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UMA LINHA COMPLETA 
PARA ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO DO SEU GADO.
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EDITORIAL

UMA LINHA COMPLETA 
PARA ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO DO SEU GADO.
  A união estratégica com indivíduos e entidades para alcan-
çar um objetivo comum faz parte da história do SIRAN. A criação 
do sindicato deu-se exatamente como forma de organização para a 
defesa dos interesses dos produtores rurais. Atualmente, as parcerias 
podem ser percebidas em diversas situações, como na realização da 
nossa querida Expô (Exposição Agropecuária de Araçatuba), assim 
como nos eventos da ABQM (Associação Brasileira de Criadores de 

Cavalo Quarto de Milha). Estes eventos só ocorrem graças a grandes esforços coletivos que juntam 
sindicato, empresas e poder público.

  Agora, nos unimos ao Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) 
e ao Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) para o aprimoramento do agronegócio em São 
Paulo. A parceria, que se estende a outros sindicatos, vai capacitar mais de 35 mil produtores rurais no 
Estado no período de três anos. As primeiras turmas começam neste mês. As capacitações coletivas 
vão utilizar a metodologia do Senar. O trabalho será feito em conjunto entre os especialistas do Sebra-
e-SP e dos sindicatos rurais de cada cidade. Ao participar do programa, o produtor terá a capacitação 
técnica do Senar e todo o conhecimento de gestão dos especialistas do Sebrae-SP.

 Trata-se de um acordo muito importante para todas as instituições envolvidas, principalmen-
te para o produtor rural. Há muito tempo, o SIRAN operacionaliza em sua região de atuação ações, 
cursos e programas juntamente com o Senar-SP e, eventualmente, também com o escritório regional 
Sebrae, em Araçatuba. Agora, isso é ampliado de forma signi� cativa com a base de dados do Sebrae 
chegando a um número maior de agricultores, pecuaristas e trabalhadores rurais.

 E assim, o SIRAN mantém a sua toada sendo fundamentalmente parceiro do produtor rural,  
visando o melhor para a categoria, sem tendências partidárias, há quase 80 anos.

Parceria hoje e sempre
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ITR

Receita Federal começará
a receber a DITR em agosto

Declaração deverá ser feita entre o próximo dia 17 até 30 de setembro
por todas as pessoas ou empresas donas de imóvel rural

 A Receita Federal 
anunciou que o prazo para 
entrega da DITR (Declaração 
do Imposto sobre a Proprie-
dade Territorial Rural), exercí-
cio 2020, começa no dia 17 de 
agosto e vai até 30 de setem-
bro. É obrigada a apresentar o 
documento todas as pessoas 
físicas ou jurídicas, exceto a 
imune ou isenta, proprietária, 
titular do domínio útil ou pos-
suidora de qualquer título do                   
imóvel rural.

  O contabilista do SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), Antônio Carlos 
Goveia, dá outras explica-
ções. Também está obrigada 
a declarar a pessoa física ou 
jurídica que, entre 1º de janei-
ro de 2020 e a data da efetiva 
apresentação da DITR, perdeu 
a posse do imóvel rural ou o 
direito de propriedade pela 
transferência ou incorporação 
do imóvel rural ao patrimônio                             
do expropriante.

 A DITR deve ser ela-
borada com uso de compu-
tador, por meio do Programa 
Gerador da Declaração do ITR, 
disponibilizado na página da 
Receita Federal www.receita.
economia.gov.br. A declaração 
pode ser transmitida pela Inter-
net ou entregue em uma mídia 
removível acessível por porta 
USB nas unidades da Receita 
Federal. Segundo a Receita, em 
2019 foram entregues 5.795,48 
milhões de declarações. Para 
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este ano, a expectativa é que 
5,9 milhões de documentos           
sejam recebidos.

DECLARAÇÃO

 Goveia informa que a 
multa para quem apresentar a 
DITR depois do prazo é de 1% 
ao mês ou fração de atraso, lan-
çada de ofício e calculada sobre 
o total do imposto devido, não 
podendo seu valor ser inferior 
a R$ 50,00.

 Se, depois da apresen-
tação da declaração, o contri-
buinte veri� car que cometeu 
erros ou omitiu informações, 
deve, antes de iniciado o pro-
cedimento de lançamento de 
ofício, apresentar DITR reti� -
cadora, sem a interrupção do 
pagamento do imposto apura-
do na declaração original.

