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A 
agricultura desempenha 
papel fundamental em 
nossa sociedade, seja 
no fornecimento de 
alimentos, de matérias-

primas para a industrialização de 
produtos importantes em nosso 
dia a dia ou até mesmo para um 
desenvolvimento sustentável. 
Entretanto, nem sempre a atividade 
é valorizada como deveria. No dia 
28 de julho, comemorou-se o “Dia 
do Agricultor” e, para reverenciar 
esse importante profissional, o Siran, 
juntamente com a Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (Cati), por 
meio do Escritório de Desenvolvimento 
Rural (EDR) de Araçatuba, realizou 
um dia especial de homenagens. 
Diversos produtores da região tiveram 
suas histórias em destaque. Alguns 
pela perseverança, competência e 
determinação com que se dedicam. 
Outros, pela ousadia de inovar e 
atravessar fronteiras, contribuindo 
para o crescimento e desenvolvimento 
econômico regional. 
A ocasião também foi oportuna para 
discutir e refletir sobre a importância 
do agricultor e identificar caminhos 
para se conquistar melhorias no 
campo. Só em 2015, o Siran com a 
essencial parceria do Sistema Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar) e o 
apoio da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado de São Paulo 
(Faesp), capacitou mais de 3.000 
pessoas. Em 2016, a meta é superar 

esse número.
De maneira prática e realista, só é 
possível alcançar mais eficiência e 
competividade no campo por meio do 
conhecimento e do aperfeiçoamento. 
Isso significa que, cada vez mais, 
sairá na frente ou atingirá melhores 
resultados, aqueles que estiverem 
acompanhando as transformações 
e entendendo que as mudanças são 
inevitáveis. 
O Siran busca ainda soluções para 
preparar o empresário rural para a 
comercialização de seus produtos. 
Muitas vezes, ele se vê refém da 
falta de conhecimento de mercado 
ou de habilidades para chegar até 
compradores potenciais. 
Não se pode pensar que ficar isolado 
na propriedade vai mudar alguma 
coisa. É preciso enxergar o vizinho 
como parceiro, se unir e buscar 
parceria com entidades do segmento. 
Com um trabalho coletivo é possível 
colher melhores resultados. Não 
existe país forte sem agricultura, 
mas é preciso se unir para ser mais 
valorizado e ter reinvindicações e 
demandas atendidas.
O Siran está junto nessa luta e à 
disposição para compreender cada vez 
mais a realidade de seus associados 
e criar alternativas que os auxiliem. 
Parabéns agricultor e boa leitura!   
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RáPIDAS

A senadora Kátia Abreu havia pedido licença 
do cargo de presidente da Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA), em janeiro de 
2015, para integrar o corpo de ministros do 
segundo mandato de Dilma Rousseff. Em seu 
lugar, na CNA, com plenos direitos, está João 
Martins, também presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB). No dia 
27 de julho, a senadora enviou aos dirigentes da 
CNA mensagens apontando seu desinteresse 
em retornar 
ao cargo. As 
relações da 
senadora com 
a entidade 
foram abaladas 
após seu apoio 
à presidente 
Dilma Rousseff, 
contra o 
processo de 
impeachment. 
(fonte: Agência 
Brasil)

Kátia abreu 
deixa 
presidência 
da Cna

Lei do farol baixo 
está em vigor

Alguns boatos nas redes sociais criaram 
dúvidas entre os motoristas no último mês. 
Porém, nada mudou em relação à Lei 13.290/16, 
que estabeleceu a obrigatoriedade da luz 
baixa dos faróis nas rodovias durante o dia. O 
descumprimento da lei é considerado infração 
média, com multa de R$ 85,13 e quatro pontos na 
carteira de habilitação. De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal, o uso de faróis durante o 
dia permite que o veículo seja visualizado a 
uma distância de três quilômetros por quem 
trafega no sentido contrário da rodovia. (Fonte: 
Portaldotransito.com.br)

