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EDITORIAL

 O cenário econômico global está instável e o agronegócio brasileiro está imerso nesse pano-
rama. Não bastasse a crise energética na China, agora há também a guerra na Rússia para encarecer e 
fazer faltar fertilizantes, assim como defensivos agrícolas.

 Dias atrás, o governo daquele país recomendou a suspensão das exportações de fertilizan-
tes. Segundo o Ministério da Indústria e Comércio russo, a decisão está relacionada com a desor-
ganização da cadeia logística de exportação, afetada desde o início da guerra com a Ucrânia na 
última semana.

 De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, após as sanções impostas que afetaram diversos 
setores da economia russa, transportadoras de diversas partes do mundo suspenderam as atividades 
no país comandado por Vladimir Putin. Diante do cenário, o escoamento de fertilizantes aos portos 
� caria inviabilizado. “Falhas no embarque de fertilizantes podem afetar diretamente a segurança na-
cional de vários países e causar graves consequências na forma de escassez de alimentos para centenas 
de milhões de pessoas já no médio prazo”, diz a nota do ministério da Rússia. 

 A decisão liga o alerta para o setor produtivo nacional, que importa 23% de fertilizantes e 
nitrogenados da Rússia. No entanto, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já havia descartado 
a possibilidade de importar produtos da Rússia enquanto o país estiver em guerra com a Ucrânia. E, 
segundo a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), o Brasil tem estoque de fertilizantes 
até junho.

 Esperamos que o governo fomente a produção local e regulamente os fertilizantes no país. 
A dependência brasileira de outros países em relação aos fertilizantes precisa mudar para que tenha-
mos produção de alta performance, qualidade e que seja sustentável. Ao produtor rural cabe aten-
ção e cautela, com todos os custos na ponta do lápis. Como sempre dizemos, planejamento e gestão 
acima de tudo.

Momento de cautela
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AGRICULTURA

Alta dos preços, falta de fertilizantes e
de defensivos preocupa produtores rurais

SIRAN monitora a situação, assim como orienta agricultores
e pecuaristas a fazer planejamento e gestão de custos

 Embora de modo geral 
o agronegócio brasileiro venha 
apresentando bom desempe-
nho durante a pandemia de co-
vid-19, dois problemas que sur-
giram em meio à crise sanitária 
estão tirando o sono dos pro-
dutores rurais: o encarecimento 
e a falta de fertilizantes, assim 
como de defensivos agrícolas.

 De acordo com Ale-
xandre Altrão, diretor executivo 
de uma rede de distribuição de 
produtos agropecuários no in-
terior paulista, e que tem uma 

unidade em Araçatuba, atual-
mente, questões político-eco-
nômicas, ambientais e gargalos 
logísticos (falta de contêineres 
e de navios) ameaçam a produ-
ção agrícola nacional. Primeira-
mente, segundo a empresário, 
houve o impacto da pandemia 
da covid-19, sendo que a crise 
sanitária forçou a redução no 
ritmo de produção de indús-
trias de fertilizantes e defensivos 
agrícolas em todo o mundo.

 Agora, são as crises po-
líticas e energéticas, na Ucrânia, 

Rússia, China e Índia, quatro 
dos principais fornecedores de 
matérias-primas do mercado 
global, que estão prejudicando 
a cadeia produtiva. O empresá-
rio lembra que o Brasil impor-
ta quase 80% dos ingredientes 
desses produtos. No caso da 
China, o país fez uma mudan-
ça na sua política energética e 
uma parte importante de pro-
víncias que têm os centros quí-
micos que produzem produtos 
oriundos do fósforo amarelo e 
do glifosato não trabalha mais 
nos turnos de antes.

Alexandre Altrão
Diretor Executivo da Agrofértil
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 O fósforo é um dos 
principais elementos para fer-
tilizantes, enquanto o glifosato 
tem um papel importante na 
produção de agrotóxicos, sen-
do agrotóxico mais vendido no 
mundo. Além disso, a China 
anunciou, em outubro do ano 
passado, que os seus estoques 
de carvão das usinas gerado-
ras de eletricidade estão “pe-
rigosamente baixos”, podendo 
resultar em até seis meses de 
crise energética.

