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Os últimos meses 
trouxeram verda-
deiras provações 
para o produtor ru-
ral. Primeiro, a Ope-

ração Carne Fraca, deflagrada 
pela Polícia Federal, provocou 
um verdadeiro espetáculo mi-
diático sobre o esquema que en-
volvia corrupção entre membros 
do Ministério da Agricultura de 
Minas Gerais, Goiás e Paraná e 
empresários dos maiores frigo-
ríficos do País. As informações 
publicadas tratando o assunto 
de maneira genérica, provocou 
temor no mercado interno e ex-
terno sobre a carne brasileira, 
comprometendo o trabalho de 
uma cadeia inteira. Não somos 
contra o combate à corrupção 
com a devida profundidade e 
punição. O que todos precisam 
entender é que chegar a acor-
dos e transações internacionais 
levam, às vezes, décadas para se 
concretizar. A maneira com que 
o problema foi administrado e 
divulgado resultou em estra-
gos que ainda não conseguimos 
dimensionar. Embora o gover-
no federal tenha demonstrado 
grande empenho para contornar 
a situação e até contribuído para 
a retomada de impotrtantes 
mercados, que haviam embar-
gado a carne brasileira, não dá 
para saber como será o mercado 
externo em longo prazo.

Depois fomos surpreendidos 
com grande indignação pela 

decisão do Supremo Tribunal 
Federal que reconheceu a cons-
titucionalidade do Funrural. É 
preocupante que os produtores 
que tiveram o desconto suspen-
so, por força de liminar, e deixa-
ram de contribuir para o Funru-
ral, agora tenham que pagar o 
retroativo. 

Mais um problema a ser ad-
ministrado é o fim da isenção 
do ICMS sobre as carnes no Es-
tado de São Paulo, que aliado às 

incertezas do mercado externo, 
pode exigir muita cautela dos 
pecuaristas. 

O agronegócio, responsável 
por trazer melhores resultados 
econômicos num momento de 
crise, pelo qual passamos, ainda 
não é tratado com o devido res-
peito e importância. O momento 
nos pede agir com resiliência e 
engajamento, somos o braço for-
te desse país e não podemos nos 
intimidar, essa atitude pode nos 
garantir a saída de 2017 melhor 
do que entramos. Boa leitura!

EDITORIAL

A maneira com 
que o problema foi 

administrado e 
divulgado resultou 

em estragos que ainda 
não conseguimos 
dimensionar 
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PALAVRA DO DIRETOR

Hora de virar o jogo

O desafio de superar 
a crise na cadeia 
produtiva da 
carne, gerada 
após a desastrosa 

comunicação da Polícia Federal 
sobre a Operação Carne Fraca, é 
enorme. Mas ela também abre a 
possibilidade de revertermos o 
jogo no campo das exportações. 
O Brasil, em 2016, exportou 
853 mil remessas de produtos 
de origem animal para mais de 
150 países. Com a retomada 
das compras de importantes 
mercados, tais como China, 
Hong Kong, Chile, Egito e Coréia 
do Sul, é hora de provar que 
somos competentes e evidenciar 
mais para o mundo a qualidade 
da carne brasileira. Muito 
dependerá da articulação e 
perspicácia do governo nessa 
história. Com o retorno dos 
mercados citados, algo indica 
que o caminho escolhido está 
dando certo e é preciso continuar.

Mas também temos que fazer 
a lição de casa no campo, para, 
além de recuperarmos o espaço 
perdido, sairmos dos patamares 
atuais e ganharmos mais 
espaço internacionalmente. As 
responsabilidades envolvem 

frigoríficos e pecuaristas. A 
padronização do gado precisa 
estar na meta do produtor 
brasileiro. É preciso investir um 
pouco mais no tripé formado 
por genética, alimentação e 
sanidade, para termos melhores 

resultados. Ainda é comum 
encontrar criador atuando com o 
que chamamos de “boi sanfona”, 
que engorda nos meses das águas 
e emagrece na seca. A genética 
anda de mãos dadas com a 
nutrição; dar vida boa para um 
boi que não teve investimento 
em genética, resultará numa 
engorda limitada. Enquanto 
um boi de melhor genética e 
boa alimentação irá realmente 
mostrar todo o seu potencial 
e melhores resultados. Vale 
ressaltar que a parte sanitária 
brasileira é muito forte, as 
campanhas e ações propostas 
pela Vigilância são cumpridas e o 
criador está mais atento a essas 
questões, porque as multas são 
rigorosas e pesadas para quem 
não cumpre. Que saibamos 
usar esse momento, não como 
um pretexto para diminuir os 
esforços frente aos desafios da 
cadeia, mas, sim, para sairmos 
mais fortalecidos.

