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Abusca para rever-
ter a decisão do 
Supremo Tribunal 
Federal (STF), que 
considerou consti-

tucional a cobrança do Fundo 
de Assistência ao Trabalhador 
Rural (Funrural), além do paga-
mento retroativo, ainda faz par-
te da luta atual dos produtores 
rurais de todo o Brasil.

No início de maio, representan-
tes do Siran estiveram em Brasí-
lia, unidos a outros ruralistas que 
são contra a decisão. Não pode-
mos aceitar a maneira como essa 
cobrança foi imposta, haja vis-
ta que serão muitos produtores 
prejudicados e que irão à falência 
se tiverem que pagar os tributos 
retroativos. Precisamos mostrar 
para a sociedade e nossos repre-
sentantes a importância desse 
assunto e o quanto ele impacta-
rá econômica e negativamente a 
muitos. Esperamos que a discus-
são continue para não inviabilizar 
e paralisar os investimentos no 
setor do agronegócio, principal-
mente num momento em que a 
economia ainda tenta tomar fôle-
go para sair da recessão.

O leitor também poderá confe-
rir nesta edição do Siran Informa 
as primeiras informações sobre 
os eventos de agronegócio na 58ª 
Exposição Agropecuária de Ara-
çatuba. Diante do grande desafio 
de acompanhar as mudanças do 
mercado e no comportamento do 
consumidor, a Expô deve receber 

eventos especiais, com foco nos 
principais segmentos produtivos 
da região, realizados com parcei-
ros fortes, como a Coopercitrus. 
Cada vez mais buscamos contor-
nar os obstáculos e buscar novas 
soluções para atender os anseios 
do produtor da região e fortalecer 
ainda mais essa festa, que é refe-
rência em nosso Estado.

De olho no potencial de nossa 
região, também temos a alegria 
de compartilhar o início de um 
programa de viticultura, que trará 
mais diversidade e valor agrega-
do às propriedades Comandado 
pelo Senar, nosso parceiro funda-
mental na área de educação rural, 
e em parceria com a Prefeitura de 
Araçatuba, acreditamos que o re-
sultado dessa capacitação impac-
tará positivamente na economia 
local, uma vez que a intenção é 
desenvolver toda a cadeia da uva.  
Perseverança é um dos ingredien-
tes fundamentais do sucesso. Que 
possamos colocar a união nessa 
receita e fazer a diferença. Boa 
leitura!

EDITORIAL

Esperamos que 
a discussão continue 
para não inviabilizar 

e paralisar os 
investimentos 

no setor do 
agronegócio 
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Siran participa de 
audiência sobre Funrural

Acobrança do Fundo 
de Assistência ao 
Trabalhador Rural 
(Funrural) foi julgada 
constitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), 
em 30 de março deste ano. 
Desde então, as lideranças do 
setor estão se mobilizando para 
reverter a decisão, pois em 2011 a 
mesma foi considerada ilegal pelo 
próprio STF.  

Para discutir o assunto, o 
presidente do Siran, Marco 
Antônio Viol, e os diretores 
da entidade Fábio Brancato, 
Viobaldo Peres e Francisco de 
Assis Brandão participaram de 

uma audiência pública, realizada 
em conjunto entre Senado Federal 
e Câmara dos Deputados, em 
Brasília, no dia 3 de maio. Mais de 
mil produtores de todo o Brasil 
participaram, além de outros 
representantes do setor rural.

“Resolver a questão do Funrural 
é extremamente importante, 
porque se o valor retroativo for 
cobrado da maneira prevista, 
haverá a falência de muitos 
produtores. Estamos em busca de 
reverter essa decisão em defesa 
do produtor e do agronegócio. 
Não podemos ser penalizados 
dessa maneira”, diz Viol.

Na terça-feira (2/5), o líder 

do Democratas (DEM) no 
Senado Federal, Ronaldo Caiado, 
apresentou o projeto de lei 
132/17, que pede remissão e 
anistia total do débito dos últimos 
cinco anos para produtores rurais 
pessoas físicas e a cobrança efetiva 
a partir do presente momento. 
“Persistir com a cobrança nesta 
época de crise é apenas gerar 
um passivo que não resolverá o 
problema de caixa da União e só 
vai comprometer o único setor 
que tem puxado o País para fora 
da crise”, argumentou o senador.

*Confira artigo explicativo 
sobre o Funrural na página 14.

