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EDITORIAL

Conhecimento para crescer

Nesta edição do Siran 
Informa, a matéria 
de capa traz ao 
leitor o feedback 
de uma capacitação 

que foi sucesso em 2018 e promete 
ampliar as perspectivas de mais 
produtores neste ano, o Programa 
Turismo Rural. O mercado acirrado 
e a busca por soluções que tornem 
as propriedades cada vez mais 
rentáveis, tem incentivado a busca 
por conhecimento especializado e 
esse é um deles.

Nessa capacitação, além das 
várias técnicas e conhecimentos 
de gestão que são adquiridos, o 
produtor tem oportunidade não só 
de crescer economicamente, mas 

como ser humano. Pode-se dizer 
que lidar com gestão do turismo 
vai além de saber vender, oferecer 
um bom produto ou serviço, é 
uma questão de reeducar o olhar. 
Quando a mudança de paradigma 
acontece, o produtor percebe que 
há milhares de oportunidades, sem 
altos investimentos, para se ganhar 
dinheiro com aquilo que para ele é 
ordinário, mas que para a pessoa 
que vive na cidade é extraordinário. 
Ou seja, as cidades vivem rotinas 
cada vez mais exaustivas, cercadas 
de tecnologias e problemas 
cotidianos de âmbito coletivo para 
enfrentar. Daí vem a proposta de 
resgatar as raízes, de buscar refúgio 
no campo, onde o indivíduo pode 
passar bons momentos em contato 
com a natureza, com os animais, 
usufruindo da simplicidade que 
equilibra o ânimo e até mesmo 
promove divertimento. A beleza 
está nos olhos de quem vê e o 
lucro no bolso dos que não perdem 

tempo a lamentar, mas colocam a 
mão na massa para fazer acontecer.

Sempre repetimos e 
incentivamos nesse espaço que o 
produtor busque caminhos para o 
seu crescimento sustentável. Há 
muito a ser desbravado e no interior 
temos privilégios incomparáveis, 
é preciso conhecimento focado e 
especializado para contribuir na 
evolução do setor. Já não é de hoje 
que a tecnologia vem transformando 
a realidade do homem do campo, 
não há chance de sobrevivência 
sem aperfeiçoamento constante e 
atualização.

Aproveite tudo que é oferecido 
gratuitamente pelo Senar, com a 
parceria do Siran, sugira assuntos 
e ações, seja o agente da mudança!

Boa leitura!

Fábio Brancato - Presidente do Siran

 - 
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Sede do Siran passa a ser no Recinto 
Clibas de Almeida Prado

Sobre as obras no recinto

Micheli Amorim

MUDANÇA

Desde o dia 1º de 
abril, a sede do 
Sindicato Rural da 
Alta Noroeste (Si-
ran) está realizan-

do seus atendimentos no Recinto 
de Exposições Clibas de Almeida 
Prado. O motivo da mudança foi 
a necessidade do Siran acompa-
nhar os trâmites das melhorias e 
construções de pistas para as pro-
vas equestres no recinto. 

A sede anterior, na Rua Oscar 
Rodrigues, foi cedida à Prefeitura 
de Araçatuba e será ocupada pela 
Casa dos Conselhos, onde deve 
abrigar 34 conselhos municipais 
e a Secretaria de Participação Ci-
dadã. A sobreloja cedida possui 
mais de 1.000 m², corresponde a 

Araçatuba será sede de três importantes campeonatos equestres realizados pela 
Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), são eles: 
o Congresso, Campeonato Nacional e Potro do Futuro e Copa dos Campeões. 
Desde a assinatura do contrato que formalizou a parceria de 10 anos entre o Siran e 
ABQM, as máquinas não param no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado. A 

terraplanagem das três pistas já foi concluída e as peças que compõem a estrutura dos pilares já foram 
entregues. Em abril, os trabalhos estarão focados na etapa de fundação das pistas. Para acompanhar o 
andamento das obras no recinto, acompanhe o Siran nas redes sociais, o sindicato está no instagram no perfil: 
@siranaracatuba e no Facebook: @siransindicato .

um andar e um 
mezanino, com 
acessibilidade, 
elevadores e 
rampas, salas 
e um auditó-
rio, com espaço 
para 186 pes-
soas sentadas.  
A mudança não altera 
as funções e nem os serviços do 
sindicato. 