Brasil e EUa assinam acordo para 
exportação de carne bovina in natura
Após uma negociação de 17 
anos, os governos do Brasil e 
dos Estados Unidos formalizam 
em 1º de agosto a abertura do 
mercado norte-americano para a 
carne bovina in natura brasileira. 
Com expectativa de aumentar em 
US$ 900 milhões os ganhos com 

exportações, a previsão é que os 
primeiros embarques do produto 
comecem daqui a três meses. 
Com a chamada “equivalência 
dos controles oficiais de carne 
bovina”, tanto o Brasil poderá 
vender o produto ao mercado 
norte-americano, quanto os 

Estados Unidos para o brasileiro. 
De acordo com o governo, os 
frigoríficos brasileiros terão uma 
cota de até 64,8 mil toneladas 
por ano de carne fresca e 
congelada para exportar aos 
Estados Unidos. (fonte: Agência 
Brasil)
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EXPÔ

Feacoop 
2016 supera 
expectativas 

dos organizadores 

D
e 1º a 4 de agosto 
aconteceu a Feira 
de Agronegócios 
C o o p e r c i t r u s 
(Feacoop), em 

Bebedouro – SP. Com o apoio 
da Sicoob Credicitrus e o tema 
“Sustentabilidade na Prática”, 
o evento reuniu um público 
aproximado de 15 mil pessoas e 
160 expositores.
Membros da diretoria do 
Sindicato Rural da Alta Noroeste 
(Siran) visitaram a feira, além 
do presidente da Cobrac, Sérgio 
Gottardi Paoliello. O presidente 
do Siran, Marco Viol, destacou 
que o evento foi dinâmico e 
importante para o trabalho do 
setor agrícola.  

SATISFATÓRIO
Antes mesmo de finalizar o 
balanço do evento, o presidente 
da Coopercitrus, José Vicente 

da Silva, já considerava 
que, tanto comercial quanto 
institucionalmente, a feira 
apresentou o melhor resultado, 
em comparação a outras edições. 
“A Feacoop superou muito 
minhas expectativas, tivemos 
um apoio muito grande dos 
fornecedores, das instituições 
financeiras e os números até 
o momento são excepcionais. 
Se somarmos os aspectos da 
organização, faturamento, 
atendimento ao cooperado e o 
network, foi uma feira fabulosa”, 
comentou o presidente.
Algumas negociações 
continuaram pós-evento, por 
isso, até o fechamento desta 
edição do Siran Informa, o 
resultado geral não tinha sido 
divulgado.

ATIVIDADES
Além de condições de 

negociações diferenciadas, os 
visitantes puderam participar 
de dinâmicas de campo, 
que mostraram alternativas 
sustentáveis para o aumento de 
produtividade e rentabilidade. 
Algumas das atividades foram 
sobre o uso racional do solo 
com o sistema ILP (Integração 
Lavoura Pecuária) e ILPF 
(Integração Lavoura Pecuária 
Floresta), a tecnologia das 
mudas pré-brotadas de cana-
de-açúcar e o campo de grãos, 
ambos inteiramente planejados 
com projetos de agricultura 
de precisão. Uma modalidade 
diferenciada de negociação 
oferecida na Feacoop foi o 
“barter”, que é a troca de 
grãos - como soja, milho e 
café -, por insumos, máquinas 
e implementos agrícolas. 
(colaboração: assessoria de 
imprensa da Coopercitrus)

Feira realizada em Bebedouro no início de agosto reuniu em 
torno de 15 mil pessoas e 160 expositores
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SAÚDE

Em média, o Siran recebe 40 atendimentos por mês. 
Benefício é disponibilizado exclusivamente para 

associados, seus familiares e colaboradores

atendimento 
odontológico 
de qualidade

P
revenir é a solução 
mais econômica 
e menos dolorosa 
para cuidar da saúde 
bucal. Por isso, há 29 

anos o Siran disponibiliza em 
sua sede, exclusivamente para 
seus associados, atendimento 
odontológico. O benefício 
também é estendido aos 
familiares dos sócios, seus 
colaboradores e familiares 
dos colaboradores, limitando 
aos filhos de até 18 anos.
A dentista especializada em 
implantodontia e endodontia 
Joana Borghi Nascimento 
Abou-Nasser, responsável 
pelos atendimentos, explica 
que seu trabalho é focado na 
prevenção. “Quando a pessoa 
vem à consulta pela primeira 
vez, ela recebe uma orientação 
preventiva e, além de receber 
o diagnóstico sobre o que a 
motivou ir ao consultório, o 
tratamento necessário já é 
iniciado no mesmo dia”, disse 
Joana. Ela também conta que 
os atendimentos de rotina, de 
pessoas que buscam prevenir 
problemas têm aumentado. 
Em média, o consultório faz 
40 atendimentos por mês.

