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Construir novos hori-
zontes e iniciar um 
novo ciclo mais próspe-
ro e positivo, sem dú-
vida,  são  expectativas 

dos empresários brasileiros para 
2017. Embora os fatores con-
junturais ainda sejam pedras no 
caminho, é preciso tirar as boas 
lições do tortuoso 2016 e tocar 
em frente.
Apesar do ainda alto índice de de-
semprego afetar diretamente na 
renda e no consumo das famílias, 
a boa notícia para os produtores 
é que as vendas de alimentos são 
as primeiras a se recuperarem 
quando a crise termina. Confor-
me o leitor poderá conferir nesta 
edição do Siran Informa,  a esti-
mativa de produção no mercado 
de grãos 2016/17 no Brasil é de 
213,1 milhões de toneladas. Um 
crescimento de 14,2% ou 26,5 
milhões de t em relação à safra 
anterior, de 186,6 milhões/t. Os 
dados são do 3º levantamento da 
safra 2016/2017, divulgado no 
início de dezembro, pela Conab. 
De olho nesse crescimento, ouvi-
mos um produtor que está inves-
tindo fortemente na soja, confir-
mando esse cenário.
A área total plantada de grãos 
também será ampliada, podendo 
chegar a 59,2 milhões de hecta-
res, o que representa um cresci-
mento de 1,4% ou 827 mil ha, se 
comparada com a safra passada.
Também com base nos dados 
oferecidos pela Conab, apresen-
tamos as perspectivas do setor 
canavieiro. A produção de cana-
de-açúcar deverá chegar a 694,54 

milhões de toneladas. Isso repre-
senta um crescimento de 4,4% 
em relação à safra anterior, que 
foi de 665,59 milhões de t. A área 
a ser colhida está estimada em 
9,1 milhões hectares, aumento de 
5,3% se comparada com a safra 
2015/16, que foi de 8,6 milhões 
de hectares.
Se os dados se confirmarem, te-
remos um ano melhor para vá-
rios segmentos do agronegócio; 
a agroindústria é uma delas. Para 
uma melhora mais significativa, 

precisamos continuar a demons-
trar de maneira prática que não 
aceitamos mais a desorganização 
do Estado e que não estamos dis-
postos a pagar o preço disso. É 
notória a necessidade de se unir 
para um setor mais forte e uma 
virada nesse cenário. Que pos-
samos aproveitar esse momento 
de recomeço para renovarmos 
nossas esperanças, planejarmos 
melhor e começarmos a escrever 
uma história diferente. Para isso, 
conte com o Siran. Feliz ano-novo  
e boa leitura!

EDITORIAL

Embora os fatores 
conjunturais ainda 
sejam pedras no 

caminho, é preciso 
tirar as boas lições 
do tortuoso 2016 e 

tocar em frente
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IMPOSTO

Departamento de 
expediente informa

Janeiro é o mês para envio de notas de despesas e 
receitas, relativas à atividade rural de 2016, para 
escrituração do livro caixa. Os associados que 
utilizam dos serviços contábeis do sindicato, devem 
enviar as informações para expediente@siran.

com.br ou pessoalmente. Dúvidas e esclarecimentos, 
basta entrar em contato: 18 - 3607 7826.

Atenção para o calendário do IPVA 2017
AUTOMÓVEIS, CAMINHONETES, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E SIMILARES

Mês Janeiro Fevereiro Março
Parcela 1ª parcela ou cota única com desconto 2ª parcela ou cota única sem desconto 3ª parcela

Placa Vencimento Vencimento Vencimento
Final 1 09/jan 09/fev 09/mar
Final 2 10/jan 10/fev 10/mar
Final 3 11/jan 13/fev 13/mar
Final 4 12/jan 14/fev 14/mar
Final 5 13/jan 19/fev 15/mar
Final 6 16/jan 16/fev 16/mar
Final 7 17/jan 17/fev 17/mar
Final 8 18/jan 20/fev 20/mar
Final 9 19/jan 21/fev 21/mar
Final 0 20/jan 22/fev 22/mar

CAMINHÕES E CAMINHÕES-TRATOR

Mês Janeiro Março Abril Junho Setembro
Parcela Cota única 1ª parcela Cota única 2ª parcela 3ª parcela 
 com desconto  sem desconto