O Siran representa produto-
res de Araçatuba, Santo Antônio 
do Aracanguá, Guararapes, Nova 
Luzitânia, Gabriel Monteiro, 
Gastão Vidigal e Rubiácea. 

A entidade é uma referência 
na prestação de serviços para a 
classe produtiva rural, quer seja 

na área de assessoria e orientação, 
bem como de representatividade 
na luta dos interesses de seus 
associados. Conheça alguns 
desses serviços no site www.
siran.com.br.

O Recinto de Exposições 
Clibas de Almeida Prado fica na 
Avenida Alcides Fagundes Cha-
gas, 600. Acesso ao Siran pelo 
portão 8.

FOTO: MICHELI AMORIM

FOTO: MICHELI AMORIM
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PESQUISA

Adoção de princípios básicos pode alavancar 
produção de milho, diz relatório da Embrapa
O grão é essencial para o mercado interno e pode ajudar a ampliar as 

exportações brasileiras
Por Embrapa

Pesquisadores da  
Embrapa produziram 
documento disponí-
vel ao público que 
analisa a situação 

atual e desafios da cadeia produ-
tiva de milho. No diagnóstico, a 
avaliação de que muitos desafios 
tecnológicos enfrentados pelos 
sistemas produtivos de milho no 
Brasil decorrem da falta de ade-
são a princípios fundamentais de 
boas práticas agrícolas.

Para o pesquisador Elisio 
Contini, um dos autores do rela-
tório, “milho é essencial para o 
mercado interno e pode ajudar a 
ampliar as exportações brasilei-
ras. Mas há desafios tecnológicos 
permanentes e potenciais”. Em 
sua avaliação é provável que, 
além das pragas listadas no re-
latório, outras devam chegar ao 
Brasil e é preciso estar prepara-
do para enfrenta-las. “O Brasil 
precisa manter estruturas de pes-
quisa e inovação que não apenas 
resolvam os problemas atuais 
como os que devem chegar à ca-
deia produtiva”, explica.

Os pesquisadores da Embrapa 
descrevem, no contexto do docu-
mento, que nas últimas décadas, 
o milho alcançou o patamar de 
maior cultura agrícola do mundo, 
sendo a única a ter ultrapassado a 
marca de um bilhão de toneladas 
produzidas anualmente. Simul-
taneamente à sua importância 
em termos de produção, a cul-
tura também se notabiliza pelos 
diversos usos. Estudos apontam 
mais de 3.500 aplicações para 
este cereal. “Além da relevância 
no aspecto de segurança alimen-
tar, na alimentação humana e, 
principalmente, animal, é pos-
sível produzir com o milho uma 
infinidade de produtos, tais como 
combustíveis, bebidas, políme-
ros, etc”, destaca o pesquisador 
da Embrapa Rubens Miranda.

Para a agricultura brasileira, 
o milho é um produto fundamen-
tal, cultivado em todas as regiões 
do País, em mais de dois milhões 
de estabelecimentos agropecu-
ários. “Nas últimas décadas, a 
cultura passou por transforma-
ções profundas, destacando-se 

sua redução 
como cultura 
de subsistência 
de pequenos 
produtores e 
o aumento do 
seu papel em 
uma agricul-
tura comercial 
eficiente, com 
deslocamento 

geográfico e temporal da produ-
ção”, afirma o pesquisador.

Com o objetivo de analisar 
o mercado do milho, diagnos-
ticar os sistemas produtivos do 
cereal e as dificuldades para o 
incremento de produtividade da 
cultura, pesquisadores da Em-
brapa elaboraram um documento 
da “Série Desafios do Agronegó-
cio”. Trata-se de trabalho colabo-
rativo entre a Secretaria de Inteli-
gência e Relações Estratégicas e 
a Embrapa Milho e Sorgo.