Em média, o Siran recebe 40 atendimentos por mês. 
Benefício é disponibilizado exclusivamente para 
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O SISTEMA CASE IH 
AGORA ESTÁ COMPLETO. 
O SEU PROCESSO 
DE PLANTIO TAMBÉM.

Nova

PLANTADEIRA EASY RISER
AGRONOMIC 

DESIGN

MELHOR 
AUTONOMIA

E EFICIÊNCIA

MAIOR 
ROBUSTEZ

MENOR MANUTENÇÃO

     CHASSI COM CHAPAS   
     REFORÇADAS, 

+50% QUE A 
CONCORRÊNCIA.

  75% MENOS PONTOS  
     DE LUBRIFICAÇÃO QUE  
     A CONCORRÊNCIA. 
     2 PONTOS POR LINHA.

MELHOR 
PLANTABILIDADE 
DO MERCADO. 
+67 SACOS DE 
SOJA (por 100 ha).

    1 BAG INTEIRO  
     DE SEMENTE, 

+30% QUE 
A CONCORRÊNCIA.

 18 2102-5400

Serviço

Para agendar uma 
consulta, basta entrar 
em contato com o 
Siran pelo telefone 
(18) 3607 7826. 

Waldirson Nogueira, 
produtor rural em 
Araçatuba, é um dos 
associados satisfeitos com 
o benefício. “Minha família 
inteira usufrui do serviço há 
uns três anos. Antes, a gente 
buscava atendimento em 
postos de saúde pública e 
não tinha o hábito de buscar 
atendimento para prevenir. 
Depois que comecei ser 
atendido no Siran, procuro 
fazer a manutenção, porque 
já tive que fazer implante de 
próteses. Aqui o atendimento 
é ótimo, sempre no horário”, 
disse Nogueira.



Página 8

EVENTO

O 
5º Encontro Regional 
Comemorativo ao Dia do 
Agricultor realizado no 
dia 28 de julho reuniu em 
torno de 300 participantes. 

O evento foi uma iniciativa da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (Cati), por meio do 
Escritório de Desenvolvimento Rural de Araçatuba 
(EDR), em parceria com o Sindicato Rural da Alta 
Noroeste (Siran). 
Além de reverenciar os agricultores, por meio 
de homenagens, que foram entregues a 18 deles, 

escolhidos para representar cada município de 
atuação do EDR, o evento contou com um almoço 
de confraternização.  

Agricultura: fundamental 
para todos

Cláudio Antônio Baptistella, diretor da Cati regional, 
ressaltou a importância do agricultor na sociedade. 
“Todas as profissões são importantes, mas podemos 
dizer, que precisamos do produtor rural pelo menos 
três vezes ao dia. Deveríamos sempre fazer uma 
reverência, porque não existe paz entre os povos se 

faltar alimento. Então a agricultura 
é uma atividade que contribui para 
a sociedade, à medida que ela 
se desenvolve e acontece”, disse 
Baptistella. 
“O agricultor brasileiro precisa ter a 
autoestima um pouco mais elevada. 
A humildade é extremamente 
importante, mas quando ela passa 
a ser submissão, só nos prejudica. 
Precisamos lutar e sermos 
respeitados, para que consigamos 
conquistar nossas reinvindicações, 
porque temos muito para buscar”, 
destacou o presidente do Siran, 
Marco Antônio Viol. 

agricultores recebem homenagens

OO

agricultores recebem homenagens
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agricultores recebem homenagens
Retomada

Sérgio Gottardi Paoliello, 
presidente da Cooperativa 
Agropecuária do Brasil 
Central do Brasil (Cobrac), 
falou sobre a importância do 
agronegócio para a recuperação 
da economia. “Infelizmente, 
passamos por uma situação de 
extrema gravidade e teremos 
que reconstruir esse país. 
Mais uma vez, a agropecuária 

será o pilar, a coluna mestra 
dessa reconstrução nacional”, 
enfatizou Paoliello. Ele também 
usou como exemplo, a própria 
Cobrac, para falar da força 
que o setor tem. “Apesar das 
dificuldades que a Cobrac 
passou, conseguiu superar. 
É preciso enfrentar com 
serenidade, pé no chão e altivez 
os obstáculos que surgem pela 
vida”, completou.

