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EDITORIAL

  Em momentos de transição, como crises semelhantes a esta 
da pandemia de Covid-19, as parcerias são essenciais. No que diz res-
peito às ações do SIRAN dirigidas ao agronegócio, elas estão ocor-
rendo e de mãos dadas com outras entidades comprometidas com o 
desenvolvimento regional. É o caso da criação da comissão Retoma 
Araçatuba, que foi criado no dia 29 de abril, por meio de parceria 
entre a prefeitura, representantes do comércio, da indústria e do agro-

negócio – o sindicato é o representante deste segmento. Ela reúne, portanto, setores produtivos e 
estratégicos com o intuito de avaliar o retorno gradual das atividades econômicas e demais segmentos 
do município. Isso sempre levando em conta com cuidados necessários com a saúde púbica. O foco 
são as ações que estimulem a geração de emprego e de renda, após a � exibilização da quarentena. 
Trata-se de uma iniciativa conjunta entre instituições para colocar em prática soluções que ajudem o 
município a retomar o desenvolvimento, com qualidade de vida para a população. 

 Em favor do agricultor familiar, também estamos realizando uma ação conjunta com a em-
presa júnior Ramo da Terra, vinculada ao curso de Agronomia da Unesp de Ilha Solteira. Por meio de 
divulgações no site da empresa e também nossos nossos canais de comunicação, estamos ajudando 
os pequenos produtores rurais da região a escoar sua produção. A ação visa cadastrar agricultores 
familiares no site da empresa, especi� cando quais são as produções de cada um, onde produzem e o 
telefone para contato. O serviço é oferecido de forma gratuita. 

 E quando falamos em parceria, não podemos deixar de citar o elo entre o SIRAN e o SENAR-
-SP. Na última semana de abril voltaram a ser oferecidas as aulas presenciais dos cursos oferecidos 
pelas duas entidades, juntamente com prefeituras da região. Os eventos são realizados mantendo 
distanciamento entre os participantes, uso de máscaras e também de álcool em gel.

 É fato que essa situação vai passar, mas até que isso ocorra precisamos ser solidários e atuar 
com juntamente para minimizar os problemas e buscarmos as melhores soluções.
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COVID-19

SIRAN é contra cortes na arrecadação 
destinada ao Sistema S

De acordo com o sindicato, produtores rurais são prejudicados
com Medida Provisória que reduz a alíquota da contribuição

obrigatória destinada a entidades como o SENAR

 O Governo Federal re-
duziu pela metade as contribui-
ções obrigatórias das empresas 
para o Sistema S, pelo período 
de três meses, de 1º de abril a 30 
de junho. A medida provisória 
932 de 2020 foi publicada no 
último dia 1º no Diário O� cial 
da União e faz parte do paco-
te de medidas anunciado pelo 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, para ajudar empresas 
afetadas pela crise provocada 
pela pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19).

 O presidente do SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), Fábio Brancato, ex-
plica que entre as ações do Sis-
tema S estão as atividades do 
SENAR (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), um dos 
principais parceiros do sindi-
cato e dos produtores rurais da 
região de Araçatuba.

 “As ações do SENAR na 
nossa região impactaram cerca 
de 4.500 pessoas no último ano, 
com a realização de 330 ações, 
em todos setores do agrone-
gócio. Os cursos, programas e 
ações são muito importantes 
para o produtor rural, e esse 
corte vai comprometer benefí-
cios, sendo que o impacto para 
as empresas é muito pequeno”, 

ressalta Brancato. O presiden-
te a� rma que durante este pe-
ríodo de pandemia, em que é 
necessário o distanciamento 
social, os cursos e capacitação 
à distância foram reforçados e 
os técnicos passaram a atender 
produtores por meio das redes 
sociais, para justamente não 
deixar o pequeno produtor de-
sassistido.