Os pesquisadores da Embrapa 
avaliam que muitos desafios 
tecnológicos enfrentados pelos 
sistemas produtivos de milho 
no Brasil decorrem da falta de 
adesão a princípios fundamentais 
de boas práticas agrícolas. Um 
exemplo é a não adoção das áreas 
de refúgio nos talhões cultivados 
com milho transgênico. “Mesmo 
com estratégias de transferência 
de tecnologia e de comunicação 
para que os produtores adotem 
o refúgio como uma garantia 
da proteção proporcionada 
pela biotecnologia, esse 
procedimento muitas vezes não é 
respeitado, levando a problemas 
de resistência e ineficiência 
de pacotes tecnológicos”, 
explica Rubens Miranda. “A 
solução de muitos problemas 
passa pela educação e pelo 
comprometimento dos produtores 
e das empresas do setor agrícola 
em relação às boas práticas”, 
completa o pesquisador.
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Araçatuba e Birigui terão nova turma 
do “Programa Feira do Produtor Rural”

Sensibilizações acontecerão nas duas cidades para apresentação da 
proposta da capacitação, que é gratuita, e formação de turmas

Micheli Amorim

PROGRAMA

O Programa Feira do 
Produtor Rural, 
desenvolvido pelo 
Sistema Nacional 
de Aprendizagem 

Rural (Senar), em parceria 
com o Siran, tem o objetivo de 
preparar o pequeno agricultor 
na comercialização de seus 
produtos para o consumidor 
final, agregando valor ao seu 
trabalho. Ele é dividido por 
módulos, que orientam sobre 
normas e procedimentos para 
a organização do ambiente da 
feira e a venda de produtos, 
a identificação dos produtos 

existentes na propriedade e que 
podem ser comercializados, 
bem como o planejamento da 
produção, as boas práticas de 
manipulação de alimentos, as 
técnicas de comercialização, 
exposição de produtos e gestão 
do negócio.

Para que o Programa se torne 
realidade, as entidades firmam 
parcerias com as prefeituras e 
Casas de Agricultura locais.

Em abril, haverá 
sensibilização para formação 
de turmas, no dia 12 será em 
Birigui; no dia 13 em Araçatuba. 
O coordenador regional do 

Senar, Carlos Beluzzo, destaca 
a importância dessa capacitação 
para o produtor aumentar seus 
ganhos. “A feira contribui para 
estreitar as relações entre o 
agricultor e consumidor final, 
uma vez que ele realiza a venda 
direta, sem necessidade de 
intermediários. 

Para se informar sobre 
os locais de realização da 
sensibilização, horário, entre 
outros, o interessado pode entrar 
em contato com o Siran, pelo 
telefone (18) 3607 7826.
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Novos olhares para o 
turismo rural

PROGRAMA

Bruna Domingos

Turismo é o 
deslocamento de 
pessoas por algum 
motivo, dentro de 
um conjunto de 

atividades realizadas durante 
suas viagens a lugares diferentes. 
Para que isso aconteça, é 
necessária a hospedagem, 
alimentação e infraestrutura 
pública, básica e turística do 
município.

Em Buritama, o Programa 
Turismo Rural, desenvolvido 
pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar), 
em parceria com o Sindicato 
Rural da Alta Noroeste (Siran) 
e Prefeitura da cidade, por 

meio da Secretaria de Turismo, 
busca capacitar empreendedores 
no ramo. O programa está na 
segunda edição, com 25 alunos 
e tem 10 módulos. No primeiro, 
os participantes aprendem o 
significado de turismo, fazem 
visitas técnicas para avaliarem 
o grau de potencialidade das 
propriedades, os atrativos e os 
recursos que existem nesses 
locais. 