 A DITR reti� cadora 
tem a mesma natureza da origi-
nariamente apresentada, subs-
tituindo-a integralmente. Por 
isso, a declaração reti� cadora 

deve conter todas as informa-
ções anteriormente prestadas 
com as alterações e exclusões 
necessárias, bem como as in-
formações adicionadas, se      
for o caso.

 O valor do imposto 
pode ser pago em até quatro 
quotas iguais, mensais e suces-
sivas, sendo que nenhuma quo-
ta pode ter valor inferior a R$ 
50,00. O imposto de valor infe-
rior a R$ 100,00 deve ser pago 
em quota única. A quota única 
ou a 1ª quota deve ser paga até 
o dia 30 de setembro de 2020, 
último dia do prazo para a 
apresentação da DITR.

 O imposto pode ser 
pago mediante transferência 
eletrônica de fundos por meio 
de sistemas eletrônicos das 
instituições � nanceiras auto-
rizadas pela Receita Federal a 
operar com essa modalidade 
de arrecadação ou por meio de 
Darf (Documento de Arreca-
dação de Receitas Federais), em 
qualquer agência bancária inte-

grante da rede arrecadadora de 
receitas federais.

 O contabilista do SI-
RAN esclarece ainda que pro-
priedades que tenham áreas de 
interesse ambiental estão obri-
gadas a apresentar o ADA (Ato 
Declaratório Ambiental), que é 
o documento de cadastro das 
áreas do imóvel rural junto ao 
IBAMA (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis) e das áre-
as de interesse ambiental que o 
integram para � ns de isenção 
do ITR (Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural).

 O produtor rural as-
sociado ao SIRAN pode ob-
ter mais informações sobre o 
assunto e orientações no se-
tor Expediente do sindicado 
pelo telefone (18) 3607-7826 
ou pessoalmente, com horário      
agendado.

*Com informações do site da 
Receita Federal, em http://re-
ceita.economia.gov.br/
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Sebrae-SP e sindicatos rurais
unem forças para aprimorar
agronegócio de São Paulo

Ações vão capacitar 35 mil produtores rurais e
empreendedores da cadeia no período de três anos

 Quali� cação, aumento 
da competitividade e geração 
de negócios. Os três pilares fa-
zem parte da estratégia de atu-
ação do Sebrae-SP e do Senar, 
por meio dos sindicatos rurais, 
para o aprimoramento do agro-
negócio do estado de São Pau-
lo. As entidades uniram forças 
e vão capacitar mais de 35 mil 
produtores rurais no período 
de três anos. As primeiras tur-
mas começam em agosto.

 As duas entidades as-
sinaram um contrato para a 
realização de capacitações cole-

tivas utilizando a metodologia 
do Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural). O traba-
lho será feito em conjunto entre 
os especialistas do Sebrae-SP e 
dos sindicatos rurais de cada 
cidade. Ao participar do pro-
grama, o produtor terá a capa-
citação técnica do Senar e todo 
o conhecimento de gestão dos 
especialistas do Sebrae-SP.

 “Essa parceria vai dar 
instrumentos para que produ-
tores e empreendedores rurais 
se reinventem, ganhem produ-
tividade e rentabilidade e for-

taleçam suas redes em tempos 
de pós pandemia. As soluções 
inovadoras serão fundamen-
tais para fortalecer a integra-
ção com cadeia produtiva de 
alimentos e bebidas. Mais que 
resultados de receita, os resul-
tados obtidos promoverão o 
processo de desenvolvimento 
das localidades, sempre respei-
tando a vocação da região”, a� r-
ma Tirso Meirelles, presidente 
do Sebrae-SP e vice-presidente 
do Senar-SP.

 “Trata-se de um acor-
do muito importante para to-
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das as instituições envolvidas 
e principalmente para o pro-
dutor rural. Há muito tempo, o 
SIRAN operacionaliza em sua 
região de atuação ações, cursos 
e programas juntamente com 
o Senar-SP e, eventualmente, 
também com o escritório re-
gional Sebrae, em Araçatuba. 
Agora, isso é ampliado de for-
ma signi� cativa com a base de 
dados do Sebrae chegando a 
um número maior de agricul-
tores, pecuaristas e trabalhado-
res rurais”, a� rma o presidente 
do SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste), Fábio Brancato.