 Para o coordenador 
do SENAR na área de atuação 
do sindicato, Carlos Eduardo 
Belluzzo, as capacitações de 
educação pro� ssional, as ativi-
dades de promoção social serão 
afetadas pela decisão. “Além 
disso, a nossa estrutura estará 
desarticulada daqui a três, qua-
tro meses, quando a crise deve 
passar, e vamos precisar dela 
para acolher o produtor rural. 

É fato que esse corte prejudica 
o sistema de apoio aos produ-
tores rurais”, defende.

MEDIDA PROVISÓRIA

 A Medida Provisória 
932/20 que reduz pela meta-
de, durante três meses, as con-
tribuições que são recolhidas 
pelas empresas para � nanciar 
o Sistema S, passou a valer no 
dia 1° deste mês e segue até 30 
de junho. A redução alcança as 
contribuições cobradas pelas 
seguintes entidades: Sescoop 
(setor de cooperativas), Sesi e 
Senai (indústria), Sesc e Senac 
(comércio), Sest e Senat (trans-
porte) e Senar (rural).

 As alíquotas que vão 
vigorar até junho variam, con-
forme o setor (veja a tabela).
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 A MP 932 estabelece 
também que, durante os três 
meses de corte nas contribui-
ções, as entidades do Sistema 
terão que destinar à Receita 
Federal 7% do valor arreca-
dado, como retribuição pelos 
serviços de recolhimento e re-
passe. O percentual é o dobro 
do até então previsto (3,5%) na 
Lei 11.457/07, que criou a atu-
al Receita Federal. Os recursos 
pagos como retribuição são de-
positados no Fundo Especial 

de Desenvolvimento e Aper-
feiçoamento das Atividades de 
Fiscalização (Fundaf), que en-
tre outras obrigações � nancia 
atividades da Receita.

MUDANÇA

 Uma consulta pública 
foi aberta no Senado questio-
nando o apoio da população 
à MP 932. O texto da Medida 
Provisória é publicado no Di-
ário O� cial da União quando, 

então, passam a ser contados 
os prazos relativos à vigência e 
à sua tramitação no Congresso 
Nacional. Nesse momento, e 
nos seis dias subsequentes, po-
dem ser oferecidas emendas à 
MPV perante a Comissão Mis-
ta destinada a emitir parecer 
sobre a matéria.

 Para votar, basta aces-
sar o site https://www12.sena-
do.leg.br/ecidadania/visualiza-
caomateria?id=141346.
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Parcerias possibilitam cursos
para produtores rurais

As aulas presenciais, que estavam suspensas devido à pandemia de Covid-19,
voltaram a ser oferecidas pelo SIRAN nesta semana na região de Araçatuba,

obedecendo às recomendações das organizações de saúde

 Voltaram a ser ofere-
cidas nesta semana as aulas 
presenciais dos cursos do SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), em parceria com 
o SENAR-SP (Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural) e 
prefeituras da região. Suspen-
sas por causa da pandemia de 
Covid-19, as ações contribuem 
para melhorar a vida do pro-
dutor rural à medida em que 
disponibiliza oportunidade de 
novas capacitações e aperfei-
çoamentos pro� ssionais. Os 
eventos foram realizados man-
tendo distanciamento entre os 
participantes, uso de máscaras 
e também de álcool em gel.

 Em Gastão Vidi-
gal (SP), a 72 quilômetros de 
Araçatuba, na última quarta e 
quinta-feira (29 e 30), 10 pro-
dutoras rurais participaram da 
capacitação de Processamen-
to Artesanal de Produtos de 
Higiene e Limpeza. As aulas 
ocorreram no Centro de Agri-
cultura e Meio Ambiente do 
município, sendo ministrada 
pela instrutora do SENAR e pe-
dagoga Susana Eda Vila Rios. A 
pro� ssional, que trabalha para 
a entidade há mais de 25 anos, 
explica que nesta capacitação 
os participantes aprendem a 
fazer diversos tipos de sabão 

em barra e líquido, detergente 
líquido, amaciante de roupas, 
repelente de inseto, alvejante, 
álcool perfumado e pasta para 
arear alumínio.