Placa Vencimento  Vencimento   
Final 1 09/jan 09/mar   
Final 2 10/jan 10/mar   
Final 3 11/jan 13/mar   
Final 4 12/jan 14/mar  19/abr 19/jun 19/set
Final 5 13/jan 15/mar   
Final 6 16/jan 16/mar   
Final 7 17/jan 17/mar   
Final 8 18/jan 20/mar   
Final 9 19/jan 21/mar   
Final 0 20/jan 22/mar   

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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O Sindicato Rural da Alta 
Noroeste (Siran) faz 
parte do conselho de 
curadores da Fundação 
Educacional de 

Araçatuba (FEA) e obteve mais um 
benefício para seus sócios.
A partir de 2017, os associados, 
seus familiares e colaboradores, 
que quiserem fazer cursos de pós-
graduação na entidade, terão 30% 
de desconto. Geisa Monterani, 
monitora do departamento de pós-
graduação da FEA, explica que a 
entidade alcançou pela terceira 

vez consecutiva a classificação 4 ( a 
pontuação máxima é 5) do Grupo de 
Excelência em Ensino do Estado de 
São Paulo e que nenhuma instituição 
na região detém essa classificação. 
Os cursos de pós-graduação com 
desconto são: psicopedagogia 
institucional, educação especial 
(será o primeiro curso do Estado 
na área), administração pública e 
gestão de negócios, psicanálise e 
psicologia fenomenológica.  
 “Estamos muito felizes com a 
parceria sempre ativa do Siran. 
Também de podermos ampliar a 

disponibilização de conhecimento 
para as pessoas”, disse Geisa, 
que acredita na possibilidade 
de estender a vantagem para os 
cursos de graduação ao longo do 
ano. Para julho, a instituição prevê 
abrir inscrições para dois novos 
cursos: direito e medicina.
Quem estiver interessado em 
obter o desconto, deve apresentar 
uma declaração do Siran, 
atestando o vínculo. Para obter 
mais informações, o e-mail é 
secretaria@feata.edu.br. O telefone 
para contato é 18 - 36228262.

NOVIDADE

Siran firma parceria com FEA
Associados, seus familiares e colaboradores terão direito a descontos nos cursos de pós-graduação

Psicopedagogia ( 18 parcelas) : Valor 418,59 com desc. 30% ->  293,01  
Educação Especial ( 24 parcelas) - Valor 377,20 com desc. 30% -> 264,02 
Gestão em Negócios ( 18 parcelas) - Valor 433,07 com desc 30% -> 303,15
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Depois de um bom 
faturamento com o 
milho, que teve cotação 
recorde entre os meses 
de maio e junho do 

ano passado, produtores rurais da 
região de Araçatuba estão otimistas 
com os bons preços da safra de grãos 
2016/2017. O plantio foi feito entre 
outubro e novembro, para colheita 
entre fevereiro e março. 

A expectativa não é de um 
aumento na área plantada, mas sim 
na possibilidade de lucro, que deve 
ser o maior dos últimos 10 anos. A 
diferença entre o preço de venda e o 
custo passa de 100%, para a soja, e 
se aproxima de 200% para o milho. 
O planejamento para a próxima 
safrinha também já foi feito, com 
base na demanda pelos cereais e 
projeção de ganhos.

Na fazenda Monte Verde, em 
Guararapes, a área destinada ao 
plantio de grãos cresce ano a ano. Em 
2012, dos 369 hectares da fazenda, 
apenas 20 ha eram destinados aos 
cereais – soja, milho e feijão. Nesta 

safra, são 160 ha plantados com 
soja, ou seja, mais de 40% da área 
total. “Agora chegamos num limite, 
pois não temos mais espaço para 
crescer, apenas para intensificar”, 
conta o gestor de campo da fazenda, 
Thomas Rocco. 

O plantio foi feito na primeira 
quinzena de novembro e, para não 
correr riscos de baixa produtividade 
por questões climáticas, 100 ha 
recebem irrigação. Apesar de um 
aumento no custo, o rendimento 
cresce consideravelmente. O 
sistema possibilita uma colheita de 
até 75 sacas de 60 quilos de soja por 
hectare, 27% a mais na comparação 
com o plantio convencional na 
mesma propriedade, que deve 
render entre 55 e 60 sacas/ha.