 O acordo prevê uma 
série de capacitações dos mais 
variados temas, como curso 
para agronegócios, de culiná-
ria regional e processamento 
de alimentos, programa para 
inclusão digital, cursos de lide-
rança, motivação e relaciona-
mento, e a realização da Feira 
do Produtor Rural.

 A ideia é que o produ-
tor participe de uma trilha de 
cursos, que inclui desde orien-
tações online, consultorias in-
dividuais e coletivas e visitas 
técnicas. O programa também 

vai contemplar ações de acesso 
ao mercado.

 Os participantes po-
derão participar de rodadas de 
negócios e passar a fazer parte 
da cadeia produtiva de alimen-
tos e bebidas, por exemplo. 

  Os interessados da re-
gião de Araçatuba podem en-
trar em contato com o Sebrae 
no WhatsApp (18) 99141-0090 
ou com o Sindicato Rural no 
(18) 3607-7826 para receber as 
informações das turmas com 
inscrições abertas.
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CAPACITAÇÃO

Produtoras rurais participam
de programa de bordado

Realizada em Piacatu, ação ocorre pela primeira vez na região de Araçatuba,
por meio de parceria entre o SIRAN e o SENAR-SP

 Bainhas abertas, aca-
bamentos e transferência de 
riscos, por meio das técnicas 
de des� ar tecidos, ponto ajour, 
agrupamento de � os, � xação 
de desenhos no tecido e uso 
de papel carbono. É isso o que 
12 produtoras rurais aprendem 
em Piacatu (SP), no primeiro 
módulo do programa Bordan-
do e Tecendo a Arte no Meio 
Rural. O evento é promovido 
pelo SIRAN (Sindicato Rural 
da Alta Noroeste) em parce-
ria com o SENAR-SP (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral), com apoio da prefeitura.

 É a primeira vez que as 
entidades realizam o programa 
na área de atuação do sindica-
to. Dividido em três módulos, 
tem carga horária de 224 horas, 
divididas em 56 dias, três vezes 
por semana, sendo quatro ho-

ras de atividade a cada dia. A 
instrutora Sonia Lima da Sil-
va Covolan explica que no se-
gundo, as alunas farão pontos 
de bordado livre, no tecido de 
amostra, por meio de técnicas 
especí� cas. E no último, vão 
aprender a confeccionar peças 
utilitárias e decorativas, em 
tecidos variados, utilizando as 
técnicas aprendidas nos módu-
los 1 e 2.

 As aulas estão sen-
do ministradas no prédio do 
Fundo Social de Solidariedade. 

Dirigido a pequenos produto-
res, trabalhadores rurais e seus 
familiares, o programa é uma 
forma de as entidades organi-
zadoras investiram ações de ca-
pacitação, pensando no desen-
volvimento e empregabilidade 
dos participantes. A turma de 
Piacatu atingiu o número má-
ximo de participantes. Antes 
pandemia de Covid-19, a quan-
tidade era de até 16 pessoas. 
Agora, seguindo as orientações 
das autoridades de saúde, todas 
usam máscaras, têm álcool em 
gel à disposição, contam mate-
riais de estudo desinfectados, e 
mantém distanciamento.

 Uma das alunas é a 
produtora rural Emilia Cris-
tina Delmônaco Bon� m. “Eu 
gosto de bordar e sempre tive 
vontade de aprender esse tipo 
de bordado que estão ensi-
nando aqui, com ponto atrás 
e ponto corrente. Pretendo fa-
zer bordados para dar de pre-
sente e também para vender”,                                  
comenta Emilia.
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SIRAN e Senar promovem
curso gratuito de eletricista

Ação está sendo realizada em Rubiácea, com apoio da prefeitura, e visa capacitar 
produtores e trabalhadores rurais em instalações elétricas de baixa tensão

 Fios, interruptores, co-
nectores e lâmpadas tomam as 
mesas de um barracão amplo e 
arejado de Rubiácea (SP). So-
bre elas, 10 produtores rurais 
manuseiam atentamente os 
materiais, durante o curso Ele-
tricista – Instalações Elétricas 
de Baixa Tensão, promovido 
pelo SIRAN (Sindicato Rural 
da Alta Noroeste), em parceria 
com o Senar-SP (Serviço Na-
cional de Aprendizagem Ru-
ral), e apoio da prefeitura.