 “Feitos de forma arte-
sanal, os produtos de limpeza 
caseiros apresentam custo-be-
nefício vantajoso, pois além de 
mais baratos, são de alta quali-
dade e apresentam boa renta-
bilidade”, disse ela, ao destacar 
que a outra grande vantagem 
dos produtos de limpeza casei-
ros é que eles ajudam na pre-
servação do meio ambiente. 
“São reutilizadas embalagens 
de garrafas que seriam jogadas 
no lixo, além de ser reaprovei-
tado o óleo e a gordura usada”. 
A produtora rural Lidiani de 
Macedo, de 34 anos, tem uma 

pequena produção de leite em 
sua chácara, na zona rural de 
Gastão Vidigal. Ela explica que 
sempre aproveita a oportuni-
dade de participar dos cursos 
oferecidos gratuitamente pelo 
SIRAN, para se aperfeiçoar, e, 
com isso, trazer mais rentabili-
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dade ao seu negócio. “Estamos 
começando aos poucos com a 
produção de leite, e neste pri-
meiro momento o meu objeti-
vo com esse curso é aprender 
a fazer os produtos de limpeza 
para usar lá e assim, econo-
mizar. Com o dinheiro que eu 
gastaria comprando os produ-
tos de limpeza, consigo investir 
em outra etapa da produção. 
Estamos produzindo hoje cerca 
de mil litros por mês, e nosso 
objetivo é conseguir passar, nos 
próximos meses, para 2 mil li-
tros”, comenta Lidiani.

 O prefeito de Gastão 
Vidigal, Roberto Carlos da 
Silva Breseghello (PP), a� rma 
que a parceria com o SIRAN e 
o SENAR é muito importante 
para o crescimento da cidade, 
pois leva conhecimento e traz 
desenvolvimento aos produto-
res locais. “Por sermos um mu-
nicípio pequeno, nem sempre 
conseguimos dar este subsídio 
aos nossos produtores, que são 
de extrema importância para 
o nosso crescimento. Por isso, 
somos extremamente gratos ao 
SIRAN, que proporciona tan-
tos cursos e ações pensando no 
bem-estar do produtor e da ci-
dade”, � naliza.

ARTESANATO
EM COURO

 Em Nova Luzitânia, 
cidade vizinha a Gastão, a par-
ceria entre o SIRAN, SENAR 
e a prefeitura proporcionou 
durante a semana outro cur-
so: Artesanato em Couro. Os 
10 participantes aprenderam 

com o instrutor José Carlos da 
Costa, no SENAR desde 1996, 
a identi� car um couro de qua-
lidade, além de confeccionar 
tranças, aparatos que são usa-
dos constantemente no trato 
com os animais nas fazendas. 
“Um dos objetivos também é 
resgatar a tradição do homem 
do campo de produzir o seu 
próprio equipamento. Ao sair 
daqui o produtor também con-
segue produzir o material para 
comercializar, aumentando sua 
renda”, conta o instrutor.

 O jovem Gabriel de 
Carvalho Dias, de 21 anos, 
se inscreveu no curso para se 
aperfeiçoar. Ele conta que tra-
balhar em uma loja de artigos 
agropecuários, e que receber 
incentivo do seu patrão para 
participar. “Na selaria nós me-
xemos muito com couro, e eu 
tinha muita vontade de apren-
der mais sobre isso, para me 
preparar melhor pro mercado 
de trabalho. Esse tipo de ca-

pacitação é muito importan-
te para todos nós, que muitas 
vezes não temos oportunidade 
de pagar por uma alguma aula. 
Estou aprendendo muito aqui e 
sou muito grato. Pretendo con-
tinuar me aperfeiçoando, em 
busca de uma melhor qualida-
de de vida para e mim e para 
minha família”, agradeceu Dias.