Cerca de 40% da produção já 
foi vendida por meio de contrato 
futuro, com a cotação da oleaginosa 
a R$ 80.  “Eu não aposto em valores 
acima disso, mas posso garantir que 
se ficar como está, na casa dos R$ 75, 
o que eu acredito que vá acontecer, 
garante uma boa remuneração”, 

diz, destacando que o custo de 
produção da fazenda é entre R$ 54 
e R$ 60 por saca, devido ao nível 
de tecnologia elevado. A produção 
restante será comercializada apenas 
após a florada, para evitar incidência 
de multas por não cumprimento de 
contrato.

E o planejamento não para por 
aí. Assim que colher a oleaginosa, 
a mesma área receberá milho 
(aproximadamente 90 ha) e 
feijão, cujos preços também estão 
favoráveis para o produtor.

ÁREA
Estimativa de safra do Instituto 

de Economia Agrícola (IEA), ano 
agrícola 2016/2017, aponta para o 
cultivo de 29.106 ha de soja na região 
do Escritório de Desenvolvimento 
Rural (EDR)  de Araçatuba, que 
abrange 18 municípios, sendo 
216 ha irrigados. O número é 
ligeiramente menor (-1,2%) do que 
o ciclo anterior, quando 29.461 ha 
foram destinados à oleaginosa.

A diferença da soja foi para o 

ECONOMIA

Preços dos grãos animam 
produtores da região

A expectativa é de obtenção do melhores lucros dos últimos 10 anos
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milho. Nesta safra, são 5.026 ha 
reservados para o milho, contra 
4.691 ha no ano agrícola 2015/16. 

Na última safrinha - semeada 
entre março e abril, após a cultura 
de verão - a área plantada com 
o milho teve aumento de 35%, 
totalizando 23.727 ha, ante 
17.570 ha na safrinha anterior. A 
produção não cresceu na mesma 
proporção da área, devido à 
escassez de chuvas, mas como a 
cotação foi recorde, o produtor 
conseguiu fazer um bom caixa. 
Conforme o IEA, a regional do EDR 
de Araçatuba colheu 1.480.517 
sacas de 60 quilos do alimento 
na safrinha, 9% a mais do que as 
1.359.090 sacas/60kg de 2015.

LUCRO
Para o engenheiro agrônomo 

e diretor do Siran Fábio Freixo 

Brancato, as cotações dos grãos 
– milho, soja e amendoim – nos 
patamares atuais garantem o maior 
lucro dos últimos dez anos ao setor 
agrícola, pois os custos de produção 
não tiveram grandes aumentos em 
comparação ao ano passado.

Atualmente, na região, o 
investimento no plantio de milho, 
sem irrigação, por exemplo, é de R$ 
1.348 por hectare. Considerando o 
rendimento médio de 100 sacas/
ha e a cotação de R$ 38 (média da 
primeira quinzena de dezembro 
de 2016 do indicador Cepea/
Esalq), o produtor consegue R$ 
3.800 de venda e lucro de R$ 2.432 
– 182% a mais do que o custo.

No caso da soja, o custo médio 
é de R$ 1.605/ha e o lucro de 
aproximadamente R$ 2.145/ha 
(considerando o rendimento de 50 
sacas/ha e cotação a R$ 75).

“São os 
m e l h o r e s 
preços desde 
2006. É um 
ânimo para 
o segmento 
que ainda está 
traumatizado 
com as perdas 
o c o r r i d a s 
há dez anos, 
quando grande 

parte das terras da região foi 
cedida para a cana-de-açúcar. 
Hoje, essas culturas caminham 
juntas, com aproveitamento das 
áreas de reforma de canavial 
para incremento dos grãos”, 
disse Brancato. O consultor não 
acredita em cifras maiores, mas 
em manutenção das atuais.

O amendoim citado pelo 
engenheiro agrônomo também 
tem espaço na região: a previsão 
do IEA para esta safra é de 2.393 
ha, praticamente a mesma área da 
anterior (2.433 ha).