Fique Atento ao licenciamento de seu veículo:

Abril – Placas com final 1 / Maio – Placas com final 2

É preciso investir 
um pouco mais 

no tripé formado por 
genética, alimentação 

e sanidade, para 
termos melhores 

resultados 
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CURSO

Participantes aprendem 
técnicas de jardinagem na prática

Na última semana de fevereiro, Santo 
Antônio do Aracanguá recebeu um curso de 
jardinagem que aconteceu no condomínio 
Itapoã. Os participantes aprenderam sobre 
plantio, adubação, controle de pragas e 

doenças e o correto uso de defensivos. Claudete Mianutti 
Fuzette foi uma das alunas que saiu satisfeita. “Proveitosas 
as informações, amei! Gostei muito de saber mais sobre 
o correto preparo da terra e manutenção, que são bem 
importantes. Além disso, conhecemos os tipos de flores 
para cada situação, ou seja, aquelas que podem ficar no sol 
ou não, entre outros”, disse Claudete.

CURSO DATA CIDADE
• Pro-leite cana-de-açúcar – manejo  17 a 19/4 Araçatuba
do canavial (módulo V) 
• Sangria em seringueira 17 a 19 Araçatuba
• Jardineiro condução, manutenção e reforma 17 a 20/4 Santo Antônio do Aracanguá
• Doma Racional 17 a 21/4 Santo Antônio do Aracanguá
• Operação de colheitadeira automotriz  17 a 21/4 Guararapes
de cana-de-açúcar 
• Uva – sensibilização 18/4 Araçatuba
• Artesanato em couro – técnicas 24 a 27/4 Gabriel Monteiro
• Operação e manutenção de tratores agrícolas 24 a 28/4 Guararapes
• Ovinocultura – manejo reprodutivo ( modulo 1) 28 a 29/4 Guararapes
• Apicultura – sensibilização 29/4 Birigui

Cursos e eventos Senar/Siran/Faesp no mês de Abril:

Inscrições pelo telefone do Siran: 18 – 3607 7826.
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Aconteceu no dia 11 
de abril, na Casa da 
Palestra do Recinto 
de Exposições Clibas 
de Almeida Prado, o 

Fórum SIM (Serviço de Inspeção 
Municipal): Oportunidades de 
Negócios. O foco foi orientar 
sobre o propósito da inspeção, 
assim como os perigos de 
doenças transmitidas por meio de 
alimentos de origem animal.

O SIM tem por objetivo 
proteger a saúde da população, 
inspecionando os produtos de 
origem animal transformados e 
comercializados no município 
de Araçatuba. De acordo 
com o assessor executivo da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Agroindustrial, Arnaldo Vieira 
Filho, esse trabalho visa garantir 

a segurança alimentar, por 
meio da fiscalização e controle 
de qualidade dos alimentos, e 
valorizar a produção local.

O presidente do Siran, Marco 
Viol, explicou sobre a importância 
dos produtores terem o selo 
da inspeção para aumentar o 
valor agregado. “Na gestão do 
prefeito anterior (Cido Sério-
PT), o sindicato esteve engajado 
na busca por um entendimento 
para a implantação do serviço de 
inspeção. Fomos até Presidente 
Prudente, de atuação parecida 
com a nossa, e analisamos 
a viabilidade do projeto. 
Precisamos entender que isso 
não tem o propósito de fiscalizar 
e punir ninguém, mas, sim, 
garantir as condições ideais de 
vendas de produtos, valorizando 

os empresários da cidade e 
fazendo girar a economia local”, 
explicou Viol.