 O presidente do SI-
RAN, Fábio Brancato, expli-
ca que o desenvolvimento de 
ações pro� ssionalizantes e de 
atividades de promoção so-
cial voltadas para o homem do 
campo, são muito importantes 
para incentivar a permanên-
cia do cidadão no campo. “As 
ações do SENAR na nossa re-
gião impactaram cerca de 4.500 
pessoas no ano passado, com a 
realização de 330 ações, em to-
dos setores do agronegócio. Os 
cursos, programas e ações são 
realmente muito importantes 
para o produtor rural”, ressalta 
Fábio Brancato.
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ECONOMIA

Pequenos produtores rurais dizem
que não haverá desabastecimento

Trabalho dos agricultores e criadores associados ao SIRAN
continua normalmente no campo, seguindo as orientações de prevenção

à Covid-19, mas já sentem redução na demanda e estão preocupados

 No que depender do 
produtor rural, não faltará co-
mida para famílias da região de 
Araçatuba durante a quaren-
tena. Isso porque, seguindo as 
orientações de prevenção con-
tra a Covid-19, o trabalho do 
homem do campo continua de 
forma intensa. No sítio do agri-
cultor Hélio Matsushi Sekyia, 
em Guararapes (SP), por exem-
plo, a produção de hortaliças 
está no auge, sendo escoada 
para feiras locais e também de 
Araçatuba, assim como para a 
merenda escolar e para o pro-
grama Fome Zero. O excedente 
ele acaba destinando a entida-
des assistenciais.

 Na propriedade de 12 
hectares (ha) de Aparecido An-
tônio da Silva, no assentamento 
Chico Mendes, em Araçatuba, 
toda a produção de banana, 
mamão, abóbora e a horta vai 
para o Fome Zero e para a Feira 
do Produtor Rural, que é reali-
zada toda terça-feira, das 17h 
às 20h, na praça Getúlio Var-
gas.  Produtora de hortaliças 
em Araçatuba, Emily Miyuki 
Sato, também participa da Fei-
ra do Produtor Rural, mas 98% 
da produção de cebolinha, rú-
cula, alface e outras folhagens 
são escoadas para supermerca-
dos locais e de Birigui.

 “Todo mundo aqui na 
feira tem produto pra entregar, 
pois as pessoas precisam comer 
e a gente não vai parar de pro-
duzir alimento”, a� rma Emily. 
Silva compartilha da fala da co-
lega de feira. “Faz três anos que 
participo da Feira do Produtor 
Rural e não tenho do que recla-
mar. Mesmo nesta quarentena, 
não percebi nenhuma queda 
no movimento”, diz o produtor. 
“Por enquanto, estamos esco-
ando a produção e nos man-
tendo. Resta saber até quando”, 
completa Sekyia.

PREOCUPAÇÃO

 O receio do produtor 
de Guararapes se justi� ca. No 
caso dele, assim como no do 
agricultor do assentamento 

Chico Mendes, as vendas para 
o programa Fome Zero devem 
durar poucas semanas. Depois 
disso, outro processo será aber-
to e todos os trâmites burocrá-
ticos devem durar meses de es-
pera até que as entregas sejam 
retomadas. Nesse meio tempo, 
as feiras serão praticamente a 
única forma de escoamento da 
produção deles.

 Já Emily comenta que 
os pedidos dos supermerca-
dos continuam, mas a troca 
de produtos é alta (quando as 
folhagens estragam, precisam 
ser repostas, e o custo � ca com 
o produtor). “A gente � ca sim 
preocupado, pois não sabemos 
como serão os próximos dias 
dessa quarentena, e o impacto 
disso para o produtor rural”.
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 De acordo com o dire-
tor do SIRAN (Sindicato Ru-
ral da Alta Noroeste), � omas 
Rocco, muitos pequenos pro-
dutores associados à entidade 
têm demonstrado apreensão. 
“A parada do Fome Zero vai 
afetar muito produtor que es-
coa a maior parte da produção 
para o programa. Além disso, 
tem informação desencontrada 
no circuito com os supermer-
cados, pois estes dizem que a 
demanda está existindo, mas 
tem muito pequeno produtor 
começando a sentir redução 
nos pedidos. Estamos monito-
rando a situação e atentos aos 
impactos junto aos agricultores 
e criadores da região”.