DENTRO DA PORTEIRA
A boa remuneração agrícola 

é confirmada pelo VPA (Valor 
da Produção Agropecuária), 
indicador do IEA que mede o 
faturamento da atividade “dentro 
da porteira”. Conforme pesquisa 
divulgada no mês passado 
(DEZEMBRO), o VPA do Estado 
de São Paulo estava estimado 
preliminarmente, em 2016, com 
aumento de 21,02% em relação a 
2015, totalizando R$76,5 bilhões. 
O grupo constituído pelos grãos e 
fibras apresenta a maior variação 
(57,15%), com destaque para o 
feijão (128,85%) e a soja (38,87%). 
Os números por regionais não 
foram divulgados.

Thomas Rocco 
mostra área plantada 

com soja em sua 
propriedade
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SÉRIE

Produtor compartilha boas práticas no cultivo de quiabo

Qualidade que faz a diferença

O destaque da 
série “Nossos 
Produtores” deste 
mês é o Mário 
Roberto da Silva, 

de Gabriel Monteiro. Há 20 anos, 
ele trocou a produção leiteira pelo 
cultivo de quiabo e se deu bem. 

Com apenas um hectare, produz 
em média 160 caixas do produto ao 
mês e vende diretamente para uma 
empresa na Ceagesp(Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo).

Ele conta que foi incentivado 
por um amigo de Piacatu–maior 
produtora da planta no Estado, a 
8 km de Gabriel Monteiro – ecom 
boas práticas consegue uma 
lucratividade maior que outros 

produtores.
“A primeira roça foi do meu 

modo, mas com as observações 
que fiz, fui melhorando. Eu 
plantei com 90 cm de ruas e não 
raleei. Ao observar um pé que 
havia ficado sozinho, num espaço 
maior, percebi que brotavam mais 
quiabos. Com isso, na produção 
seguinte fiz as ruas com 1,5m 
de largura e 50cm entre um pé 
e outro, o que rendeu o dobro, 
mais de 600 caixas”, explica Silva, 
sobre o período de quase um ano, 
quando iniciou. 

Segundo o produtor, com a terra 
corrigida e bem adubada, dá para 
colher da mesma planta até um 
ano e dois meses. Do contrário, no 
máximo quatro meses colhendo. 

PULO DO GATO
O aprendizado não parou por 

aí, Silva também percebeu que 
era importante realizar a poda 
regular do ponteiro para obter 
melhores resultados. Com essa 
prática, os quiabos brotam mais 
no meio da planta e nos galhos, 
resultando em mais colheitas e 
num período mais longo.

Um dos maiores desafios 
desse tipo de produção é superar 
a nematóide, microorganismos, 
que atacam a raiz deixando a 
planta vulnerável. “Na área bem 
preparada, com solo corrigido 
é mais fácil enfrentar, dá menos 
problemas. Mas em áreas de 
recuperação de pastagem, que não 
fizeram as correções nutricionais 

Mário Roberto da Silva 
produz, em média, 

160 caixas de 
quiabo por mês
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do solo, o problema pode ser muito 
maior”, expõe o produtor.

Recentemente, sua propriedade 
fez parte de uma experiência da 
Cati (Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral). Após retirar os 
pés de quiabo da área, antes de 
preparar o solo para a próxima 
roça, os pesquisadores plantaram 
crotalária. A planta, também 
conhecida por afastar o mosquito 
da dengue, deve ficar no solo 
durante 60 dias, se estiver em clima 
quente; se frio, a planta deve ficar 90 
dias. Após esse período, o produtor 
cortou as crotalárias e incorporou 
a matéria seca ao solo com o uso 
de grade. A prática surtiu ótimos 

resultados e a Cati apresentou a 
prática para outros produtores. “A 
diferença de qualidade foi muito 
grande, quando comparamos com 
a área em que a crotalária não foi 
plantada”, diz.