O prefeito de Araçatuba, Dilador 
Borges (PSDB),  compartilhou um 
pouco de sua trajetória no campo, 
das dificuldades que um produtor 
rural atravessa para se consolidar 
e incentivou os presentes a investir 
nas  melhorias para obter mais 
sucesso. “Precisamos de nos 
conscientizar para agregar valor e 
não ter medo. Temos que levantar 
a bandeira da indignação e mostrar 
que não tem linguiça com papelão. 
Não é justo uma classe inteira sofrer 
por causa dos erros de uma minoria, 
como sofremos recentemente no 
agronegócio. Cabe a cada um de nós 
trabalharmos para valorizar ainda 
mais nosso setor”, disse o prefeito, 
referindo-se à crise da carne.

EVENTO

Fórum SIM reúne produtores e 
empresários do setor de alimentação

Palestrantes falaram sobre os propósitos da inspeção e os perigos de 
doenças transmissíveis por meio de alimentos de origem animal

Maria de Lurdes Mussa e Iveraldo Dutra durante explicações
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 18 2102-5400

EVENTO

PERIGOS 
Iveraldo Dutra, médico 

veterinário da Unesp, destacou 
que 70% das novas enfermidades 
ou agravos decorrem de doenças 
dos animais ou pelo consumo de 
produtos de origem animal, tais 
como doença da vaca louca, febre 
aftosa, gripe aviária e gripe suína. 
“Ter o SIM é uma transformação 
muito grande para a cidade. Ainda 
nos surpreende o número de 
pessoas que sofre com cisticercose, 
doença transmitida por meio de 
carne malpassada. A qualidade 
da proteína animal já é definida 
na origem, por isso, na Unesp, 
temos o projeto de boas práticas 
pecuárias com controle de riscos 
à saúde bovina, saúde coletiva e ao 
meio ambiente, para trabalhar na 
prevenção”, disse Dutra.

Maria de Lurdes Mussa, 
diretora de Inspeção Municipal 

de Presidente Prudente, ressaltou 
a importância do serviço para 
garantir segurança alimentar, 
mostrou exemplos de produtos 
encontrados com prazo de 
validade vencido, mofados ou 
com selos fraudulentos. “Existe 
uma responsabilidade de cada 
serviço definida pela legislação 
sanitária vigente de acordo com 
a área geográfica onde serão 
comercializados os produtos de 
origem animal, isto é, municipal, 

estadual ou nacional. O Serviço 
de Inspeção Federal, por exemplo, 
permite comercializar em todo 
território nacional e até exportar”, 
detalhou Maria.

Ao final das palestras houve 
uma mesa-redonda entre 
os participantes. O evento 
foi realizado pela Prefeitura 
de Araçatuba e Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Agroindustrial, com o apoio do 
Siran, Cati, Senar, Sebrae e Unesp.

Para o prefeito, SIM trará valor agregado aos produtos



Página 8



Página 9



Página 10

SÉRIE

 Produção de queijos transforma 
propriedade em agroindústria

No café da manhã ou 
para acompanhar 
um bom vinho, o 
queijo é a escolha 
certa. E é com foco 

nesse produto que a série Nossos 
Produtores chega ao seu 5º 
entrevistado. O propósito de cada 
matéria é mostrar a trajetória 
de empreendedores que fazem 
a diferença no campo de nossa 
região. 

Sidnei Antônio Gon, da 
empresa Queijos Gon, atua numa 
propriedade que pertence à família 
há 107 anos. Só com a produção de 
leite são mais de 50 anos. A ideia 
de montar um laticínio surgiu 

há três, por iniciativa de um de 
seus filhos, que buscava uma 
alternativa para aumentar sua 
renda.  A empresa é comandada 
por Sidnei e mais três filhos: 
Bruno Gon, que é responsável pela 
parte comercial, Daniel Gon, que 
é focado no operacional, e Meline 
Gon, que cuida da administração. 

“O Bruno usou um espaço 
na propriedade e começou a 
fazer os primeiros produtos de 
maneira artesanal e em pouca 
quantidade. Vendia de porta 
em porta e em pouco tempo 
percebeu que a ideia daria certo. 
Então decidimos montar a atual 
estrutura de laticínio. Há dois anos 

e meio, além do leite da nossa 
propriedade, começamos a captar 
matéria-prima também de outros 
produtores próximos”, conta.