Segundo o instrutor do 
Senar, Antônio Carlos Covolan, 
o trabalho feito com o turismo 
na cidade de Buritama já deu 
alguns frutos. “Das aulas de 
2018, nasceu a Associação dos 
Artesãos de Buritama (Aarteb), 

que hoje está forte e com reuniões 
constantes, já buscando projetos 
e cursos”, explica Covolan. Além 
da associação, o barco Odisséia, 
que trabalha com passeios pelo 
rio Tietê, também se destacou 
com projetos no município. Vai 
lançar o Dia do Pescador e fazer 
um cruzeiro de pesca.

AARTEB
A Associação de Artesãos de 

Buritama (Aarteb) é um sonho 
realizado da artesã Beatriz 
Ferrari Goulart, idealizadora 
do projeto do programa em 
2018. Hoje, com o apoio da 
prefeitura do município, 24 
artesãos recebem suporte para 

FOTO: MICHELI AMORIM
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empreender com seus produtos. 
Ainda não há uma sede fixa, 
mas eles já se reúnem em feiras 
e eventos populares da cidade. 
“O benefício da associação é o 
incentivo às artes, ela tira muitas 
mulheres da depressão e aumenta 
a renda familiar. Nós realizamos 
feiras e temos nosso espaço em 
todas as festas da cidade”, conta 
Beatriz.

Nas feiras, é possível 
encontrar trabalhos em MDF, 
como caixas e quadros, telas com 
pintura a óleo, crochê, trabalhos 
feitos com couro e com garrafas 
de vidro. “Aos poucos estamos 
trazendo a feira do doce e do 
salgado, aliás, toda arte feita a 
mão é considerado artesanato, 
isso inclui o ramo alimentício”, 
esclarece Beatriz.

A ideia de criar uma 
associação nasceu da experiência 
de Beatriz como expositora e 
fiscal de feira de artesanato. 
A partir disso, ela começou 
a projetar as atividades em 
Buritama. “Nas viagens que fiz 
pelo Brasil e no exterior, a feira é 
o ponto chave. Todo mundo quer 
ir na feirinha e comprar uma 
lembrança”, destaca a artesã. 
A expectativa é de agregar e 
alcançar mais cidades.

NOVOS OLHARES
A Miriam Faleiros de Brito, de 

65 anos, é uma das participantes 
do programa deste ano. Ela, que 
é aposentada e já atuou na área 
de comércio exterior em banco, 
sempre gostou de viajar. Através 
dessas experiências, Miriam 
enxergou uma oportunidade 
de transformar a propriedade 
da família em um ponto de 
turismo rural. “A vontade de 
transformar a propriedade veio 
por dois motivos: conheci muitas 
pousadas, com isso, percebi que a 
nossa cidade é carente de lugares 

assim para receber turistas; e só 
agora eu tenho uma condição 
financeira para investir”, explica 
a aposentada.

Muitas frutas são cultivadas 
dentro de sua propriedade, 
entre elas: a jabuticaba, o caju, 
cajá-manga, mamão, limão, 
tamarindo, goiaba, laranja, 
amora, carambola, entre outras 
espécies de plantas, como 
babosa e picão. 

O diretor do Departamento de 
Cultura e Turismo de Buritama, 
Wilton Rosalino Borges, conta 
com as políticas públicas 
para levar informações para 
comunidade sobre a importância 
do turismo. “O potencial 
turístico daqui é grandioso! 
O Programa Turismo Rural 
é importante para informar e 
conscientizar nossa comunidade. 
O empresário muitas vezes não 
sabe como atender corretamente 
um turista e através dos cursos 
e programas, ele vai receber o 
suporte necessário”, afirma o 
diretor.

PROGRAMA

Miriam apresentando os atributos de sua propriedade

Participantes puderam analisar o potencial turístico no local, durante visitação

FOTO: MICHELI AMORIM

FOTO: MICHELI AMORIM
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Buritama tem o título de Município de Interesse Turístico (MIT) há dois anos, e agora 
busca o título de Estância Turística. Para isso, é preciso manter o calendário de eventos forte e 
deixar a cidade sempre preparada para os visitantes. O município se consolidou com o turismo 
balneário, dessa forma, os empreendimentos à beira do rio, a pesca e os esportes aquáticos 
também cresceram. Os números comprovam o potencial turístico da cidade, durante o final de 
semana, em média, 5 mil pessoas frequentam o Parque Turístico João Simão Garcia, a Prainha. 
Em dias de movimentação mais intensa, o local já chegou a receber 30 mil pessoas.

