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EDITORIAL

Agronegócio exporta e desenvolve
Em maio, o agronegócio brasileiro exportou mais de US$ 15,1 bilhões, o que representa alta
de 14,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Somando-se os cinco primeiros meses deste
ano, as vendas brasileiras do agronegócio para o exterior somaram US$ 63,62 bilhões. Trata-se de um
valor histórico para o período. O recorde anterior (de janeiro a maio) foi em 2021, com US$ 49,33
bilhões. Interessante constatar que, segundo a Secretaria de Comércio de Relações Internacionais do
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), o volume de produtos exportados teve
queda de 12,6% em maio, na comparação com o mesmo mês de 2021. O que explica o aumento do
valor foi a elevação nos preços médios de exportação dos itens agropecuários brasileiros. O aumento
dos preços de exportação dos produtos foi, em média, de 39%.
Os cinco maiores setores exportadores do agronegócio foram: complexo soja (53,9% de participação); carnes (14,8% de participação); produtos florestais (10,4% de participação); complexo sucroalcooleiro (4,4% de participação); e café (4,2% de participação). O principal setor neste sentido é o
complexo soja, que registrou recorde em maio de 2022, atingindo US$ 8,15 bilhões. O valor foi 6,2%
superior na comparação com o exportado em maio de 2021. As exportações de carnes chegaram ao
montante recorde de US$ 2,23 bilhões (+34,3%). Esse valor ocorreu em função do incremento das
vendas externas de carne bovina e de carne de frango. As vendas externas de carne bovina subiram
49,7% e alcançaram US$ 1,08 bilhão. O complexo sucroalcooleiro foi o único entre os cinco principais
setores exportadores do agronegócio que apresentou redução nas vendas externas. O valor exportado
caiu de US$ 848,23 milhões em maio de 2021 para US$ 659,28 milhões em maio de 2022 (-22,3%).
A queda ocorre em função, principalmente, da redução do volume exportado de açúcar (-36,4%).
Como é possível perceber, os números são significativos e, salvo exceção, servem para consolidar o
agro como propulsor da economia e do desenvolvimento nacional. O resultado de maio e deste ano,
até o momento, está ligado à alta produtividade motivada por incrementos tecnológicos usados no
campo, mesmo em tempos difíceis vividos pela pandemia da covid-19. Trata-se de um setor econômico fundamental no nosso país, formado por diversas cadeias produtivas ou atividades agrícolas que
ocupam um papel importante na rotina de todos nós. Não por menos do que isso, o agro precisa ser
valorizado pela sua relevância ao longo da história do Brasil.
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CRÉDITO RURAL

Plano Safra disponibiliza R$ 340,8 bi
para o setor agropecuário
Serão destinados R$ 53,61 bilhões para financiamento de
pequenos produtores pelo Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf), com juros de 5% e 6% ao ano
O Governo Federal
lançou no dia 29/06 o Plano Safra 2022/2023, com R$ 340,88
bilhões para apoiar a produção
agropecuária nacional até junho do próximo ano. O valor
reflete um aumento de 36% em
relação ao Plano anterior. Do
total de recursos disponibilizados, R$ 246,28 bilhões serão
destinados ao custeio e comercialização, uma alta de 39% em
relação ao ano anterior. Outros
R$ 94,6 bilhões serão para investimentos (+29%).
Com a taxa básica de
juros da economia (Selic) em
13,25% atualmente, buscou-se
preservar, prioritariamente, elevações menores para os beneficiários do Pronaf e do Pronamp,
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garantindo financiamento adequado para esses públicos.
O próximo Plano Safra também aposta na diversificação das fontes de financiamento, com a disponibilização
de mais recursos das Letras de
Crédito do Agronegócio (LCA)
para a aquisição de direitos
creditórios do agronegócio.
Foi estabelecido um aumento, de 50% para 70% na faculdade de uso dos recursos da
LCA para a aquisição desses
direitos creditórios.
FORTALECIMENTO DE
PEQUENOS E MÉDIOS
Os produtores pequenos e médios continuam sendo

prioridade no Plano Safra, com
aumento da disponibilidade de
recursos de custeio e taxas de
juros favoráveis. Os recursos
para os pequenos produtores
rurais tiveram um acréscimo
de 36%. Serão destinados R$
53,61 bilhões para financiamento pelo Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com juros de 5% ao ano (para produção de alimentos e produtos da
sociobiodiversidade) e 6% ao
ano. (para os demais produtos).
Para o médio produtor, no âmbito do Programa
Nacional de Apoio ao Médio
Produtor Rural (Pronamp), foram disponibilizados R$ 43,75
bilhões, um aumento de 28%