Confira quem foram 
os agricultores 
homenageados 
na região:

• Osmar Domingues de 
Oliveira – Alto Alegre
• Eiti Yamada – Araçatuba
• Mirtes Aparecida Moraes 
Heck – Avanhandava
• Clarinda dos Santos 
Almeida – Barbosa
• José Luiz Favoni – Bilac
• José Cancian – Birigui
• Valcir Peres Batista – Braúna
• Gilmar Airton Lima – Brejo 
Alegre
• José Rubens Caximiro 
de Oliveira – Clementina
• João Vitor Daneluci – Coroados
• Marta Pires Bertaco – Gabriel 
Monteiro
• Verônica Danelucci 
Morelli – Glicério
• Keishi Katayama – Guararapes
• Manoel Messias Alves – Luiziânia
• Lúcio Orlando 
Granzoti – Penápolis
• Jair Navachi – Piacatu
• Oripes da Silva 
Sanches – Rubiácea
• Yukino Utsunomiya – Santópolis 
do Aguapeí

Parabéns agricultores pela 
dedicação, força e coragem, com 
que garantem tantos benefícios 
a nossa sociedade!

*Confira mais fotos do evento em: 

https://www.facebook.com/Siransin-

dicato/

Entre elogios e incentivos, profissionais 
do campo foram encorajados a superar 

desafios do setor e se valorizarem
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EVENTO

B
irigui também prestou 
sua homenagem 
aos produtores 
rurais. No dia 13 
de agosto, na Praça 

Dr. Gama, uma grande festa 
reuniu vários produtores do 
município que colocaram à 
venda diversas delícias feitas 
por eles, tais como: breguedé, 
quibe, coxinha, cocada, palmito 
em conserva, cuscuz, tapioca, 
curau, bolo de milho, milho 
verde cozido, quenga, pamonha, 
bolachas, doces caseiros, 
pastel, entre outros. O evento 
foi uma realização do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento 
Rural de Birigui, Siran, Senar e 
Country’n Boys.
O objetivo do evento foi 
fomentar o agronegócio 
resgatando a cultura do campo 
e estimular o turismo rural da 
cidade. Os visitantes também 
puderam conhecer os projetos 
desenvolvidos na área da 
agropecuária e as ações das 
indústrias de expressão do setor. 

A produtora Teresa Fani 
participou vendendo bolos, 
bolachas e doces caseiros. Ela 
já comercializa esse tipo de 
produto e conta que o evento é 
muito positivo. “Já é a terceira 
vez que participo, muito boa 
essa festa, uma maneira de 
divulgar o nosso trabalho, ajuda 
muito a gente”, disse Teresa.

PROJETOS
Uma das exposições 
institucionais em 
destaque foi a 
barraquinha da “Feira 
do Produtor”. Trata-
se de um projeto em 
andamento, onde um 
grupo de produtores da 
cidade aprende sobre 
normas, procedimentos, 
gestão de negócios e 
técnicas de atendimento 
para comercialização. 
Uma das atividades 
previstas é uma feira 
em outubro, onde 
eles poderão vender 

seus produtos diretamente 
ao consumidor, ou seja, sem 
intermediário. O local ainda será 
definido.
A 3ª Festa do Produtor Rural 
também teve atrações musicais. 
As duplas sertanejas Pedro 
& Vitor, Rodrigues Viola & 
Henrique e Mário Bonfim com 
seu forró estilizado animaram o 
evento.