Deslocamento

A pessoa desloca-se do 
núcleo de origem para o 

núcleo receptor

Permanência fora do 
domicílio

A pessoa permanece em 
um local distinto do seu 
local de residência fixa

Produtos e Serviços

O turista consome 
serviços e produtos 

turísticos

Temporalidade

A pessoa permanece 
temporariamente fora de 

seu local de residência
Motivação

A pessoa viaja por 
uma ou mais razões, 

ou motivos

Turista

Aquele que faz turismo 
e busca satisfazer suas 

necessidades

ELEMENTOS DO TURISMO

PROGRAMA
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“Tratour” apresenta soluções e 
tecnologias

Pro-leite

Micheli Amorim

TECNOLOGIA

A D.Carvalho, loja 
de máquinas e 
i m p l e m e n t o s 
a g r í c o l a s , 
representante da 

marca John Deere, em Araçatuba, 
trouxe nos dias 1,2, e 3 de abril a 
“Tratour”. Trata-se de um evento 
em torno de uma carreta que se 
transforma em arquibancada e 
no qual os visitantes podem ver 
a pista de test-drive, durante as 
palestras técnicas realizadas. Ela 
vem equipada com TVs e som. 

O evento aconteceu no 
Recinto de Exposições Clibas 
de Almeida Prado e o objetivo 
foi apresentar os novos modelos 
da linha E5, que são tratores e 
implementos dos lançamentos 

O Senar, em parceria com o Siran 
e Prefeitura de Coroados, está 
desenvolvendo o Programa Pro-
leite. Ao longo do ano, os produtores 
aprenderão sobre  o sistema intensivo 

de produção de leite a pasto para a melhoria da 
produtividade. Em abril, eles desenvolveram 
atividades práticas e teóricas do terceiro módulo, 
sobre manejo intenso de pastagem.
Além desse assunto, os participantes finalizarão 
o curso após obter conhecimentos sobre 
planejamento, formação de canavial para 
alimentação do rebanho no inverno, irrigação, 
cerca elétrica, manejo de pastagem de inverno 
com aveia e azevém, uso da cana-de-açúcar na 
alimentação, qualidade do leite, entre outros. 
A turma está sendo comandada pelo instrutor 
do Senar e médico-veterinário Paulo Roberto 
Rodrigues Pinto.

2019, e oferecer a oportunidade 
de testar cada máquina. 

“Esse evento foi pensado 
para os nossos convidados 
como uma forma de apresentar 
nossos lançamentos de 2019. 
As demonstrações servem para 
explorar todo o potencial das 

máquinas e esclarecer eventuais 
dúvidas dos visitantes”, explica 
José Roberto Papacidro, gerente 
de vendas da D.Carvalho. 

Além de empresários do 
agronegócio, o evento também 
recebeu a visitação de alunos de 
cursos tecnológicos do Senai.

FOTO: MICHELI AMORIM

FOTO: PRO-LEITE
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SERVIÇOS

O desafio dos orgânicos
Curso orientou produtores da região sobre regras para se adquirir 

o selo de agricultura orgânica e vender os produtos diretamente ao 
consumidor

A agricultura orgâ-
nica é o cultivo 
de alimentos sem 
a utilização de de-
fensivos agrícolas 

e de impactos ecológicos. Com 
o consumidor cada vez mais 
informado e preocupado com a 
saúde e meio ambiente, esse tipo 
de produto ganha cada vez mais 
espaço. Além disso, incentivar a 
produção de orgânicos também 
é incentivar a agricultura fami-
liar, associações e cooperativas 
que se dedicam a produzir esses 
produtos.

