebem 
orientações sobre a escolha do 
local apropriado, higiene pes-
soal, do ambiente de trabalho, 
dos utensílios e equipamentos, 
características do cereal, pro-
cedimentos adequados para 
alcançar os resultados espera-
dos, e educação nutricional vi-
sando a promoção da alimen-
tação adequada e saudável.

 A instrutora, pedago-
ga, nutricionista e gastrônoma 
Marta Regina Matta Cardoso 
ensinou saborosas receitas sal-
gadas, como pastel assado, bolo 
salgado, pão de queijo com 

fubá, sopa de milho com bata-
ta, assim como receitas doces, 
como broa de milho, bolinha 
de farinha de milho � ocada, 
curso, pão de milho, canjica de 
assadeira, bolo de pamonha, 
pamonha doce, e também suco 
de milho verde.

 Seguindo as orienta-
ções das autoridades de saúde, 
todos os integrantes da turma 
de Piacatu usaram máscaras, 
tiveram álcool em gel à dispo-
sição, contaram com materiais 
de estudo desinfetados, e man-
tiveram distanciamento. Os 
participantes receberam gra-
tuitamente material didático e 
certi� cado de conclusão.
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CAPACITAÇÃO

O MILHO

 É um dos cereais mais 
utilizados em todo o mundo, 
além de ser um dos alimen-
tos mais nutritivos que exis-
tem. Acredita-se que ele seja 
originário da América pré-
-colombiana, visto que os eu-
ropeus só foram conhecer o 
cereal quando chegaram ao                                          
novo continente.

 Seu consumo propor-
ciona vários benefícios à saú-
de, principalmente pelo fato 
de que, ao contrário do arroz 
e do trigo, o milho conserva                       
sua casca.

 A casca do milho é 
uma rica fonte de � bras, impor-

tantíssimas para a manutenção 
do ritmo intestinal. Além disso, 
é rico em carboidratos, proteí-
nas, vitaminas (principalmente 

B1 e E) e sais minerais. Embo-
ra o milho seja um ingrediente 
presente em vários pratos bra-
sileiros, como a canjica e a pa-
monha, seu consumo na mesa 
dos brasileiros, seja direta ou 
indiretamente, é muito baixo. 

 Segundo a Embrapa, 
apenas 5% de todo o milho 
produzido no Brasil é consumi-
do diretamente pelo homem. 

 Grande parte (65%) 
é utilizada na alimentação de 
animais. Em outros países, 
como no México, a situação é 
diferente, visto que o cereal é a 
base da alimentação.
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ARTIGO

Peculiaridades do contrato de safra: 
como evitar ações trabalhistas

 O contrato de safra é 
considerado uma espécie de 
contrato de trabalho por prazo 
determinado, ou seja, com data 
estipulada para seu � m, sendo 
certo que não pode ultrapas-
sar o período de 2 (dois) anos, 
além de ser possível apenas 
uma prorrogação dentro deste 
prazo. Trata-se de um instru-
mento exclusivo da atividade 
rural e que tem sua duração 
dependente de variações esta-
cionais das atividades agrárias, 
assim entendidas as tarefas 
normalmente executadas no 
período compreendido entre o 
preparo do solo para o cultivo e 
a colheita.

 Nessa forma contratu-
al, o empregado é contratado 
especi� camente para laborar 
na safra, devido a necessida-
de de mão de obra extra, com 
o objetivo de que se efetive a 
colheita dentro do prazo espe-
rado. Ao trabalhador safrista, 
serão resguardados direitos 
trabalhistas equivalentes aos 
dos empregados comuns, como 
férias, décimo terceiro, descan-
so semanal remunerado, FGTS 
e INSS. Contudo, o que se faz 
imprescindível ressaltar são as 
peculiaridades deste contrato a 
serem respeitadas para se evitar 
eventual reclamação trabalhis-
ta. Vejamos. Primeiramente é 
obrigatória a anotação do labor 
na Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social do empregado 

safrista, devendo constar exa-
tamente esta espécie de contra-
tação. Além disso, necessária a 
elaboração de um contrato de 
trabalho por escrito constando 
a função a ser exercida, jorna-
da de trabalho, remuneração, 
a periodicidade dos pagamen-
tos (semanal, quinzenal ou 
mensal), eventuais adicionais, 
condições de moradia e de ali-
mentação, dentre outras infor-
mações. 

 Conforme exposto aci-
ma, dentro do prazo de 2 (dois) 
anos será permitida apenas 
uma prorrogação do contrato 
(exemplo 1 ano, prorrogável 
por mais 1), eis que caso ultra-
passado o período permitido 
ou feita mais de uma prorro-
gação, o contrato será conside-
rado por prazo indeterminado, 
gerando mais ônus e encargos 
ao empregador. Outro ponto a 
ser observado pelo empregador 
rural e que pode ocasionar uma 
futura ação trabalhista é quan-
do o trabalhador é contratado 
por safra por um período pré-
-estabelecido e posteriormen-
te, ao � nal da safra, o produ-
tor rural contrata este mesmo 
funcionário para laborar na 
sua fazenda para prestar deter-
minado serviço. Isso porque, a 
legislação permite que o mes-
mo empregado seja contratado 
posteriormente somente após 6 
(seis) meses do término do an-
tigo contrato de safra. Assim, se 

dentro deste período o empre-
gador recontratar o funcioná-
rio para prestar algum tipo de 
labor, terá um risco grande de 
ser requerida a unicidade con-
tratual (tudo ser considerado 
apenas um contrato).

 Além disso, diferente-
mente do contrato de trabalho 
comum, ao � nal do vínculo de 
trabalho safrista o emprega-
do não receberá aviso prévio, 
mas sim saldo salarial, férias 
vencidas e proporcionais + 1/3 
constitucional, 13º proporcio-
nal, salário família (se houver), 
liberação do FGTS através da 
GRRF (código 04) e uma inde-
nização de 1/12 avos do salário 
mensal multiplicado pelo nú-
mero de meses trabalhados ou 
fração superior a 14 dias. Com 
isso, diante dessas especi� cida-
des do contrato de safra, mos-
tra-se necessário e imprescin-
dível o auxílio de um advogado 
especialista no assunto para 
orientar o empregador rural 
nas referidas contratações, evi-
tando, desta forma, eventuais 
ações e passivos trabalhistas.

*Felipe Toqueton Trentin é ad-
vogado em Araçatuba (OAB/
SP 424.422) – felipetoqueton@
hotmail.com

*Stéphanie de Paiva Parrilha 
é advogada em Araçatuba 
(OAB/SP 424.834) – stepha-
niepparrilha@hotmail.com
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