DIFERENCIADO
Com esse conjunto de boas 

práticas o resultado não poderia 
ser outro: qualidade. Graças à 
organização e atenção especial 
ao solo, sua produção consegue 
oferecer quiabos de 10 a 12cm. 
“Notamos que existem firmas 
preocupadas com o produtor e com 
a qualidade. Foi dando atenção a 
isso que me destaquei e fidelizei 

meu cliente em São Paulo. Mesmo 
quando o preço de mercado está 
baixo, pagando R$10 a caixa, 
conseguimos receber R$50, por 
causa da qualidade de nosso quiabo”, 
descreve. Ele também realiza 
seleção, classificando os quiabos 
em caixas por seus tamanhos. 
Geralmente, ao enviar os menores 
misturados com os maiores, o 
produtor perde no preço, pois, os 
maiores valem mais. “Informação 
é tudo, por isso, também participo 
de cursos sobre gestão rural com 
as entidades da região e contamos 
muito com o apoio da Cati”, disse 
ele. Para o futuro, ele pretende 
aumentar a área plantada.
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CURSO

Birigui recebe curso de operador de 
colheitadeira automotriz

O uso de máquinas 
para o manejo 
da terra, plantio 
e colheita trouxe 
grandes avanços 

para a rotina do agricultor. Porém, 
ela também representa um custo 
que deve ser bem administrado, 
para realmente atingir o objetivo 
de auxiliar o produtor, do contrário, 
pode se tornar uma dor de cabeça. 

Com o objetivo de oferecer 
conhecimentos básicos sobre 
a manutenção de máquinas, 
especificamente de colheitadeira 
automotriz – soja, o Senar/
Faesp e Siran promoveram, em 
dezembro, um curso de cinco 
dias, em Birigui. O curso contou 
com o apoio da Prefeitura e Casa 
da Agricultura local.

O instrutor de tratores 
e máquinas gerais do Senar, 
Francisco Carlos Arruda, mostrou 
aos participantes como fazer 
as regulagens e calibrações em 
colheitadeira com plataforma de 
soja, e com isso, ter o mínimo de 
perda na hora da colheita. “Mostrei 
aos agricultores como eles podem 
fazer manutenções preventivas e, 
dessa maneira, terem as máquinas 
trabalhando o tempo todo sem 
quebras. Isso ajuda a deixar o custo 
da produção da lavoura mais baixo”, 
explica o instrutor.

José Luiz Buchalla é proprietário 
da fazenda onde o curso aconteceu 
e diz já ter enfrentado problemas 
com seus equipamentos. “Na hora 
da colheita tive dificuldade e hoje 
vejo que era fácil de resolver. Com 
o curso a gente economiza em mão 
de obra mecânica, porque vi que 
várias coisas nós mesmos podemos 
resolver, reduzindo os custos”, 
considera Buchalla. 

Outro participante satisfeito 
com o conhecimento foi o produtor 
e professor de agronomia Rafael 
de Souza Christovam. “Em nossa 
região o pessoal vem comprando 
maquinário, mas, muitas vezes, 
sabe dirigir e não saber regular. 
O curso ajudou muito para 

aprendermos a fazer isso e termos 
melhor rendimento da máquina”, 
disse o produtor.

Para saber quais serão os próximos 
cursos gratuitos promovidos pelo 
Senar /Faesp e Siran na região, basta 
acompanhar a programação no site 
www.siran.com.br. 
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Curso mostra como 
aproveitar os alimentos

CURSO

O aproveitamento 
de alimentos foi 
tema de um curso 
promovido pelo 
Senar/Faesp e 

Siran em novembro, em Buritama. 
Com o apoio da Prefeitura e Casa da 
Agricultura local, o curso mostrou 
como aproveitar talos, cascas de 
legumes e sementes. 

Segundo Roberta Zanovelli 
Rossini, engenheira de alimentos 
e instrutora do Senar, além 
de receberem orientações 
que contribuem para evitar o 
desperdício de alimentos, os 15 
participantes também conheceram 
os valores nutricionais, 

informações sobre o correto 
armazenamento, como aproveitar 
o alimento da safra, higiene e 
manipulação.

 “Os alimentos são divididos em 
grupos: os construtores que são as 
proteínas; os reguladores que são 
as vitaminas, sais minerais, fibras 
e água; e os energéticos, formados 
pelos carboidratos e lipídios. 
Mostrei a importância de cada 
um deles e as consequências da 
falta deles no organismo”, explica 
Roberta.