 O presidente do SI-
RAN, Fábio Brancato, lembra 

que acabou de enviar ao presi-
dente Jair Bolsonaro e à minis-
tra da Agricultura, Tereza Cris-
tina, um ofício sugerindo ações 
ao Governo Federal em favor 
do produtor rural. Uma delas 
é a prorrogação de prazos para 
reembolsos de � nanciamentos 
rurais e de garantias de acesso 
a crédito para a Safra 2020/21. 

“Estamos pensando no produ-
tor de forma geral, pequenos, 
médios e grandes também. 
O fato é que a agricultura e a 
agropecuária não vão parar. 
Mas eles precisam de resguardo 
para continuar na lida para que 
a matéria-prima chegue até as 
indústrias, e elas (as indústrias) 
também sigam produzindo”.
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Ação de parceiro do SIRAN ajuda
escoamento de pequenos agricultores

Com a ajuda do sindicato, empresa vinculada ao curso de Agronomia da Unesp
de Ilha Solteira está cadastrando pequenos produtores da agricultura familiar

em seu site e ajudando na divulgação para a venda dos produtos

 Uma parceria entre 
o SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste) e a Empresa 
Júnior Ramo da Terra está aju-
dando os pequenos produtores 
rurais da região de Araçatuba 

(SP) a escoar sua produção que 
eventualmente esteja parada 
devido à quarentena causada 
pela pandemia da Covid-19. A 
ação visa cadastrar agricultores 
familiares no site da empresa, 

especi� cando quais são as pro-
duções de cada um, onde pro-
duzem e o telefone para con-
tato. O serviço é oferecido de 
forma gratuita. A ideia é que, 
neste período de di� culdade 
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que muitos estão passando, as 
produções não se percam nas 
propriedades devido à di� cul-
dade de comercialização. 

 Para se cadastrar, o 
produtor que estiver interessa-
do deve entrar em contato com 
a empresa pelo e-mail carlos@
ramodaterraej.com ou pelo 
telefone (18) 99717-6656. Os 
contatos de cada produtor po-
dem ser acessados no site www.
ramodaterraej.com/produto-
res. Formada por estudantes da 
Universidade Estadual Paulista 
de Ilha Solteira (SP), a Ramo 
da Terra presta serviços e con-
sultorias voltadas para todas as 
áreas do agronegócio e enxer-
gou neste período uma opor-
tunidade de agregar ainda mais 
conhecimento.

 “O nosso principal ob-
jetivo é a vivência empresarial 
sem buscar � ns lucrativos. E 
nada poderia ser mais interes-
sante neste momento, do ponto 
de vista social, do que contri-
buir com os pequenos agricul-
tores”, comenta o gerente de 
comunicação Otávio Cuine.

 O presidente do SI-
RAN, Fábio Brancato, a� rma 
que parcerias como estas em 

um momento tão delicado para 
todo o mundo é a prova de que 
a união faz a força.

 “É muito importante 
para todos que a produção ru-
ral não pare, apesar das di� cul-
dades. O pequeno produtor é o 
que mais sofre, é o que mais foi 
atingido. Então, essa é uma ex-
celente oportunidade para ele 
divulgar de forma totalmente 
gratuita e vender o seu produ-
to. Esta ação da Empresa Júnior 
Ramo da Terra, que já é nossa 
parceira em outros projetos, 
vai ajudar o pequeno produ-
tor da nossa região a se manter 
no mercado mesmo durante a 
pandemia do novo coronaví-
rus”, ressalta Brancato.