CRÉDITO RURAL
em relação à safra passada, com
juros de 8% ao ano.
Para os demais produtores e cooperativas, o total dis-

ponibilizado chega a R$ 243,4
bilhões, com taxas de juros de
12% ao ano. Os produtores rurais também podem optar pela
contratação de financiamento

de investimento a taxas de juros
pós-fixadas. Os recursos disponibilizados no âmbito do Pronaf
e do Pronamp são integralmente a taxas de juros controladas.
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CRÉDITO RURAL
SUSTENTABILIDADE
O incentivo a técnicas
sustentáveis de produção agropecuária continua sendo uma
das prioridades do Plano Safra
neste ano. O Programa ABC,
que financia a recuperação de
áreas e de pastagens degradadas, a implantação de sistemas
de integração lavoura-pecuária-florestas e a adoção de
práticas conservacionistas de
uso, manejo e proteção dos recursos naturais, contará com
R$ 6,19 bilhões. As taxas de
juros serão de 7% ao ano para
ações de recomposição de reserva legal e áreas de proteção
permanente e de 8,5% para
as demais.
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Além do Programa
ABC, o Plano Safra prevê o incentivo à utilização de fontes de
energia renovável. Outra novidade é o financiamento de remineralizadores de solo (pó de
rocha), que tem o potencial de
reduzir a dependência dos fertilizantes importados.
SEGURO RURAL
No seguro rural, a expectativa é atingir montante de
R$ 2 bilhões em 2023. A partir do próximo ano, o valor de
subvenção nas regiões Norte e
Nordeste será de 30% no caso
de plantio da soja e de 45% para
as demais culturas. No caso de
produtores que aderirem ao

Programa ABC, os valores serão de 25% para soja e 45% para
as demais.
A partir deste ano, todas as apólices passaram a ser
georreferenciadas. A medida
possibilita um melhor mapeamento das áreas seguradas e o
cruzamento de dados com outras bases de informações. No
Zoneamento Agrícola de Risco
Climático (Zarc) serão feitos novos aprimoramentos metodológicos pela Embrapa, com apoio
financeiro do Banco Central. O
Mapa também está fomentando
a certificação dos profissionais
de seguro rural com a publicação dos requisitos mínimos de
capacitação para cada público.
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MATÉRIA DE CAPA

SIRAN promove live sobre
segurança no campo
Evento reuniu autoridades que falaram de ações e
propostas para garantir a proteção do produtor rural
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O SIRAN realizou no
dia 29 de junho a live Segurança
no Campo – Ações e propostas
para a segurança do produtor
rural. O bate-papo ocorreu no
recinto de exposições Clibas de
Almeida Prado, em Araçatuba
(SP). A ação faz parte das atividades da entidade para levar
informações e melhorias para o
associado e homem do campo
de forma geral.

Paulo Augusto Leite Motooka
(Comandante do CPI-10), o
Capitão PM Flávio Zambrosi (Comandante da 4ª Cia do
2º BPM/I), o 1º Tenente PM
Fabrício José Oliveira de Azevedo (Comandante do 1º Pel/
PAmb da 1ª Cia/PAmb do 2º
BPAmb), e o secretário de Desenvolvimento Agroindustrial
de Araçatuba, Arnaldo Viera
Filho (Dindo).

Para abordar o tema,
o presidente do SIRAN, Thomas Rocco, conduziu a live
recebendo o Coronel PM

Rocco destacou a importância de reunir autoridades para buscar soluções e
melhorar a vida do produtor

rural. “De fato, a segurança é
realmente muito importante
para o produtor desempenhar
o seu papel com tranquilidade,
pois quando surge algum problema com furto ou um roubo
o produtor terá grande prejuízo
e vai doer no bolso correr atrás
disso. Os tratores, maquinários,
o gado e outras criações são os
principais alvos dos infratores e
com a recente alta no custo dos
defensivos e fertilizantes faz
com que a escassez do produto
atraia ainda mais atenção dos
bandidos,” lembrou o presidente do SIRAN.