 De acordo com Altrão, 
di� cilmente o produtor rural 
vai absorver o aumento do cus-
to de produção. “O produtor 
rural está assustado, porque os 
custos subiram de forma signi-
� cativa. Os fertilizantes prati-
camente dobraram de preço, e 
alguns insumos de tratamen-
to chegaram a quadruplicar. 
Como se não bastasse, muitos 
desses produtos estão em falta 

no mercado. Teve até agricultor 
que comprou e não está rece-
bendo o que encomendou. No 
� nal das contas, isso encarece 
muito o custo médio de produ-
ção, desde hortifrutigranjeiros 
até commodities, como a soja, 
e isso vai ser chegar à pratelei-
ra do supermercado”, analisa 
o empresário.

SIRAN

 O presidente do SI-
RAN, o Sindicato Rural da Alta 
Noroeste, � omas Rocco, diz 
que mesmo agricultores que 
encomendaram fertilizantes e 
herbicidas com antecedência 
estão enfrentando di� culdades 
para receber os produtos. No 
� m das contas, ele revela que 
não restam muitas opções para 
o produtor rural.

 “Ou o agricultor atra-
sa o plantio e assume o risco 

de esperar outra condição 
favorável para o plantio, ou 
então vai buscar por produ-
tos substitutos, como adu-
bo organomineral ou outra 
fonte alternativa qualquer de 
adubação, assim como usar 
defensivos que substituam os 
que estão faltando, como o 
glifosato. Tem sido uma esco-
lha de Sofia para os produto-
res, que estão assumindo esse 
custo mais alto para não ficar 
sem fertilizantes e insumos, 
o que pode comprometer a 
sua produção. O momento é 
de muita atenção e de cautela 
para nós, do agronegócio”, co-
menta Rocco.

 Para ele, a safra 21/22 
já deve ser afetada pela escassez 
dos ingredientes. Rocco desta-
ca que o SIRAN está recomen-
dando ao produtor rural que 
tenha todos os seus custos na 
ponta do lápis.

AGRICULTURA

� omas Rocco
Presidente do SIRAN
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AGRICULTURA

PLANO
ESTRATÉGICO

 O diretor do depar-
tamento de sanidade vegetal e 
insumos agrícolas do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Carlos 
Goulart, a� rma que a possível 
falta de defensivos preocupa o 
mundo todo e que o Mapa tem 
acompanhado essa questão 
para que não ocorra desabaste-
cimento no mercado brasileiro. 

 “Com o efeito da pan-
demia nas cadeias de supri-
mentos, principalmente da 
China e Rússia, entre maio e 
junho, começamos a ter sina-

lizações da falta de capacida-
de da indústria em entregar a 
tempo e na quantidade espe-
rada os volumes que o Brasil 
consome”, explica.

 Goulart a� rma que o 
país pode enfrentar a falta de 
fertilizantes e defensivos, mas 
que isso não deve ocorrer na sa-
fra de verão e, sim, nas seguin-
tes. “Temos diferentes cenários 
em andamento e nosso país 
é muito dependente dos três 
principais macros nutrientes – 
nitrogênio, fósforo e potássio. E 
cada um deles com problemas 
especí� cos de fornecimento. 
Na verdade, em alguns casos, 
se trata mais de uma questão 

geopolítica do que das cadeias 
de suprimentos”, acrescenta.