POLÍTICA

Ruralistas acreditam que se o valor retroativo for 
cobrado haverá falência de vários produtores

Marco Antônio Viol, presidente do Siran com os diretores da entidade Fábio Brancato, 
Viobaldo Peres e Francisco de Assis Brandão
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Recinto recebe curso sobre 
arborização urbana

CURSO

ASecretaria de 
Meio Ambiente e 
S u s t e n t a b i l i d a d e 
promoveu, em 
parceria com o Siran 

e patrocínio da Jet Máquinas, um 
curso de arborização urbana nos 
dias 11 e 12 de maio.

As aulas teóricas foram 
ministradas no anfiteatro do 
Siran (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), localizado no Recinto 
de Exposições Clibas de Almeida 
Prado. Os participantes receberam 
orientações sobre legislação 
federal, com foco em crimes 
ambientais, sobre a importância, 

gestão e espécies indicadas para 
a arborização urbana, legislação 
municipal, com foco em plantio, 
poda e supressão e boas práticas 
de poda. Eles também tiveram 
atividades (práticas) com 
demonstrações de equipamentos 
de segurança utilizados na poda, 
orientações da CPFL Paulista  e 
finalizaram com o plantio de 
árvores no próprio recinto.

Segundo o secretário de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, 
Petrônio Pereira Lima, o curso foi 
pensado em virtude da grande 
quantidade de podas de árvores 
realizadas sem critérios, situação 

observada pela secretaria desde o 
início do ano.

O presidente do Siran, Marco 
Antônio Viol, destacou que o 
sindicato está sempre junto e 
colaborando com todos os eventos 
que se referem à atividade rural, 
sejam elas relacionadas no meio 
ambiente, agricultura ou outras 
áreas. Também lembrou do 
engajamento do Siran com relação 
a sustentabilidade, por meio 
do Projeto de Reflorestamento 
e Recomposição de Mata Ciliar 
Micro- Hidrográfica do Ribeirão 
Baguaçu, aprovado pelo Comitê de 
Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê.

 Marco Antônio Viol, presidente do Siran durante abertura
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Apartir de maio, o 
Sindicato Rural da Alta 
Noroeste (Siran) e o 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural, 

em parceria com a Prefeitura 
de Araçatuba, realizarão um 
programa de viticultura. 

Segundo o assessor executivo de 
Desenvolvimento Agroindustrial e 
vice-presidente do Siran, Arnaldo 
dos Santos Vieira Filho, a região 
tem potencial para o cultivo, 
clima favorável e produtores com 
vontade de aumentar a renda. “A 
parceria com a prefeitura está 
na comunicação com todas as 
associações de agricultores e 
buscando proporcionar segurança 
para o sucesso do programa, 
trabalhando políticas públicas, 
para que possamos nos tornar um 
polo de cultivo de uvas”, explica 

Vieira Filho.
Os engenheiros agrônomos da 

Secretaria de Desenvolvimento 
Agroindustrial, José Celso 
Sanchez Junior e Yuri José de 
Melo Colombo, irão acompanhar 
os participantes para dar 
continuidade às atividades após a 
conclusão do programa. 

“É uma oportunidade nova 
para o agricultor de Araçatuba 
diversificar sua produção, 
principalmente, mostrando o lado 
positivo da fruticultura regional. 
A uva é bastante procurada e 
temos poucos fornecedores 
regionais do produto. O intuito 
é capacitar os agricultores para 
que possam fornecer produtos 
com qualidade, com as variedades 
mais resistentes ao nosso clima e 
proporcionar uma renda a mais”, 
diz o coordenador regional do 

Senar, Carlos Beluzzo.
Odenir Rossafa, instrutor de 

viticultura do Senar, explica que 
serão sete módulos, em sete 
meses, onde os participantes 
aprenderão desde a escolha da 
área, produção de mudas até a 
comercialização. “Eles conhecerão 
toda a cultura, farão parreiras 
modelos na prática, que são 
cultivadas as uvas. Há uns 12 
anos, existiam muitas parreiras na 
região, mas devido ao alto custo 
de produção, muitos desistiram. 
Numa pesquisa de mercado que 
realizamos, percebemos que a 
uva consumida em Araçatuba vem 
principalmente do Paraná e do Rio 
Grande do Sul”, detalha Rossafa. 

A participação no programa é 
gratuita. O primeiro encontro do 
grupo será no dia 18 de maio. No 
total serão 15 participantes.