Ele foi o primeiro produtor 
em Araçatuba a provocar uma 
discussão para a implantação do 
Serviço de Inspeção Municipal 
(SIM). O maior desafio para 
expandir o negócio era introduzir 
o produto nos mercados. 
“Procuramos o Siran, que 
nos deu todo o respaldo para 
conseguirmos o selo do SIM, 
pois sem isso não era possível 
comercializar. O sindicato deu todo 
apoio. Foi uma luta de dois anos 
para que a Prefeitura implantasse 

Família está há mais de 50 anos na produção de leite e expandiu 
negócio atuando no segmento agroindustrial
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SÉRIE

o SIM, que teve que ser aprovado 
pela Câmara dos Vereadores. Na 
época, eles alegavam que não 
tinham estrutura, mas, com muito 
empenho, eles compreenderam 
que não só eu, mas outros 
precisavam desse selo”, disse Gon.

DIVERSIDADE
O carro-chefe  é o queijo fresco 

e a manteiga. Mas a agroindústria 
também produz queijo coalho, 
queijo nozinho, creme de ricota, 
minas padrão, meia cura, doce de 
leite, nata, ricota e provolone. 

Além de distribuir nos 
mercados de Araçatuba, eles 
também possuem uma loja 
no próprio laticínio, com 
produtos à pronta entrega. Como 
a concorrência é grande nos 
supermercados, ele conta que 
só foi possível obter espaço nas 
gondolas após muitas degustações 

no ponto de venda e eventos. 
Entre os processos de 

melhorias, os empresários estão 
padronizando as embalagens e já 
têm intenção de expandir a venda 
para outras regiões. “Com o SIM 

só é permitido comercializar os 
produtos no município, então o 
próximo passo é buscar o selo 
do Serviço de Inspeção Federal 
(SIF) para comercializar em todo 

o território nacional”.
Meline Gon conta como foi 

deixar o comércio que tinha 
na cidade para se dedicar aos 
negócios da família. “Foi bem 
diferente quando montamos 
o laticínio. Não tínhamos 
funcionários, então colocamos a 
mão na massa literalmente. Fomos 
para Minas Gerais, fizemos cursos 
para nos aprofundarmos sobre o 
segmento, pesquisas de mercado 
e, até hoje, estamos aprendendo”, 
compartilha Meline.

Para os empresários, o grande 
desafio desse ramo de negócio é 
o quanto o produto é perecível, 
por isso, eles investem num 
trabalho criterioso de análise 
antes do leite entrar no processo 
de produção. A Queijos Gon tem 
sede em Araçatuba, processa 
60 mil litros de leite por mês e 
emprega cinco colaboradores.

Procuramos o Siran, 
que nos deu todo o 

respaldo para 
conseguirmos o selo 

do SIM, pois sem 
isso não era possível 

comercializar

Agroindústria surgiu após a união dos irmãos Bruno, Meline e Daniel Gon  
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Produtores rurais endividados com a 
União têm desconto em quitação

É comum o produtor 
rural recorrer a 
empréstimos para 
custear a produção 
ou para aumentar a 

produtividade. Normalmente, o 
fomentador é o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), por meio de outros 
bancos, a juros diferenciados. 
Porém, nem sempre o produtor 
alcança o sucesso esperado e fica 
com a dor de cabeça da dívida 
para pagar.

Para aqueles com débitos 
contraídos de operações de 
crédito rural e das dívidas 

contraídas no âmbito do Fundo 
de Terras e da Reforma Agrária 
(assentamentos) e do Acordo de 
Empréstimo 4.147-BR, inscritos 
ou encaminhados para inscrição 
em dívida ativa da União (DAU), até 
29 de setembro de 2016, poderão 
ser, excepcionalmente, pagos com 
redução dos seus valores, até 29 
de dezembro de 2017.  

A advogada do Sindicato Rural 
da Alta Noroeste (Siran), Ana Rita 
Santiago Barretto, explica que o 
procedimento é simples para os 
produtores que não estão com 
as dívidas em discussão judicial. 
Basta entrar no Centro Virtual 

de Atendimento ao Contribuinte 
(e-CAC) da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, disponível no 
site https//www2.pgfn.fazenda.
gov.br/ecae/contribuinte/login.
jsf, através da opção “Liquidação 
Crédito Rural” – art 4º. Lei 
nº13.340/2016”.