Birigui faz festa 
para produtor rural

O objetivo foi fomentar o 
agronegócio, resgatando a 

cultura do campo, estimulando 
o turismo rural e divulgando 

projetos e ações do setor
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CURSOS

Curso ensina 
boas práticas 
para o cultivo 
de orquídeas

E
ntre os dias 9 e 11 de 
agosto, o Senar e o 
Siran promoveram um 
curso gratuito sobre 
orquídeas, em Brejo 

Alegre. As técnicas de cultivo 
foram ensinadas pelo instrutor 
e engenheiro agrônomo 
Antônio Carlos Fisher, de Bariri, 
especialista no assunto. 
Na ocasião, o profissional 
destacou os principais cuidados 
com diferentes espécies de 
orquídeas. As primeiras dicas 
destacadas por ele são com 
relação às condições ambientais: 
iluminação, temperatura, 
umidade e vento. 
É indicado, por exemplo, 
que a flor da orquídea fique 
posicionada em um local onde 
ela consiga receber a luz do sol 
da manhã. “Se a pessoa tem um 
lugar vago no quintal, pode fazer 
um orquidário. Vai ter mais luz 
e espaço. Se a pessoa não tem, 
mas se há uma varanda que 
pega o sol da manhã, também 
é válido”, explica. Sempre 
observando o vento no local e 
umidade, completa Fisher. 
O especialista contou um 
truque. Para manter a umidade 
do ar, ele indica molhar o chão, 
logo abaixo das orquídeas, 
uma vez ao dia, ou posicionar 
bandejas com água e areia sob 
elas. É importante observar que 
nem todas as espécies gostam 

do mesmo ambiente. catleias, 
cymbidium e epidendrum, 
por exemplo, possuem 
características diferentes. 

PRÁTICAS
A dona de casa Gleice Soares 
da Silva, 34 anos, de Buritama, 
aproveitou para aprender mais 
sobre as técnicas de manejo e 
como irrigar corretamente suas 
orquídeas. Segundo ela, faz 
dois anos que cultiva a planta e 
já possui aproximadamente 100 
vasos. 
O engenheiro deu outras dicas, 
como adubar corretamente 
e controlar pragas, como 
cochonilha e caramujos. 
“Acabou de dar flor? Corta o 
cabinho. Tira as cascas secas 
da traseira da planta, fazendo 
a limpeza. Deixe as orquídeas 
bem espaçadas. Tudo isso 
são boas práticas”, detalha o 
profissional.  
Atenção ao tipo de adubo e 
fungicida. Para a alimentação 
das plantas, é importante que 
o adubo tenha 13 nutrientes, 
e não apenas três, como é na 
maioria. Existem dois tipos de 
fungicidas: o sistêmico e o de 
contato. O primeiro percorre 
todo o sistema da planta, 
eliminando a doença, e o 
segundo previne o mal. 
Sobre o melhor vaso, é 
aconselhável escolher aquele 

que imita as características de 
uma árvore, ou seja, ele deve 
ser poroso, para não acumular 
água. É interessante que ele seja 
baixo e com furos. 
Caso queira aumentar a 
coleção de orquídeas, cuidado 
na hora de fazer uma muda. 
Transfira para outro vaso a 
família completa, isso significa 
replantar, de preferência, quatro 
bulbos no mesmo local. Para 
não prejudicar a planta que 
resta no vaso original, é preciso 
manter a traseira da planta, 
que é de onde surgirá um novo 
broto. 

O especialista orientou sobre o correto manejo, 
controle de pragas e doenças, local adequado e 

como replantar, entre outras dicas 
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CURSOS

D
e 26 a 29 de 
s e t e m b r o . d e 
setembro haverá 
um curso de 
marchetaria na Casa 

da Agricultura de Piacatu. Os 
participantes poderão aprender 
sobre como reaproveitar 

madeira maciça, como de 
construção, paletes, pedaços 
de madeiras utilizados em 
marcenarias, entre outros. “Eles 
receberão orientações que vão 
desde selecionar os materiais 
para reutilização, como tratar 
a madeira e fazer uma boa 

colagem, até como transformar 
a madeira que seria descartada 
em materiais nobres, tais como 
porta-joias, porta-treco, entre 
outros”, explica o instrutor do 
Senar, José Carlos da Costa. O 
curso é gratuito e tem 15 vagas 
disponíveis.