PROGRAMA

Capacitação visa incentivar 
cultivo de uva na região
Pesquisa revelou que a demanda pelo produto é 
grande e que os produtos consumidos vêm, atual-
mente, do Paraná e Rio Grande do Sul 

 Instrutor Odenir Rossafa, Carlos Beluzzo e Arnaldo 
Vieira Filho durante sensibilização
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Manejo reprodutivo 
é tema de curso de 
ovinocultura

CURSO

O Senar, em parceria 
com o Siran, está 
realizando em 
Araçatuba um 
programa de 

ovinocultura. Na última semana 
de abril, cerca de 24 pessoas 
participaram do módulo sobre 
manejo reprodutivo. O curso foi 
realizado em dois dias, um focado 
na teoria e outro, com atividade 
prática. 

O instrutor do Senar e zootecnista 
Gustavo Martins Ferreira, falou 
da puberdade, mostrando a 

necessidade 
de ciclo 
extral, ou 
seja, cio a cio 
e a duração. 
Também explicou como fazer 
a seleção de matrizes para 
entrar em estação de monta 
(período do ano determinado 
para o acasalamento), e avaliar 
problemas sanitários, mesmo nos 
machos, no período de pré-monta.

Os alunos também avaliaram 
a idade dos animais, por meio 
da observação dos dentes, 

aprenderam como realizar a 
apalpação dos testículos do 
animal para saber se há problemas 
sanitários e a maneira correta de 
segurá-lo. “Para conter o animal, 
deve-se pegar pelo pescoço, nunca 
pela orelha, lã ou rabo. Também é 
muito importante os criadores 
fazerem anotações sobre os 
animais para seleção futura de 
matrizes”, disse Ferreira. 

Participantes durante aula prática
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Família de agricultores tem mais de 
70 anos de tradição cafeeira

Quando tinha 
apenas 6 anos, o 
cafeicultor Belmiro 
Vacari, hoje com 
82 anos, já ajudava 

na produção de café em Gabriel 
Monteiro. Nos últimos oito anos, 
o negócio ganhou mais força com 
a participação do filho Valdemir 
Vacari, 52 anos, e do neto João 
Tiago Vacari, 25 anos. 

Antes de focar no café, Valdemir 
trabalhava com pecuária leiteira. 
Mas com a desvalorização 
do produto e, devido à rotina 
desgastante, optou em alavancar 
os negócios do seu pai. Após a 
dedicação do filho, a produção 

passou de aproximadamente três 
mil pés, para 53 mil, investimento 
que aconteceu aos poucos.  

Antes, o cafezal produzia menos 
e apenas o tipo de café sarchimor 
obatã, agora ganhou as variedades 
icatu e acauã. A plantação de 
Iiatu é considerada de porte alto 
e bastante resistente a doenças 
fúngicas. A planta que produz o 
café acauã é mais baixa, também 
tolerante a fungos e é conhecida 
por se desenvolver bem em 
períodos de estiagem.  

PRODUÇÃO
No ano passado, a propriedade 

colheu um total de 500 sacas de 

café em coco seco, provenientes de 
10 mil pés. O número é considerado 
positivo para os agricultores. 
Porém, Valdemir lembra que as 
plantas que produziram em 2016 
não entram na safra do café deste 
ano, já que a colheita é feita a cada 
dois anos. 

Para 2017, a expectativa é 
colher a primeira leva das novas 
variedades da propriedade. Por 
conta dos pés serem novos, os 
produtores acreditam que o 
número deste ano ficará abaixo da 
média de Gabriel Monteiro, que é 
de 25 a 35 sacas de café limpo. 

O valor médio de uma saca de 
40 quilos de café em coco é de 

A história dos Vacaris começou na década de 1940. Hoje, a produção se 
modernizou e ganhou novas variedades de café 
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R$ 140, enquanto a saca de 60 
quilos do limpo é em torno de R$ 
450 a R$ 480. “Esse valor dá uma 
boa renda para o campo, porque 
só temos despesa e mão de obra 
praticamente na colheita, e no 
plantio. O investimento mais alto é 
no plantio, que é em torno de R$ 15 
mil por hectare. Hoje, não pensaria 
em voltar para o leite”, explica 
Valdemir. O trato com a plantação 
consiste apenas em adubar o solo.  

MECANIZAÇÃO
Além do clima de entusiasmo 

com as novas variedades 
plantadas na propriedade, os 
Vacaris também estão satisfeitos 
com a mecanização da colheita. 
“Hoje não temos funcionários. As 

máquinas fazem tudo, até pegar o 
café do chão”, conta Valdemir. 

Ele se refere à recolhedora 
de café, adquirida pela família 
em 2015. A máquina recolhe o 
café que cai no chão e substitui o 
trabalho manual. “Não temos nem 
enxada. A peneira a gente usa em 
último caso”, completa o filho do 
senhor Belmiro. 