 A ação conta com dois 
dias de aulas teóricas e outros 

dois de atividades práticas. No 
total, são 32 horas de curso, 
divididas em quatro dias, com 
oito horas de aula cada um. De 
acordo com o instrutor Dantes 
Sirineu dos Santos, diversas si-
tuações são abordadas, como 
noções básicas sobre eletricida-
de, materiais utilizados, ferra-
mentas e instrumentos neces-
sários e técnicas de instalações. 
E tudo levando em conta a se-
gurança necessária.

 “A gente dá detalhes 
sobre os materiais adequados, a 
montagem padrão, qual tipo de 

cabo no relógio, disjuntor, até o 
quadro de distribuição. Entre 
outras coisas, fazemos também 
simulação do levantamento de 
carga, com a medição da potên-
cia de cada equipamento, como 
chuveiro, ar condicionado, ilu-
minação, e depois a divisão em 
circuitos. Queremos capacitar 
esse pessoal para instalações 
corretas do início ao � m do 
processo”, explica Santos.

 A turma de Rubiácea 
atingiu o número máximo de 
10 participantes. Antes da pan-
demia de Covid-19, a quan-
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tidade era de até 16 pessoas. 
Agora, seguindo as orientações 
das autoridades de saúde, todas 
usam máscaras, têm álcool em 
gel à disposição, contam ma-
teriais de estudo desinfetados, 
e mantêm distanciamento. Os 
participantes recebem gratuita-
mente material didático e certi-
� cado de conclusão.

APOIO 

 Dos 10 participantes 
do curso, três são mulheres, 
sendo uma delas a vendedora 
Dayane Kálita Negreiros Silva. 
Ela é esposa de um eletricista 
de alta tensão e teve atiçada a 
curiosidade pela pro� ssão do 
marido quando � cou saben-
do do curso. Agora, pensa até 
em complementar o trabalho 

do companheiro. “Primeiro, 
vou treinar em casa os conhe-
cimentos que adquiri. Depois, 
quem sabe, posso até mesmo 
me aprofundar no assunto e 
ajudar o marido”, diz Dayane.

 A prefeitura é parceira 
na ação – desde 1999, o poder 
público municipal de Rubiácea 

apoia a realização de cursos do 
SIRAN e do Senar – dispondo-
-se a colaborar na divulgação, 
sensibilização dos moradores 
e coleta de inscrições. O secre-
tário municipal de Agropecuá-
ria e Meio Ambiente, Leandro 
Henrique Meza da Silva, acom-
panhou parte do curso.

 A prefeita Lenira Ma-
ria Silva de Novais destaca que 
a ação oferece oportunidade de 
ampliar os conhecimentos na 
área, além de possuir um im-
portante componente social. 
“Fazemos questão de apoiar as 
ações do SIRAN e do Senar, 
pois elas capacitam mão de 
obra e propiciam a inserção dos 
participantes no mercado de 
trabalho. E tudo de forma gra-
tuita. Isso é muito importante 
para a população”, a� rma.
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Produtores rurais aprendem
a produzir tomate orgânico

Programa está sendo realizado em Coroados, por meio de parceria entre o SIRAN e 
o SENAR-SP, e conta com a participação de agricultores de municípios da região

 Em busca de um dife-
rencial na produção de alimen-
tos, que os permita se � rmar 
no campo, 15 produtores rurais 
de Bilac, Birigui, Clementina e 
Coroados estão participando 
do programa Tomate Orgânico, 
promovido pelo SIRAN (Sindi-
cato Rural da Alta Noroeste), 
em parceria com o Senar-SP 
(Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural).

 As aulas, que estão 
sendo realizadas no sítio Bela 
Vista, em Coroados, começa-
ram em março e vão até agosto 
(um módulo por mês), sendo 
ministradas em dois dias a cada 
mês, durante oito horas por 
dia. De acordo com o instrutor 
Marcelo Sambiase, o objetivo é 
capacitar produtores, trabalha-
dores rurais e seus � lhos para 
a produção orgânica, levando 
em conta que se trata de um 
movimento global, que cresce             
a cada dia.

 “O mundo inteiro 
está produzindo e consumin-
do alimentos orgânicos, pois 
as vantagens são inúmeras, 
quando comparado aos méto-
dos convencionais do merca-
do. Portanto, acaba sendo uma 
alternativa muito interessan-
te para o homem do campo”,                
a� rma Sambiase.