No dia 23 de março, Araçatu-
ba recebeu um curso do Progra-
ma de Certificação do Senar, que 
ofereceu a possibilidade do agri-
cultor familiar receber um cadas-
tro do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, que 
autoriza a venda direta de seus 
produtos. É considerado venda 
direta: feiras do agricultor, ven-
das feitas na propriedade, para o 
Programa de Aquisição de Ali-
mentos, o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), 
que por lei, exige a compra mí-
nima de 30% dos produtos de 
agricultura familiar. Se for or-
gânico, o programa paga 30% a 
mais pelo produto.

A legislação brasileira pre-
vê três diferentes maneiras de 
garantir a qualidade orgânica 
dos seus produtos: a Certifica-
ção, os Sistemas Participativos 
de Garantia e o Controle Social 

Micheli Amorim

para a Venda Direta sem Certi-
ficação. Os chamados Sistemas 
Participativos de Garantia, junto 
com a Certificação, compõem o 
Sistema Brasileiro de Avaliação 
da Conformidade Orgânica –  
SisOrg. 

Para a engenheira agrôno-
ma e instrutora do Senar Fátima 
Mohamad Aboucauch, há uma 
grande procura por esses pro-
dutos, a sociedade está pedindo 
alimentos com mais qualidade, 
com menos contaminação, po-
rém, a oferta é pequena. “Nosso 
trabalho é esse, fazer com que 
essa oferta aumente, principal-
mente da agricultura familiar 
para fornecer alimentos saudá-
veis para nossas crianças. Já se 
aumentou bastante a oferta no 
Estado de São Paulo, devido aos 
cursos do Senar e os programas 
como PNAE. Para se ampliar 
ainda mais essa produção, tam-
bém é preciso a ação de políti-
cas públicas. Se os produtores se 
apropriarem da legislação para 
se empoderarem financeiramen-

te, quanto para melhorar o meio 
ambiente, é o ideal”, diz a ins-
trutora.

Para a especialista, os repre-
sentantes municipais também 
precisam articular mais com to-
das as entidades voltadas para a 
agricultura familiar, tais como: 
sindicatos, órgãos de extensão, 
Casas de Agricultura, porque o 
agricultor precisa dessas intera-
ções para desenvolver a comer-
cialização.

No dia 14 de abril, o Senar, 
em parceria com o Siran, realiza-
rá um novo encontro sobre o as-
sunto, dessa vez com foco em le-
gislação. O Programa de Tomate 
Orgânico está acontecendo nas 
cidades de Araçatuba, Piacatu e 
Bilac. O de Olericultura Orgâni-
ca em Rubiácea e Birigui. Para 
obter mais informações sobre os 
eventos, cursos e programasdo 
Senar, basta entrar em contato 
pelo telefone 18 – 36077826 ou 
acompanhar a agenda de eventos 
no site www.siran.com.br. Todas 
as atividades são gratuitas.

FOTO: MICHELI AMORIM
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Aposentadoria Rural
ARTIGO

Dentre os segurados 
obrigatórios da Pre-
vidência Social, estão 
os chamados segu-
rados especiais, que 

são pessoas físicas que residem no 
imóvel rural ou próximo dele e que 
trabalham na roça, individualmente 
ou em regime de economia familiar, 
ainda que com o auxílio eventual de 
terceiros, a título de mútua colabo-
ração.

É preciso saber que economia 
familiar é aquele regime em que o 
trabalhador e sua família, incluindo 
sua esposa e os filhos de, no mínimo, 
14 anos de idade, trabalham na terra, 
sem o auxílio contínuo de emprega-
dos e dali tiram o seu sustento, sen-
do certo que o segurado especial não 
precisa necessariamente ser o dono 
da terra, bastando que ela seja pos-
suidor, assentado, parceiro ou meei-
ro. A única regra sobre as terras é em 
relação ao seu tamanho, eis que não 
pode ser superior a quatro módulos 
fiscais, devendo observar que quem 
define o tamanho do módulo fiscal 
de cada região é o INCRA (Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária).