Em 2014, o município recebeu 
uma colheitadeira por meio do 
projeto Microbacias II, conta a 
chefe da Casa de Agricultura de 
Gabriel Monteiro, Maria Venina 
Barbosa Loli. Para utilizar a 
máquina, os agricultores devem 
fazer um agendamento prévio. 
O valor é cobrado por hora, e 
a associação disponibiliza um 

profissional para dirigir o veículo.  
A colheitadeira e a recolhedora 

são complementares. Graças 
à mecanização da colheita, a 
produção do café aumentou 
consideravelmente. Belmiro 
costumava tirar até 80 sacas em 
um alqueire, e hoje com a máquina 
são 450. O fato do café não tocar 
no solo devido à colheitadeira, 
também melhora a qualidade 
do fruto e alguns produtores 
conseguem aumentar em R$ 20 o 
valor recebido pela saca. 

O maquinário custou R$ 
556.656, sendo que 70% foi 
financiado pelo projeto estadual 
e o restante foi financiado pela 
Associação dos Produtores Rurais 
de Gabriel Monteiro, por meio 
da  FEAP (Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista), recurso 
da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento. 

Vale destacar que Gabriel 
Monteiro já foi considerado um 
polo da cafeicultura no Estado de 
São Paulo. Assim como aconteceu 
com outros municípios, a cidade 
também foi prejudicada com a 
crise do café e várias propriedades 
pararam de produzir o fruto. Com 
a mecanização, a expectativa 
é incentivar a produção dos 
pequenos e médios agricultores. 
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Produtores se unem para 
montar feira em Araçatuba

O Programa Feira do 
Produtor Rural de 
Araçatuba começou 
na segunda 
quinzena de abril 

e capacitará 26 empreendedores 
rurais Trata-se de uma capacitação 
do Senar, desenvolvido em parceria 
com o Siran, que tem por objetivo o 
fortalecimento dos produtores, por 
meio da valorização do trabalho e 
produtos do campo.

 Ao participar, eles aprendem a 
comercializar sem intermediários, 
agregar valor à propriedade e tudo 
que envolve a realização de uma 
feira. Desde colocar preço e atender 
bem, até a correta exposição de 
produtos para atrair os clientes e a 
montagem de estandes.

A instrutora do Senar Maria 
Fernanda Rodrigues, explica que 
nos primeiros módulos eles são 
convidados a refletir o que pode 
e não pode nas feiras e conhecem 
mais a fundo o projeto. Depois 
eles começam a discutir sobre o 
regulamento. “Houve trabalhos 
práticos, onde eles idealizaram 
uma feira do produtor rural. É uma 
turma que está aprendendo com 
muita facilidade e dedicação”, disse 
a instrutora.

A agricultora Antônia Leal 
D’Angelo, de Araçatuba, espera 
que o curso possa contribuir 
para fortalecera o grupo. “Estou 
gostando muito, espero que seja 
cada vez melhor. Acho importante 
o companheirismo entre os 
produtores. Que o programa possa 
proporcionar mais união”, disse 
Antônia.

Ao final do programa, eles 
montarão uma feira, aplicando 
todos as metodologias do curso. 

FEIRA

Nas primeiras aulas, eles 
idealizaram a futura feira 

com aulas dinâmicas
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Diversidade 
de eventos 

para o 
agronegócio

O Siran está nos 
preparativos da 
58ª Exposição 
A g r o p e c u á r i a 
de Araçatuba, 

também conhecida como Expô 
Araçatuba, que acontecerá de 7 
a 16 de julho. A entidade está em 
intenso trabalho para a criação de 
uma agenda dinâmica, que atenda 
diferentes públicos do setor do 
agronegócio.  No dia 12, às 11h, 
será a tradicional solenidade 
do agronegócio, que reunirá 
os principais representantes e 
produtores rurais do Estado.

Em parceria com a 

Coopercitrus, por exemplo, 
realizará em 13 de julho um dia 
especial para falar de vários 
aspectos que envolvem o setor 
de cana-de-açúcar, umas das 
culturas de maior destaque 
na região. Ainda com apoio da 
cooperativa, realizará no dia 
14, um evento específico para 
atender produtores de milho 
e soja. O dia 15, será dedicado 
a falar da integração entre 
agricultura e pecuária. Outros 
eventos segmentados estão sendo 
preparados e serão anunciados 
com detalhes na edição de junho 
deste informativo.