MATÉRIA DE CAPA

POLÍCIA MILITAR
Autoridade de segurança pública há 35 anos, o Coronel Paulo Motooka destacou
a densidade populacional do
Estado e a situação das áreas
rurais. “Hoje, a população do
estado de São Paulo é de 46
milhões habitantes e 4% dessas pessoas está na área rural.
Temos uma grande extensão
territorial rural, sendo que
a densidade demográfica no
campo vem caindo, deixando
o produtor e o trabalhador rural espalhado e distante, muitas
vezes sem que a segurança possa chegar, porque não há uma
localização exata dessas pessoas,” contou Motooka.
Durante a live o Capitão Flávio Zambrosi citou psicó-

logo, filósofo e sociólogo francês
do século XIX Émile Durkheim,
propondo que a sociedade seja
ouvida para que as suas demandas sejam atendidas pela Polícia
Militar. “O setor público precisa
ter um relacionamento estreito
com a comunidade, e um dos
pilares da Polícia Militar hoje é a
filosofia da polícia comunitária.
Um dos exemplos é o programa Vizinhança Solidária Rural,
que é um braço e uma extensão
que Polícia Militar trouxe para
dentro da instituição para que
desde o atendimento 190 os
patrulhamentos, força tática, os
patrulhamentos especializados
como ambiental e polícia rodoviária tenham esse pensamento intrínseco da aproximação
e da importância de ouvirmos
e atendemos a necessidade da
zona rural,” ressaltou Zambrosi.

Além das propriedades, o meio ambiente também
precisa ser protegido, por isso,
o Tenente Fabrício Azevedo
destacou que ações como a live
promovida pelo SIRAN deveriam ser mais frequentes.
“Percebo que, às vezes,
o produtor fica carente de informações. E não é sempre que
ele consegue se deparar com a
viatura da Polícia Ambiental
ou do policiamento para fazer
uma pergunta. Então, momentos como esta live acabam trazendo dados relevantes para a
população da área rural. Nós,
do patrulhamento ambiental
vamos sempre nos adequando tanto às regiões urbanas
quanto às regiões rurais, que
têm problemas ambientais e
de segurança”.
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MATÉRIA DE CAPA
PREFEITURA
O secretário de Desenvolvimento Agroindustrial
de Araçatuba, Arnaldo Vieira
Filho (Dindo), listou ações
do poder público municipal.
“Como ações de segurança da
secretaria dentro do município temos algumas iniciativas
apoiadas pelo governo do Estado, como a implantação do
programa Rota Rurais, que é o
mapeamento de todas as pro-

priedades. No momento que
aparecer uma ocorrência, algum produtor fizer uma compra ou houver a entrega de um
produto, ele passa o endereço
e as pessoas podem encontrar
com qualquer aplicativo, por
meio desse mapeamento,” explicou o secretário.
Além disso, Dindo
lembrou do programa Melhor
Caminho, que também envolve uma parceria com o gover-

no do Estado. “Por meio desse programa, a prefeitura faz
a manutenção nas estradas,
sendo que o município recebeu três picapes diesel, com
tração 4 x 4, para dar apoio
à segurança no campo. E isso
está alinhado com o programa da Vizinhança Solidária.
Enfim, são diversas ações que
a gente vai construindo para
trazer benefícios e apoio em
favor da segurança no produtor rural,” relatou Dindo.
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ANÚNCIO

SIRAN disponibiliza espaços para
anúncios no muro do recinto
Dimensões de 5 m x 2,8 m, prazo, preço e condições de pagamento
chamam a atenção de empresas que terão as suas marcas
expostas durante a Expô, eventos da ABQM e diversas outras ações

O SIRAN voltou a comercializar para propagandas
espaços dos muros do recinto
Clibas de Almeida Prado, de
Araçatuba (SP). A ação havia
sido suspensa nos dois últimos
anos, por causa da pandemia
da covid-19. Agora, com o re-
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torno dos eventos ao parque de
exposições, as áreas de 5 m x
2,8 m passaram a ser novamente disponibilizadas. Os contratos são anuais, o que permite ao
anunciante ter a sua marca exposta ao público durante a realização de mais de 40 eventos

que ocorrem no recinto a cada
12 meses.
Os interessados devem
entrar em contato com o assessor de comunicação da entidade, Marcelo Teixeira, pelo (18)
98112-8621.