ENCANTADOS

 Nos 35 hectares do sí-
tio Bela Vista, Nivaldo e Adria-
na Suguimoto produzem diver-
sas culturas, sendo as principais
mamão, banana, mandioca. 
“Anos atrás, a gente começou 
a ver informações sobre a pro-
dução de orgânicos e soube-
mos que o tomate é carro-chefe 
desse modo de produção. En-
tão, procurarmos o Belluzzo 
(Carlos Belluzzo, coordenador 
das ações do SIRAN e Senar-

-SP) e pedimos o programa 
para Coroados. E, para a nos-
sa felicidade, deu tudo certo”,                   
conta Adriana.

         Os Suguimoto plantaram 
500 pés de tomate e já começa-
ram a colheita. As vendas são 
feitas diretamente aos compra-
dores e a entrega, por delivery, 
em Araçatuba, Bilac, Birigui, 
Clementina, Coroados e Pia-
catu. Os interessados devem 
entrar em contato pelo número 
(18) 99124-6767.



15

Tributação nos contratos de
parceria e arrendamento rural

 A parceria e o arren-
damento rural são dois tipos 
de contratos agrários extre-
mamente comuns no meio do 
agronegócio, tendo por prin-
cipal semelhança o fato de que 
em ambos os casos será cedido 
o uso de determinada terra a 
terceiro, para exploração agrí-
cola, pecuária, extrativista,    
entre outras.

 Contudo, a tributação 
incidente sobre as receitas ad-
vindas do contrato de parceria 
rural é muito diferente daquela 
decorrente do arrendamento, 
sendo que a distinção afetará, 
em cheio, o bolso do produ-
tor. A principal diferença entre 
os tipos contratuais, inclusive 
para � ns tributários, é a assun-
ção do risco, ou seja, se o risco 
da atividade a ser explorada for 
dividido trata-se de parceria, 
caso contrário, tratando-se de 
pagamento � xo pela utiliza-
ção da terra, com a exclusão 
dos riscos para a atividade,                         
será arrendamento.

 No caso do contrato 
de arrendamento, quando o 
proprietário da terra arrenda 
sua terra, independentemen-
te da destinação – soja, milho, 
cana, gado, algodão – a tribu-
tação incidente não é aquela da 
atividade rural, mas sim uma 
operação equivalente a aluguel 
de imóvel urbano, estando su-

jeita à Declaração de Ajuste 
Anual de pessoa física sem o 
abatimento de despesas e ben-
feitorias, devendo observar o 
recolhimento mensal (carnê-
-leão) de imposto, se recebidos 
de pessoa física, e o imposto de 
renda é o da tabela progressi-
va, podendo chegar a 27,5% do 
valor recebido. Se recebidos de 
pessoa jurídica, deverá ocorrer 
tributação na fonte.

 Totalmente diferente é 
o contrato de parceria, em que 
há a mútua colaboração entre 
o parceiro-outorgante e o par-
ceiro-outorgado para a con-
secução de um determinado 
empreendimento agrícola, com 
a divisão de riscos para ambas 
as partes, assim como a par-
tilha dos frutos. Isso porque, 
neste caso, a receita decorrente 
do referido contrato poderá ser 
tributada como atividade rural, 
com todas as vantagens, caso a 
exploração econômica da área 
for rural.

 Mais precisamente, a 
tributação do Imposto de Ren-
da no contrato de parceria será 
de até 5,5% (20% de base de 
cálculo X 27,5% de alíquota) 
da receita para pessoas físicas, 
se adotada a opção de base de 
cálculo presumida, ou então, 
se adotado o regime do lucro 
real, será tributado o resultado 
da equação das receitas menos 

despesas. Outra vantagem re-
levante da parceria é o fato de 
que o recolhimento do IR só 
ocorrerá ao � nal do exercício, 
sendo anual para os produtores 
que exercem o negócio no CPF 
(cédula rural da DIRPF).

 A título de esclareci-
mento, é necessário destacar 
que a jurisprudência é pací� ca 
no sentido de que não adianta 
trocar o nome do instrumento 
contratual, pois o que vale é a 
essência, ou seja, não resolve 
colocar o título de parceria no 
contrato se o risco não for divi-
dido e o pagamento ao proprie-
tário da terra for � xo.

 Com isso, é possível 
concluir que a tributação do 
contrato de parceria é extrema-
mente mais vantajosa, contu-
do os produtores deverão � car 
atentos ao optar por essa forma 
contratual, pois deverão cum-
prir com os requisitos trazidos 
na legislação, sob pena de � s-
calização, multa, juros e demais 
encargos.

*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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