 De acordo com a dire-
tora da Frencoop e presidente 
da Comissão de Agricultu-
ra, a deputada Aline Sleutjes 
(PR), o caminho para suprir a 
falta de fertilizantes e defensi-
vos no Brasil passa pela regu-
lamentação dos bioinsumos 
no país. “Essa dependência de 
outros países em relação aos 
nossos fertilizantes precisa 
mudar com urgência, uma vez 
que esperamos uma produ-
ção de alta performance, alta 
qualidade, renovada, susten-
tável e com responsabilidade 
ambiental”, alerta.
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Rússia pede suspensão de exportações de fertilizantes
 A Rússia pediu a seus 
produtores locais de fertilizan-
tes interrompam as exportações 
devido a problemas de logística, 
segundo comunicado divulgado 
no dia 04/03 pelo Ministério da 
Indústria e Comércio russo. A 
decisão deverá levar a um for-
te aumento nos preços dos ali-
mentos, que já haviam registra-
do forte alta em fevereiro, 24%, 
antes do início da Guerra entre 
Rússia e Ucrânia.

 As preocupações com 
as tensões na área do Mar Ne-
gro já pesavam nos mercados 
agrícolas antes mesmo de a vio-
lência explodir, mas analistas 
alertam que um con� ito prolon-

gado pode ter um grande im-
pacto nas exportações de grãos. 

 A notícia sobre a re-
comendação do governo russo 
para que os produtores de fer-
tilizantes suspendam tempora-
riamente suas exportações não 

está clara para o governo brasi-
leiro. O Ministério da Agricul-
tura esclareceu, no entanto, que 
a suspensão das exportações de 
fertilizantes foi uma recomen-
dação do governo russo e que 
a medida, a princípio, não afeta 
o Brasil.
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MANCHETE

SIRAN apresenta seus planos
para o biênio 2022 – 2023

Diretores foram apresentados em evento no recinto Clibas de Almeida Prado,
que contou com a presença de produtores rurais, autoridades, parceiros do
sindicato, e teve a entrega de Votos de Aplauso da Câmara de Araçatuba

 Os planos da atual di-
retoria do SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste) para o 
biênio 2022 – 2023 foram apre-
sentados hoje (08) em um even-
to realizado no recinto Clibas 
de Almeida Prado, em Araça-
tuba (SP). Dentre as ações estão 
a reformulação da marca da en-
tidade, que neste ano completa 
8 décadas de existência, sendo 
uma das mais tradicionais en-
tidades classistas rurais do Bra-
sil, assim como a realização de 

mais eventos no parque de ex-
posições, e a busca de mais be-
nefícios aos associados.

 O presidente � omas 
Rocco, o mais novo a assumir 
o cargo na história da entidade 
(34 anos), destacou as parcerias 
tão necessárias para que o SI-
RAN chegasse aos 80 anos. “To-
dos os participantes do evento 
e a sociedade, de forma geral, 
podem ter certeza que estamos 
aqui para fomentar o agronegó-

cio e contribuir com Araçatuba, 
da região e do Brasil. Estamos 
à disposição de todos para � r-
mar parcerias e trabalharmos 
de mãos dadas em busca do 
desenvolvimento sustentável”, 
a� rmou. Produtor rural com 
formação em Administração 
de Empresas e MBA em Ges-
tão Estratégica do Agronegócio 
pela FGV, Rocco é neto do ex-
-presidente do SIRAN Alfredo 
Ferreira Neves (Alfredinho, fa-
lecido em 2019).

� omas Rocco
Presidente do SIRAN
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MANCHETE

 Rocco lembrou que o 
SIRAN é um dos sindicatos do 
estado que mais realiza ações 
de capacitação em parceria 
com o Senar-SP (Serviço Na-
cional de Aprendizagem Ru-
ral – São Paulo), com mais de 
400 no ano passado. O evento 
contou com a participação do 
superintendente do Senar-SP, 
Mário Antônio Biral, e tam-
bém com o diretor da FAESP 
(Federação da Agricultura do 
Estado de São Paulo), Pedro 
Lucchesi, que prestigiaram o 

evento representando o pre-
sidente do sistema FAESP/Se-
nar-SP, Fábio Meirelles.