80 ANOS

Lives e Momento SIRAN são
novas soluções do SIRAN
Ferramentas de comunicação dão mais visibilidade à
marca que completa 8 décadas de fundação neste ano
Com a live Segurança
no Campo – Ações e propostas
para a segurança do produtor
rural, promovida no dia 29 de
junho, o SIRAN deu início a
uma nova fase da sua comunicação corporativa. As transmissões ao vivo pelas redes sociais
passarão a ser frequentes, como
explica o presidente da entidade, Thomas Rocco. “Estamos
listando temas relevantes para
o produtor rural, de forma a
disponibilizar para ele acesso a
informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Para isso,
estamos levando em conta o dinamismo das mídias sociais”.
A próxima live já tem
data marcada, 12 de julho.
Às 20, Thomas Rocco vai entrevistar o produtor Marcelo
Barbosa Strang na 1ª live da
série Famílias do Agro. Strang

é criador de Nelore PO, Mangalarga Marchador e Quarto
de Milha, é neto de Donald
Wilfred Strang, ex-presidente do SIRAN, no biênio 19591960. A ação será transmitida
pelo canal do SIRAN no YouTube
(www.youtube.com/c/
SIRANAraçatuba). “A ideia é
promovermos um bate-papo,
em formato descontraído mesmo, abordando assuntos como
a história da família no setor,
como está o negócio hoje, abordar a relação agronegócio nacional x internacional do ponto
de vista da competitividade, a
visão da família sobre o futuro
do agronegócio e qual é a mensagem que eles deixam para as
gerações futuras”, explica o presidente do SIRAN.
Além das lives, a entidade reformulou o formato

das entrevistas que eram produzidas e transmitidas no programa Jornal do Campo, sendo finalizada a parceria com a
TVC Gazeta (Canais 21 e 521
da Net Araçatuba). Agora, as
entrevistas são avulsas, sendo postadas no YouTube e no
site do sindicato, e o quadro
se chama Momento SIRAN. A
primeira entrevista neste novo
formato ocorreu com a analista
de negócios do Sebrae, Flávia
Santos, que falou sobre as inscrições para bolsistas do programa Agente Local de Inovação (ALI) Rural.
“Vale a pena lembrar
que a entidade completa 80
anos agora em 2022, e a nossa
missão com o produtor rural é
trazer informação e ações que
fazem sentido na vida dele”,
conclui Rocco.
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SETOR PRODUTIVO

Impactos que o inventário pode causar
na atividade produtiva da fazenda
Felipe Toqueton Trentin é advogado (OAB/SP 424.422) e
Stéphanie de Paiva Parrilha é advogada em Araçatuba (OAB/SP 424.834)
O inventário é o procedimento pelo qual os bens
do falecido são transmitidos
aos herdeiros. Pelo princípio da
saisine, adotado no direito de
sucessório brasileiro, o patrimônio do falecido se transmite
no momento do óbito. Todavia, é pelo inventário que serão
apurados os ativos e os passivos deixados pelo “de cujus”
para que os bens possam ser
transmitidos definitivamente
aos herdeiros.
A morte é um fato, mas
também é um choque. Ninguém está preparado para os
seus impactos.
Imagine que uma pessoa tenha uma grande fazenda,
que produz toneladas de soja
e emprega dezenas de funcionários. Toda a família possui
uma vida confortável graças à
atividade desenvolvida no local, toda gerenciada pelo patriarca do núcleo familiar. Os
filhos nunca se interessaram
pela continuidade da atividade, tendo pouco conhecimento
de como funciona a dinâmica
da fazenda.
Eis que o patriarca falece e, do dia para a noite, a fazenda para. Não há administradores no local, somente alguns
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funcionários que conhecem
a rotina da fazenda e conseguem gerir o funcionamento
da atividade.
Os filhos não sabem
como gerir e dar continuidade à fazenda, não sabem quais
ordens dar aos funcionários,
não conhecem os fornecedores
nem os compradores da produção, sem contar o fato de que as
contas bancárias do pai estão
bloqueadas em virtude do falecimento, impedindo o acesso
ao dinheiro da família.
Surge a necessidade
de que o inventário seja aberto
imediatamente, porém a lista
extensa de documentos deixa
os herdeiros paralisados, pois
eles não sabem nem em quais
instituições financeiras o pai
mantinha suas contas, tampouco os valores emprestados, nem
sabem listar todos os bens mó-

veis e imóveis que foram adquiridos em nome do pai.
A fazenda não pode
parar, os funcionários precisam
receber seus salários e os filhos
não possuem dinheiro para pagar os impostos decorrentes do
óbito, nem custos com cartórios e honorários advocatícios.
Somente para elucidar e exemplificar, esse é o cenário que
um inventário pode resultar na
operação produtiva agropecuária, prejudicando toda a atividade desenvolvida com tanto
esmero pelo patriarca ao longo
de sua vida.
Por isso é essencial o planejamento sucessório dos bens
de uma pessoa, seja por meio
de doações, testamentos ou a
abertura de holdings. Planejar
é garantir que a atividade rural
não seja comprometida com o
falecimento de seu titular.
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