Essa lei dá descontos e facilita 
a renegociação de dívidas de 
produtores rurais, e é resultado de 
alterações na Medida Provisória 
nº 733/2016, de 14 de junho de 
2016. Ela autoriza descontos de 
60% a 95%, dependendo da faixa 
de valor da dívida consolidada, 
conforme tabela abaixo:

OPORTUNIDADE

Resultado de alterações na Medida Provisória nº 733/2016, de 14 de ju-
nho de 2016, autoriza descontos de 60% a 95%, dependendo da dívida 

Observação: O valor consolidado da inscrição em DAU corresponde ao montante do débito a ser liquidado, 
atualizado até a data de sua liquidação.

Faixas para enquadramento  Desconto + Desconto de valor
do valor consolidado percentual �ixo, após aplicação
da inscrição em DAU  do desconto percentual  

Até R$15.000,00 95% -
Entre R$15.000,01 até R$35.000,00 90% R$750,00
Entre 35.000,01 até R$100.000,00 85% R$2.250,00
Entre R$100.000,01 até R$200.000,00 80% R$7.500,00
Entre R$200.000,01 até R$500.000,00 75% R$17.500,00
Entre R$500.000,01 até R$1.000.000,00 70% R$42.500,00
Acima de R$1000.000,00 60% R$142.500,00

Os produtores rurais da região 
de Araçatuba que precisarem 
de auxílio para usufruírem do 

benefício podem procurar o 
setor de Expediente do Siran, na 
rua Oscar Rodrigues Alves, 55, 

sobreloja, edifício Siran, Centro, 
Araçatuba. O telefone para contato 
é 18 – 3607 7826.
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Piacatu recebe curso de artesanato

Em março, aconteceu 
em Piacatu um curso 
de artesanato em 
couro, promovido 
pelo Senar/Siran/

Faesp, em parceria com a Prefeitura 
e Casa da Agricultura. 

O instrutor do Senar em cursos 
de artesanato, José Carlos da Costa, 
mostrou como fazer vários tipos 
de tranças com tiras de couro, 
acabamentos, ensinou técnicas 
para saber se o couro é de qualidade 
e como diferenciar o couro legítimo 
do sintético. Também apresentou 
técnicas de corte e montagem 
e como confeccionar chinelos, 
cintos, chaveiros e carteiras. Os 
participantes também receberam 
orientação sobre comercialização 
de peças artesanais e como calcular 
os custos e precificar os produtos. 

Costa também falou que 
no Estado de São Paulo, a 
Superintendência do Trabalho 
Artesanal nas Comunidades (Sutaco) 
é a responsável por cadastrar 
artesãos. A Carteira de Identificação 
de Artesão é emitida após avaliar, 
classificar e quantificar o artesanato 
produzido. Àquele que é cadastrado 
é permitida a utilização de serviços 
de emissão de nota fiscal, cursos de 

EDUCAÇÃO

Além de desenvolverem diversos produtos, os participantes também 
receberam orientações sobre comercialização

qualificação e requalificação profissional, divulgação, 
apoio à comercialização, exportação, consulta à 
biblioteca especializada, acesso ao microcrédito, com 
financiamento do Banco do Povo, com juros baixos e 
orientação técnica jurídica.

 “Aprendi novas técnicas. Eu tenho uma loja de 
artesanato e já penso em fazer chaveiros e carteiras 
para aumentar a renda”, diz satisfeito Francisco 
Lemes, produtor rural e artesão na cidade. 

Para saber acompanhar a agenda de cursos 
e eventos para o setor rural na região, basta 
acessar o link “Agenda” no site www.siran.com.br. 
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VILLE NISSAN - ANUNCIO - REVISTA - MARÇO - SIRAN - FRONTIER

quinta-feira, 30 de março de 2017 11:07:23

O STF e sua decisão final 
sobre o Funrural

Em decisão não unâ-
nime, o Supremo 
Tribunal Federal 
decidiu, em 30 de 
março, pela consti-

tucionalidade da cobrança do 
Funrural sobre a receita da pro-
dução rural. Mas o que significa 
isso e como essa decisão impacta 
a vida do produtor? 