 O evento também ser-
viu para apresentar os 16 inte-
grantes que compõem a atu-
al diretoria, embora a maior 
parte já esteja no comando do 
SIRAN nos últimos anos. A 
novidade é a chegada de qua-
tro novatos: Antônio César Pa-
trizzi M. Villela, 2º Tesoureiro; 
Fabio Moreno Martins, Con-
selheiro Fiscal Efetivo; Gus-

tavo Nogueira M. de Oliveira, 
Delegado Representante Efe-
tivo; e Daniel Martins Juncal 
Verdi, Delegado Representan-
te Suplente. “Vamos equilibrar 
o que de bom o conhecimento 
adquirido proporcionou ao 
longo de 80 anos de história 
do SIRAN, com a necessidade 
da incrementação de novas e 
modernas práticas corpora-
tivas. Por isso, a partir deste 
ano, passamos a ter um novo 
lema: tradição e inovação”, 
explicou Rocco.
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MANCHETE

VOTO DE APLAUSO

 Na sua fala, o presi-
dente da Câmara Municipal 
de Araçatuba, vereador Dr. Al-
ceu, entregou Votos de Aplauso 
aprovados pelo legislativo local 
na sessão ordinária de ontem 
(07) ao SIRAN, ao presidente 
� omas Rocco, assim como aos 
ex-presidentes Fábio Brancato 
e Marco Antônio Viol.

 O prefeito de Birigui, 
Leandro Ma� eis, cumprimen-
tou a nova diretoria e destacou 
o entusiasmo e a motivação do 
novo presidente como funda-
mentais para esta nova fase da 
gestão do sindicato. A vice-pre-
feita de Araçatuba, Edna Flor, 
agradeceu pela parceria com o 
poder público e colocou a ad-

ministração municipal à dispo-
sição para ações conjuntas.

 Rocco lembrou no seu 
pronunciamento que foi a par-
ceria entre o SIRAN, a prefei-
tura de Araçatuba (cessão do 
recinto de exposições Clibas de 
Almeida Prado por 20 anos, re-
nováveis por mais 20), governo 
do Estado, e a ABQM (Asso-
ciação Brasileira de Criadores 
de Cavalo Quarto de Milha), 
que permitiu a construção do 
Complexo Esportivo Equestre 
(o maior da América Latina e 
um dos melhores do mundo), e 
consequentemente a realização 
das três principais provas da 
entidade equestre.

 Como não puderam 
estar presentes, por causa de 

eventos agendados anterior-
mente, enviaram vídeos de 
saudação à diretoria do SIRAN 
o deputado estadual e secretá-
rio de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo, 
Itamar Borges, o prefeito de 
Araçatuba, Dilador Borges, e o 
presidente do Sebrae-SP e vice-
-presidente do sistema FAESP/
Senar-SP, Tirso Meirelles.

 “Queremos consolidar 
o SIRAN como a grande cen-
tral do agronegócio da região 
de Araçatuba, sendo referência 
em um importante insumo do 
agronegócio moderno, que é a 
informação. Vamos disponibi-
lizar, cada vez mais, dados re-
levantes, que façam a diferença 
para o nosso associado”, � nali-
zou Rocco.

Foto: José Marcos Taveira
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IMPOSTO DE RENDA

Receita Federal divulga
regras do IRPF 2022

Expectativa é que 34,1 milhões de declarações sejam enviadas

 A Receita Federal 
anunciou as regras para a en-
trega da Declaração do Impos-
to de Renda de 2022. O prazo 
de envio teve início às 8 horas 
do dia 07 de março e termina às 
23h59min59s horário de Brasí-
lia, do dia 29 de abril de 2022. 
Após esta data, o contribuin-
te que apresentar a declaração 
receberá multa pelo atraso. A 
expectativa é de que 34.100.000 
declarações sejam enviadas até 
o � nal do prazo.

 Entre as novidades des-
te ano, estão o acesso ampliado 
à declaração pré-preenchida 
por meio de todas as platafor-
mas disponíveis e o recebimen-
to da restituição e o pagamento 
de DARF via PIX. O Programa 
Gerador da Declaração (PGD) 
está disponível para download 
desde o dia 07 de março.

 O setor Expediente do 
SIRAN está à disposição dos 
associados quaisquer informa-
ções sobre a declaração.