Curso orienta sobre 
reutilização de 
materiais de madeira

Capacitação em apicultura

D
e 1 a 4 de setembro, 
em Birigui, haverá o 
último módulo do 
curso promovido 
pelo “Programa 

Capacitação na Apicultura”, 
desenvolvido pelo Senar, em 
parceria com o Siran. No último 
encontro, eles aprenderão sobre 
a transformação da resina em 
própolis, sobre gestão de um 
negócio no segmento, capital 

de giro, formação de preço, 
etc. Quem não pôde entrar no 
programa, mas tem interesse 
em obter conhecimentos sobre 
o assunto, poderá participar   
em outubro, de um curso de 
meliponicultura, também 
conhecido como abelha sem 
ferrão ou abelha indígena. Serão 
apenas 12 vagas. Na edição 
de setembro o Siran estará 
informando a data e horário.  

Serviço

Interessados em obter infor-
mações, esclarecer dúvidas ou 
fazer inscrições nos cursos ofer-
ecidos, podem entrar em contato 
pelo telefone (18) 3607 7826.
 
*Acompanhe também as infor-
mações sobre os eventos e cursos 
oferecidos pelo Siran pelo site: 
www.siran.com.br ou pela rede 
social: https://www.facebook.com/
Siransindicato/
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01 a 02/09 - Apicultura - Produção de Própolis (Módulo V) (Birigui)

03 a 04/09 - Apicultura - Gestão e Planejamento do Apiário (Módulo Vi)

04 e 05/09 - Proer - Estudo Mercado Ii (Módulo Viii) (Piacatu)

05 a 07/09 - Proleite - Formação de Pastagem (Módulo Xii) (Araçatuba)

06 a 08/09 - Cerqueiro - Cerca Elétrica (Gabriel Monteiro)

06 e 20/09 - Olericultura Orgânica - Colheita e Beneficiamento (Módulo Vii) (Birigui)

08 a 10/09 – Produção de Tilápia em Tanque Rede (Buritama)

08 a 10/09 - Proleite - Formação de Pastagem (Módulo Xii) (Araçatuba)

08, 09  e 14/09 - Proleite - Formação de Pastagem (Módulo Xii) – Birigui

12,13 e 19/09 - Turismo Rural - Meios de Alimentação (Módulo Vii) – Assentamento Hugo Heredia

13, 14, 20 e 21/09 - Hidráulica - Rede de Esgoto (Módulo Ii) (Nova Luzitânia)

13 e 27/09 - Olericultura Orgânica - Colheita e Beneficiamento (Módulo Vii) (Brejo Alegre)

14 e 28/09 - Olericultura Orgânica - Colheita e Beneficiamento (Módulo Vii) (Guararapes)

14, 15, 21 e 22/09 - Proleite - Manejo De Vacas e Touros (Módulo Xiii) - Araçatuba

15, 21, 22 e 28/09 - Proleite - Manejo De Vacas e Touros (Módulo Xiii) – Birigui

16, 17, 23 e 24/09 - Proleite - Manejo De Vacas e Touros (Módulo Xiii) - Araçatuba

19, 21,/09 e 03 e 04/10 - Feira do Produtor Rural - Gestão do Negócio (Módulo V) (Birigui)

21 a 23/09 - Processamento Artesanal de Carne de Aves  (Birigui)

24/09 - Proer - Engenharia do Projeto (Módulo Ix) (Piacatu)

26 a 29/09 - Artesanato em Madeira Maciça Reciclavel – Marchetaria (Piacatu)

28 e 29/09 - Proer - Avaliação do Projeto (Módulo X) (Brejo Alegre)

prOGraMaçÃO DE CUrSOS 
Siran/SEnar para SETEMBrO 

aTEnçÃO aSSOCiaDO
A partir de 1º de setembro, 
o convênio disponibilizado  de 
estacionamento será com a 
empresa “ Estacionamento 
Tiradentes”, localizado na Rua 
Tiradentes, 90, Centro, Araçatuba.

A 1ª hora de uso do local o Siran 
que pagará, as horas excedentes 
são por conta do associado.