A legislação previdenciária dis-
põe que as pessoas que preenchem 
os referidos requisitos, poderão re-
querer a aposentadoria por idade, no 
valor de um salário mínimo, desde 
que tenham trabalhado nesta situ-
ação durante quinze anos. Contu-
do, há dois grandes diferenciais da 
aposentadoria para os trabalhadores 
rurais em relação aos urbanos, veja-
mos:

O primeiro é a idade para a con-
cessão do benefício, eis que os tra-
balhadores urbanos devem ter 65 
(sessenta e cinco) anos, se homem 
e, 60 (sessenta) anos se mulher, ao 
passo que há uma redução da ida-
de mínima de 5 (cinco) anos para 
a obtenção de tal aposentadoria em 

relação aos rurícolas, uma vez que 
para os homens trabalhadores rurais 
basta ter 60 anos e, para as mulhe-
res, 55 anos.

A segunda e principal diferença 
diz respeito à contribuição enquan-
to segurado, pois para que o traba-
lhador urbano consiga alcançar tal 
aposentadoria, precisa contribuir 
financeiramente com a previdência 
social durante 180 (cento e oitenta) 
meses, ou seja, 15 (quinze) anos. Já 
o rural não precisa contribuir atra-
vés de recolhimentos, bastando que 
comprove o exercício de atividade 
rural durante 15 anos.

Essa comprovação pode ser 
feita de várias formas, dentre elas 
contrato de arrendamento, parceria, 
meação ou comodato, carteira de fi-
liação ao Sindicato Rural, recibos de 
pagamento a Sindicato Rural, com-
provante de pagamento do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Ru-
ral (ITR), certidão do INCRA, ma-
trícula de propriedade rural, escritu-
ra de propriedade rural, certidão de 
casamento, ficha de contribuição à 
Associação de Pequenos Produto-
res Rurais, blocos de notas do pro-
dutor rural, notas fiscais de compra 
de mercadorias agrícolas, cópia da 
declaração de Impos-
to de Renda indicando 
a renda proveniente 
da comercialização de 
produção rural, entre 
outros. 

Tendo alguns desses 
documentos em mãos, 
será possível também 
valer-se de prova tes-
temunhal, indicando 
pessoas que consigam 
comprovar o exercício 
de atividade rural do 
segurado especial que 
busca o benefício.

Importante desta-
car que com a Medida 

Provisória 871/2019, não serão mais 
aceitas as declarações dos Sindi-
catos Rurais atestando a atividade 
rural, sendo que a partir de agora o 
segurado especial terá suas informa-
ções registradas junto ao Ministério 
da Economia, através de um ca-
dastro próprio, vinculado ao CNIS 
(Cadastro Nacional de Informações 
Sociais). Contudo, por enquanto, a 
autodeclaração do segurado espe-
cial, ratificada por entidades creden-
ciadas ao Programa Nacional de As-
sistência Técnica e Extensão Rural 
na Agricultura Familiar e na Refor-
ma Agrária (PRONATER) e por ou-
tros órgãos públicos, seguem sendo 
aceitas pelo INSS, mas a partir de 
2020 somente serão permitidas as 
informações constantes no cadastro 
do Ministério da Economia.

Desta maneira, é possível con-
cluir que pessoas que residem em 
imóvel rural ou próximo dele, exer-
cendo atividade agrícola por, no 
mínimo, 15 (quinze) anos, em terra 
não superior a 4 (quatro) módulos 
fiscais, que tenham a idade mínima 
necessária (60 anos para homens e 
55 anos para mulheres), poderão se 
aposentar, ainda que não tenha con-
tribuído para a Previdência Social.