PROCEDIMENTOS
SANITÁRIOS

 De acordo com a CNA 
(Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil) e o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), como 
o setor agropecuário brasileiro 
já tem uma rotina criteriosa de 
cuidados constantes em rela-
ção a procedimentos sanitários, 
poucas mudanças estão sendo 
implementadas no cotidiano 
dos produtores.

 Boa parte delas é simi-
lar aos cuidados sugeridos pelo 
Ministério da Saúde à popula-
ção como um todo.

 Mesmo assim, alguns 
pontos da rotina foram alte-
rados em função das medidas 
preventivas contra a contami-
nação, em especial no sentido 
de manter as distâncias reco-
mendadas entre as pessoas; de 
fazer higienização; e cuidados a 
mais com as suas equipes, en-
tre eles o aumento do número 
de carros e ônibus usados para 
o transporte de trabalhadores. 
“São medidas que já foram re-
passadas e  devidamente ado-
tadas pelos produtores rurais”, 
diz a superintendente técni-
ca adjunta da CNA, Natália       
Fernandes.

 “Os produtores sabem 
que são responsáveis pela ma-
nutenção do abastecimento 
de alimentos de todos, e es-
tão engajados em manter isso. 
Principalmente os pequenos e 
médios produtores, porque os 
grandes têm melhores estrutu-
ras e capacidade de adaptação 
dessas estruturas por envol-
verem menor uso de mão de 
obra, o que diminui o � uxo de 
pessoas”, � naliza Brancato.
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A inexigibilidade de recolhimento
da contribuição do salário-educação 
para empregador rural pessoa física

Felipe Toqueton Trentin

 O salário-educação é 
uma contribuição social pre-
vista no artigo 212, parágrafo 
quinto da Constituição Federal. 
Sua � nalidade é servir como 
fonte adicional para o � nancia-
mento do ensino fundamental 
público no Brasil. Está regu-
lamentado, dentre outras leis, 
pela Lei 9.424/96 e pelo Decre-
to 6.003/2006. 

 O artigo 2º do Decre-
to 6.003/2006 dispõe acerca de 
quem são os contribuintes do 
salário-educação, quais sejam, 
as empresas em geral e as enti-
dades públicas e privadas que 
estejam vinculadas ao Regime 
Geral de Previdência Social.

 A alíquota dessa con-
tribuição é de 2,5%, que inci-
de diretamente sobre a folha 

de salário de cada funcionário.
Durante muito tempo se ques-
tionou sobre a exigibilidade da 
contribuição do salário-educa-
ção realizada pelo empregador 
rural pessoa física, tendo em 
vista que sua atuação é diver-
sa do conceito empresarial de 
contribuinte tipi� cado pela 
legislação e sobre o qual há in-
cidência e necessidade de tal 
contribuição social.

 Todavia, tal questão 
encontra-se paci� cada, inclu-
sive com entendimentos ema-
nados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, no sentido de que o 
produtor rural pessoa física que 
não está inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas 
não se enquadra no conceito de 
empresa, não devendo, portan-
to, recolher o salário-educação.  

 Caso o Fisco realize tal 
cobrança, estará cometendo 
� agrante violação legal, ferindo 
diretamente o disposto no arti-
go 15 da Lei 9.424/96.

 Assim, o empregador 
rural pessoa física que se sentir 
lesado pela cobrança indevida, 
pode ajuizar ação declaratória 
de inexigibilidade de cobrança 
cumulada com restituição dos 
valores descontados indevida-
mente na folha de pagamento 
de seus funcionários, tendo o 
direito de reaver os valores aba-
tidos de forma indevida dos úl-
timos cinco anos.

Felipe Toqueton Trentin é      
advogado prestador de serviços 
do SIRAN (OAB/SP 424.422)

felipetoqueton@hotmail.com
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