Obs:. Não temos mais convênio 
com o “Estacionamento Popular” 
( do Sr. Orlando).
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plano Collor 
e as cédulas 

rurais

H
á algum tempo publi-
camos neste espaço 
um artigo informan-
do sobre a decisão 
judicial numa ação 

civil pública que beneficia os 
produtores rurais que tinham cé-
dulas de crédito rural em março 
de 1990, na vigência do Plano 
Collor. Devido a importância do 
assunto para os associados do 
Siran e demais produtores rurais, 
voltamos ao assunto.
É sabido que o famigerado Plano 
Collor prejudicou os titulares de 
caderneta de poupança, posto 
que se aplicou à correção mone-
tária das cadernetas de poupança 
no mês de março de 1990, índice 
menor do que o previsto em lei. 
Os poupadores que ingressaram 
com ação judicial tiveram o seu 
direito de ressarcimento reco-
nhecido. 
No mesmo mês de março de 1990, 
o índice utilizado pelo Banco do 
Brasil para a correção monetária 
das cédulas rurais pignoratícias 
também infringiu a lei e causou 
grande prejuízo aos produtores 
rurais. Em 1995, o Ministério Pú-
blico, tendo a Sociedade Rural 
Brasileira como parte interessa-
da, ingressou com ação civil pú-
blica, com objetivo de corrigir o 
erro e devolução de valores aos 
produtores rurais que tinham cé-
dula rural pignoratícia do Banco 

do Brasil com vencimento em 
março daquele ano. 
Na ação civil pública, o Poder 
Judiciário reconheceu que a ins-
tituição financeira descumpriu as 
cláusulas pactuadas nas cédulas 
de crédito rurais pignoratícias e, 
especialmente, as disposições 
previstas na Lei nº. 8.024/90. 
Também deixou claro que foi irre-
al o índice de correção monetária 
do mês de março de 1990, impos-
to pelo Plano Collor.

Essa decisão judicial, que é de-
finitiva, não admitindo mais re-
curso, consolida o direito dos 
produtores rurais à restituição 
dos valores que foram cobrados 
indevidamente e determina que o 
Banco do Brasil efetue a redução 
dos percentuais de 84,32% para 
41,28% nos contratos rurais. O 
Superior Tribunal de Justiça con-
denou ainda o Banco do Brasil a 
proceder ao recálculo dos valores 
em aberto, bem como a devolver 
as quantias pagas pelos produto-
res rurais que quitaram seus fi-

nanciamentos pelos percentuais 
maiores.
A decisão judicial obriga ainda o 
banco a avisar todos os agriculto-
res que tenham esse direito con-
ferido pela decisão, mas a insti-
tuição financeira jamais notificou 
qualquer produtor de tal direito. 
E muito importante: o prazo para 
o produtor rural exercer o direito 
reconhecido pelo Poder Judiciá-
rio não se esgotou porque foi in-
terrompido justamente em virtu-
de da discussão travada na citada 
ação civil pública.
A referida decisão, que foi profe-
rida recentemente, corrigiu uma 
injustiça e uma ilegalidade que 
levaram o grande endividamento 
do setor do agronegócio na déca-
da de 1990, uma batalha inicia-
da em 1995 e que somente agora 
chegou ao fim.
Desde que preenchidos os re-
quisitos legais e de fato, com a 
apresentação dos documentos 
necessários, os produtores rurais 
podem exigir a restituição cabí-
vel, acrescida de correção mone-
tária e juros de mora, mediante o 
ingresso de ação judicial.
Dessa forma é importante que 
antes de qualquer coisa, o produ-
tor rural consulte um advogado 
de sua confiança para verificar 
seu enquadramento na decisão 
proferida pelo Superior Tribunal 
de Justiça.  

Carlos Fernando Suto, advogado do escritório 
Fernando Ferrarezi Risolia Sociedade de 

Advogados, em Araçatuba.
(18) 3621 6331 – contato@risolia.adv.br

O prazo para 
o produtor rural 
exercer o direito 

reconhecido pelo 
Poder Judiciário 

não se 
esgotou

ARTIGO JURÍDICO
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D. Carvalho