Funrural é o nome pelo qual 
é conhecida a contribuição para 
Previdência Social dos trabalha-
dores rurais. Desde 1997 ela é 
cobrada sobre a receita da venda 
da produção agropecuária. En-
tretanto, como a Constituição Fe-
deral não previa a receita como 
base de cálculo dessa contribui-
ção previdenciária, inúmeros 
contribuintes propuseram ações 
judicias questionando a constitu-
cionalidade do tributo. 

As sentenças de ações judi-
ciais propostas por indivíduos 
que questionam a constitucio-
nalidade de uma lei só valem 
para as partes do processo. Des-
sa forma, nesses casos, mesmo 
que uma lei seja declarada in-
constitucional, ela não é retira-
da do mundo jurídico e continua 
a valer para todos, exceto para o 
indivíduo que questionou judi-
cialmente a sua constituciona-
lidade e obteve a declaração de 

inconstitucionalidade.
Em 2010, o STF reconheceu a 

inconstitucionalidade da cobran-
ça numa ação judicial interposta 
pelo frigorífico Mata Boi, de Mi-
nas Gerais. Essa decisão ensejou 
uma enxurrada de ações judiciais 
por parte de produtores rurais 
de todo o País, posto que aquela 
decisão só valia para o Mata Boi. 
As Varas Federais responsáveis 
pelo julgamento dessas ações, 
bem como os tribunais das di-
versas regiões administrativas, 
tiveram posições divergentes 
sobre a constitucionalidade des-
sa forma de cobrança. Enquanto 
alguns tribunais consideraram 
a cobrança inconstitucional, ou-
tros a consideraram constitu-
cional a partir de 2001, porque 
naquele ano uma Emenda Cons-
titucional acrescentou a palavra 
“receita” ao rol das bases de cál-
culo da cobrança da contribuição 
previdenciária do produtor rural 
empregador pessoa física. 

Dessa forma, nas ações judi-
ciais em que o produtor rural 
perdeu, pois o tribunal da sua re-
gião decidiu que a cobrança era 
constitucional, ele recorreu ao 
STF, tribunal Supremo que tem 
a última palavra sobre matérias 
constitucionais. E nas ações em 
que a União perdeu, posto que 
tribunal decidiu que a cobrança 
era inconstitucional, ela também 
recorreu ao STF. Assim, milhares 
de ações sobre o mesmo assunto 
foram levadas ao STF, que decla-
rou repercussão geral do tema. 
Isso significava que o tema era 
de interesse geral e que as todas 

as ações sobre o assunto seriam 
suspensas, como de fato o foram, 
até que o STF proferisse sua de-
cisão em uma das ações, que 
funcionaria como modelo para 
todas as demais. É essa forma de 
o STF funcionar que garante tra-
tamento igualitário entre todos 
os cidadãos, como prevê a Cons-
tituição Federal.

Foi isso o que ocorreu no final 
de março. O STF proferiu sua de-
cisão no processo judicial sobre 
o assunto que estava funcionan-
do como modelo. Dessa forma, 
todos os outros processos terão 
decisão idêntica, isto é, a cobran-
ça do Funrural sobre a receita da 
produção agropecuária será de-
clarada constitucional e o tributo 
considerado devido. 

O que muda? Para a maio-
ria dos produtores rurais, nada 
muda, pois já estava pagando o 
tributo por meio do desconto na 
sua receita quando da venda da 
produção. Aqueles produtores 
que, por força de liminar, tiveram 
o desconto suspenso e deixaram 
de contribuir para o Funrural, 
terão que o fazer a posteriori, 
quando cobrados pela União.

As ações judiciais em anda-
mento sobre o mesmo tema 
serão decididas de forma idên-
tica à decisão do STF no último 
dia 30, isto é, será declarada a 
constitucionalidade da cobran-
ça do Funrural como tem sido 
feita e a União será a vencedora 
nessas ações.

Ana Rita Barreto Santiago, 
advogada do escritório Risolia 

Suto Santigo Moretti, em Araçatuba
(18)3621 6331 – contato@risolia.adv.br
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