Além desses eventos, já está 
confirmado um leilão de gado 
leiteiro para os dias 8 e 9 e a 
realização da “Copa dos Grandes 
Criadores - Torres Homem”, 
onde haverá o julgamento de 
animais da raça nelore. Também 
acontecerá a tradicional 
exposição de ovinos (Expovinos) 
e julgamentos de animais da 
espécie.  A programação também 
contará com provas equestres e 
julgamentos de equinos da raça 
mangalarga. Outras novidades 
serão anunciadas na edição 
especial da Expô, no próximo 
mês.

EXPÔ

A realização de dias específicos e 
intensos para falar do cultivo de 

grãos, cana-de-açúcar e pecuária 
já está confirmada
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Funrural – a decisão final

Em 2010 o Supremo 
Tribunal Federal 
decidiu num pro-
cesso movido pelo 
Frigorífico Mata 

Boi, de Minas Gerais, que a 
cobrança da contribuição pre-
videnciária do produtor rural 
pessoa física com emprega-
dos, conhecida como Funrural, 
feita com base na receita da 
venda da produção rural era 
inconstitucional. No entanto, 
essa decisão foi válida apenas 
para o frigorífico que havia 
questionado a cobrança judi-
cialmente. Animados com a 
decisão, já que essa contribui-
ção era (e ainda é) descontada 
da venda de seus produtos, os 
produtores rurais no Brasil in-
teiro ingressaram com ações 
judiciais para terem reconhe-
cido o seu direito de não paga-
rem a contribuição com essa 
base de cálculo.

As decisões dos juízes fede-
rais pelo país foram díspares. 
Alguns produtores rurais ga-
nharam a ação e outros, per-
deram. Obviamente aqueles 
que perderam a ação recorre-
ram ao Tribunal. Assim como 
a União recorreu nos proces-
sos em que perdeu. Dessa 

forma, os Tribunais Federais 
foram inundados com apela-
ções de processos relativos ao 
Funrural. 

E mais uma vez as decisões 
nos diferentes tribunais foram 
divergentes. O Tribunal Fede-
ral da 3ª Região, TRF-3, res-
ponsável pelos estados de São 
Paulo e Mato Grosso do Sul de-
cidiram que a cobrança, como 
feita, passou a ser constitucio-
nal a partir de 2001, porque 
houve uma alteração na Cons-
tituição que permitiu a co-
brança do Funrural com base 
na receita da produção rural. 
Outros tribunais decidiram de 
forma diferente. Assim, pro-
dutores rurais de Estados di-
ferentes tiveram uma solução 
diferente para a mesma ques-
tão. Porque se tratava de uma 
questão constitucional, houve 
recursos para o STF. Tanto re-
correram ao STF os produto-
res rurais cujas ações foram 
julgadas improcedentes pelos 
Tribunais Federais quanto a 
União, naqueles processos em 
que a cobrança tinha sido jul-
gada inconstitucional.

O STF, então, teria que deci-
dir, de forma única para todos, 
pois a cobrança não poderia 
ser constitucional para uns e 
inconstitucional para outros. 
Em 2015, ainda sem ter julga-
do nenhum processo sobre o 
Funrural, o STF reconheceu a 
repercussão geral da matéria. 
Isso significava que o assunto 
era relevante para todos. 

A repercussão geral é um 
instrumento processual por 

meio do qual o STF seleciona 
as matérias que merecem a 
sua análise, baseado na rele-
vância jurídica, política, social 
ou econômica do assunto. Se 
a matéria enviada ao STF não 
tiver essa relevância, não é 
sequer analisada, e a decisão 
da instância inferior torna-se 
definitiva. Com o reconheci-
mento da repercussão geral, 
um processo é escolhido como 
modelo e os demais em anda-
mento ficam suspensos, até 
que o modelo seja julgado. As-
sim, todas as decisões poste-
riores sobre o mesmo assunto 
devem seguir o modelo.

Foi o que aconteceu com o 
Funrural. O processo no qual 
foi reconhecida a repercussão 
geral foi julgado como mode-
lo. Nesse processo, o Funrural 
como é cobrado, isto é, com 
base em percentual da receita 
da produção rural, desconta-
da do produtor rural na hora 
da venda de seus produtos, 
foi considerada constitucional 
a partir de 2001, com o fun-
damento de que a alteração 
da Constituição ocorrida em 
2000 deu respaldo à cobrança 
dessa maneira.

Assim, todos os processos 
sobre esse assunto que esta-
vam em andamento ou esta-
vam suspensos no STF serão 
julgados da mesma forma, 
com ganho de causa para a 
União e sucumbência dos pro-
dutores rurais.

Ana Rita Barreto Santiago, 
advogada do escritório Risolia 

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