Ela deu vários exemplos de 
pratos feitos com elementos 
que habitualmente são jogados 
fora. Por exemplo, com o soro 

de leite dá para fazer pães e 
bebidas lácteas, extremamente 
nutrientes. As sobras de pães 
podem ser aproveitadas em 
croquetes, panquecas, pudins e 
torradas. Ossos e carcaças podem 
ser utilizados para enriquecer 
qualquer tipo de prato, entre eles, 
os caldos.

“Antes jogava fora as cascas 
de abóboras e agora sei que dá 
pra fazer bolinho, por exemplo. 
O curso foi muito importante, 
porque vimos que dá para 
aproveitar 99% do que usamos 
em casa, entre frutas e legumes”, 
disse Luciano Santos, um dos 
participantes.
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Safra 2016/17 de 
grãos deve chegar a 213 

milhões de toneladas 

A estimativa da 
produção de grãos 
para 2016/17 
no Brasil é de 
213,1 milhões de 

toneladas, com um crescimento 
de 14,2% ou 26,5 milhões de t 
em relação à safra anterior, de 
186,6 milhões. Os dados são do 3º 
levantamento da safra 2016/2017, 
divulgado no início de dezembro, 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). 

A área total plantada também 
será ampliada, podendo chegar a 
59,2 milhões de hectares, o que 
representa um crescimento de 
1,4% ou 827 mil ha, se comparada 
com a safra passada. 

A produção do milho, primeira 
safra, deverá alcançar 27,7 milhões 
de toneladas, com um aumento 
de 7,3% em relação aos dados de 
2015/16. Para a soja, a projeção é de 
crescimento de 7,3% na produção, 
podendo atingir 102,45 milhões de 
toneladas. O algodão plumadeve 
crescer 9,7% e chegar a 1,41 
milhão de toneladas, apesar de uma 
redução de 5,5% na área cultivada.

PRODUÇÃO DE CANA 
DEVERÁ TER AUMENTO DE 

4,4% EM RELAÇÃO 
À ÚLTIMA SAFRA

A Conab também apresentou, 
em dezembro, as perspectivas 
para o setor canavieiro. A 

produção de cana-de-açúcar 
deverá chegar a 694,54 milhões 
de toneladas. Isso representa um 
crescimento de 4,4% em relação 
à safra anterior, que foi de 665,59 
milhões de t. A área a ser colhida 
está estimada em 9,1 milhões 
hectares, aumento de 5,3% se 
comparada com a safra 2015/16, 
que foi de 8,6 milhões de hectares.

A produção de açúcar deverá 
atingir 39,8 milhões de toneladas, 
18,9% superior à safra 2015/16, 
que foi de 33,5 milhões de t. 
Já a produção de etanol deve 
recuar 8,5% em relação à safra 
anterior, de 30,5 bilhões de litros, 
ficando em 27,9 bilhões de litros.  
A tendência se deve a maior 

PERSPECTIVAS

A área total plantada, 
de milho, poderá 

chegar a 59,2 milhões 
de hectares,
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rentabilidade do açúcar.
No caso do etanol anidro, 

utilizado na mistura com a gasolina, 
sua produção deverá ter um 
aumento de 1,5%, alcançando 11,4 
bilhões de litros, impulsionado pelo 
aumento do consumo de gasolina, 
em detrimento ao etanol hidratado. 
O etanol hidratado deverá atingir a 
produção de 16,5 bilhões de litros, 
redução de 14,3% ou 2,8 bilhões de 
litros, comparado à safra passada.

Para o presidente executivo 
da União de produtores de 
Bioenergia (Udop), Antônio 
César Salibe, 2016 foi um ano de 
grandes desafios para osetor, mas 
foi melhor que 2015. “Houve uma 

melhor remuneração por parte 
dos dois principais produtos 
da cadeia: o açúcar e o etanol. 
Essa melhora permitiu um 
maior investimento em tratos 
culturais de algumas usinas e 
fornecedores de cana. Também 
foram beneficiados com uma 
melhor remuneração, graças ao 
sistema de pagamento baseado 
no Consecana, que permite a 
divisão dos lucros e prejuízos 
entre estes dois principais elos da 
cadeia”, explica Salibe. 