  Por: Felipe Toqueton Trentin – OAB/SP: 424.422
  Stéphanie de Paiva Parrilha – OAB/SP: 424.834



Agenda de programas, cursos e eventos que 
acontecem em Abril:

AGENDA

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO II NOVA LUZITÂNIA 01/04/2019 até 25/04/2019

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO II PIACATU 01/04/2019 até 25/04/2019

OLERICULTURA ORGÂNICA - COMPOSTAGEM (MÓDULO II) BIRIGUI 02/04/2019 até 30/04/2019

PROLEITE - IRRIGAÇÃO DE PASTAGEM (MÓDULO IV) NOVA LUZITÂNIA 03/04/2019 até 11/04/2019

ORQUÍDEAS PIACATU 04/04/2019 até 06/04/2019

PROLEITE - IRRIGAÇÃO DE PASTAGEM (MÓDULO IV) COROADOS 05/04/2019 até 13/04/2019

OLERICULTURA ORGÂNICA - COMPOSTAGEM (MÓDULO II) RUBIÁCEA 05/04/2019 até 19/04/2019

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - INTEGRAÇÃO BIRIGUI 08/04/2019 até 08/04/2019

AGROTÓXICOS - APLICAÇÃO COM PULVERIZADOR DE BARRAS 
TRATORIZADO GUARARAPES 08/04/2019 até 10/04/2019

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - INTEGRAÇÃO ARAÇATUBA 09/04/2019 até 09/04/2019

TURISMO RURAL - IDENTIDADE E CULTURA (MÓDULO II) PIACATU 09/04/2019 até 11/04/2019

TOMATE ORGÂNICO - PLANTIO (MÓDULO II) PIACATU 09/04/2019 até 23/04/2019

TOMATE ORGÂNICO - PLANTIO (MÓDULO II) BILAC 10/04/2019 até 24/04/2019

PROC. ARTESANAL DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - TÉCNICAS SANTO ANTÔNIO 
DO ARACANGUÁ 11/04/2019 até 12/04/2019

TOMATE ORGÂNICO - PLANTIO (MÓDULO II) SANTÓPOLIS DO 
AGUAPEÍ 11/04/2019 até 25/04/2019

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - SENSIBILIZAÇÃO BIRIGUI 12/04/2019 até 12/04/2019

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - SENSIBILIZAÇÃO ARAÇATUBA 13/04/2019 até 13/04/2019

TOMATE ORGÂNICO - PLANTIO (MÓDULO II) ARAÇATUBA 13/04/2019 até 27/04/2019

PROLEITE - CANA-DE-AÇÚCAR - MANEJO DO CANAVIAL (MÓDULO V) BREJO ALEGRE 15/04/2019 até 17/04/2019

PROLEITE - CANA-DE-AÇÚCAR - MANEJO DO CANAVIAL (MÓDULO V) BIRIGUI 15/04/2019 até 17/04/2019

SANGRIA EM SERINGUEIRA BURITAMA 15/04/2019 até 17/04/2019

AGRICULTURA ORGÂNICA - LEGISLAÇÃO ARAÇATUBA 16/04/2019 até 17/04/2019

UVA - SENSIBILIZAÇÃO ARAÇATUBA 22/04/2019 até 22/04/2019

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - NORMAS E PROCEDIMENTOS (MÓDULO I) BIRIGUI 22/04/2019 até 30/04/2019

UVA - SENSIBILIZAÇÃO BILAC 23/04/2019 até 23/04/2019

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - NORMAS E PROCEDIMENTOS (MÓDULO I) ARAÇATUBA 24/04/2019 até 02/05/2019

PROLEITE - CANA-DE-AÇÚCAR - MANEJO DO CANAVIAL (MÓDULO V) NOVA LUZITÂNIA 24/04/2019 até 26/04/2019

TURISMO RURAL - IDENTIDADE E CULTURA (MÓDULO II) BURITAMA 24/04/2019 até 26/04/2019

PROGRAMA PROMOVENDO A SAÚDE NO CAMPO - DOENÇAS INFECTO 
CONTAGIOSAS - INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO ARAÇATUBA 25/04/2019 até 25/04/2019

PROLEITE - CANA-DE-AÇÚCAR - MANEJO DO CANAVIAL (MÓDULO V) COROADOS 26/04/2019 até 03/05/2019

OVINOCULTURA - MANEJO REPRODUTIVO (MÓDULO II) ARAÇATUBA 26/04/2019 até 27/04/2019
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