Ele também destaca como 
divisor de águas o lançamento do 
programa RenovaBio, iniciativa 
do governo federal, capitaneada 

pelo Ministério de Minas e 
Energia, com participação da 
iniciativa privada. “Em termos 
de perspectiva de remuneração, 
para 2017, acreditamos que o 
açúcar e o etanol continuarão 
com margens acima dos custos 
de produção. E queremos crer 
que a implantação efetiva 
do RenovaBio, em fase de 
regulamentação, possa trazer 
mais investimentos para que o 
setor alcance a meta estabelecida 
pelo governo na COP21, de 
produção de 50 bilhões de 
litros de etanol em 2030. Isso 
representa quase dobrar a atual 
produção”, descreve.

A produção de 
cana-de-açúcar deverá 

chegar a 694,54 
milhões de toneladas
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A dispensa de empregado 
nos 30 dias que antecedem 
a data do reajuste salarial

Como sabemos 
a data-base da 
cultura diversifi-
cada de Araçatu-
ba e de algumas 

cidades da região é o primeiro 
dia de janeiro. Em consequ-
ência, todo ano, exatamente 
nesta época, somos questio-
nados sobre a possibilidade 
de se dispensar empregados 
no mês de dezembro. E é exa-
tamente com o intuito de es-
clarecer essa questão que eu 
resolvi adotá-la como tema do 
artigo deste mês. 

Pois bem, em primeiro 
lugar, cabe destacar que a 
lei não proíbe a dispensa de 
empregado nos trinta dias 
que antecedem a data-base. 
O que o ordenamento jurí-
dico prevê, na realidade, é o 
pagamento de uma multa se 
isto ocorrer. (Art. 9º da Lei 
7.238/84). 

Assim, você patrão pode, 
sim, dispensar empregados 
nos trinta dias que antece-
dem a data do reajuste sa-
larial, contudo, vai ter que 

pagar ao seu trabalhador 
uma multa equivalente a um 
salário mensal acrescido de 
eventuais adicionais legais ou 
convencionados que foram 
habitualmente recebidos ao 
longo do vínculo de emprego. 
(Súmula n° 242 do Tribunal 
Superior do Trabalho). Por-
tanto, no caso específico da 
cultura diversificada de Ara-
çatuba, tendo em vista que a 
data-base é o primeiro dia de 
janeiro, se houver dispensa 
de empregado sem justa cau-
sa em dezembro, será devida 
a referida multa. 

Cabe destacar, contudo, 
que nos casos de dispensa 
sem justa causa com aviso 
prévio indenizado, deve-se 
levar em conta o último dia 
da projeção do aviso. Assim, 
se um empregado for dis-
pensado em novembro, sem 
justa causa, com aviso prévio 
indenizado e o último dia da 
projeção do aviso decair em 
dezembro a multa será devi-
da. Aqui pouco importa se o 
patrão já sabe o valor do rea-
juste salarial e realiza o paga-
mento das verbas rescisórias 
com salário já corrigido. Se o 
último dia da projeção do avi-
so cair em dezembro, a multa 
é devida. É isto que dispõe a 
Súmula 314 do Tribunal Su-

perior do Trabalho. 
Por outro lado, se o em-

pregado for dispensado em 
dezembro, com aviso prévio 
indenizado, e o último dia do 
aviso cair após o primeiro dia 
de janeiro, a multa não será 
devida, devendo apenas as 
verbas rescisórias serem qui-
tadas com o salário já reajus-
tado (Súmula n° 182 do Tri-
bunal Superior do Trabalho). 

Destaco ainda que essa 
multa só se aplica nos casos 
de dispensa sem justa causa 
realizada pelo empregador, 
razão pela qual ela não é de-
vida no pedido de demissão, 
na dispensa por justa causa, 
na culpa recíproca, na morte 
do empregado e no térmi-
no de contrato a prazo certo 
pelo decurso do prazo. 

Nesta toada, você empre-
gador, que pretende dispensar 
empregados sem justa causa 
nos meses imediatamente an-
teriores à data-base do reajus-
te salarial, deve sempre estar 
atento para que o contrato de 
trabalho não termine nos 30 
dias que antecede o reajuste, 
sob pena ter que pagar ao seu 
empregado a multa mencio-
nada neste artigo.

Lucas Moretti da Silva, advogado 
trabalhista, Risolia Suto Santiago 
Moretti Sociedade de Advogados 
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