OBRIGATORIEDADE
DE APRESENTAÇÃO

 Entre os contribuintes 
que estão obrigados a apre-
sentar a declaração anual re-
ferente ao exercício de 2022, 
ano-calendário 2021, estão 
aqueles que:

 I - receberam rendi-
mentos tributáveis, sujeitos ao 
ajuste na declaração, cuja soma 
foi superior a R$ 28.559,70 
(vinte e oito mil, quinhentos e 
cinquenta e nove reais e seten-
ta centavos) e, em relação à ati-
vidade rural, obtiveram receita 
bruta em valor superior a R$ 
142.798,50 (cento e quarenta 
e dois mil, setecentos e no-
venta e oito reais e cinquenta 
centavos);

 II - receberam rendi-
mentos isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamente 
na fonte, cuja soma foi supe-
rior a R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais);

 Também estão obriga-
das a apresentar a declaração 
aquelas pessoas físicas residen-
tes no Brasil que no ano-calen-
dário de 2021, entre outros:

 - Obtiveram, em qual-
quer mês, ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos, 
sujeito à incidência do impos-
to, ou realizaram operações em 
bolsas de valores, de mercado-
rias, de futuros e assemelhadas;

 - Tiveram, em 31 de 
dezembro, a posse ou a pro-
priedade de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, de valor 
total superior a R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais);

 A restituição do IRPF 
será efetuada em cinco lotes, 
entre maio a setembro de 2022.

- 1º lote - 31 de maio
- 2º lote - 30 de junho
- 3º lote - 29 de julho
- 4º lote - 31 de agosto
- 5º lote - 30 de setembro
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ARTIGO

Saiba o que é a Cédula de Produto Rural
*Felipe Toqueton Trentin e Stéphanie de Paiva Parrilha

 A Cédula de Produto 
Rural (CPR) é um título repre-
sentativo da entrega de produ-
tos rurais, que pode ou não ter 
uma garantia assegurada na 
respectiva cédula. Esse título 
pode ser emitido por produ-
tores rurais, suas associações 
e cooperativas, além pessoas 
jurídicas que comercializem 
produtos rurais.

 A principal � nalida-
de desta cédula é fomentar e 
� nanciar todas as atividades 
envolvidas na cadeia produti-
va, comercial e � nanceira do 
agronegócio, destacando-se 
como importante instrumen-
to na captação de recursos por 
parte dos produtores, sem ter 
que se valer, necessariamente, 
dos bancos, eis que, além das 
instituições � nanceiras, po-
dem ser emitidas em favor de 
investidores, fornecedores de 
insumos, entre outros.

 Fato é que a CPR pode 
ser emitida para produtos do 
agronegócio, que são aqueles 
obtidos, por exemplo, nas ati-
vidades agrícola, pecuária, de 
� oresta plantada e de pesca e 
aquicultura. É importante des-
tacar que a emissão da CPR 
deve obedecer aos requisitos 
dispostos na Lei nº 8.929/1994, 
que determina os critérios le-
gais para dar validade e e� cá-
cia ao título, tais como deno-
minação correta do título, data 

de entrega dos produtos e ven-
cimento, quali� cação das par-
tes e garantidores, a promessa 
da entrega do produto, data e 
local da emissão etc.

 Além disso, a referi-
da cédula é muito utilizada 
como forma de pagamento e 
permite que os produtores co-
mercializem seus produtos e 
façam transações de um modo 
mais facilitado.

 Desta forma, possível 
concluir que a CPR propicia 
ao produtor rural acesso aos 
recursos de mercado a me-
nores custos, ofertando, em 
contrapartida, garantias de 
formatação simples, fáceis e 
desburocratizadas. 

 Por � m, vale destacar 
uma grande revolução, que 
fora a criação da CPR � nan-
ceira, a qual possibilitou ao 
investidor, interessado em in-
vestir na agricultura, mas que 

não estava disposto a receber 
esses produtos do agronegó-
cio como rendimento de seus 
investimentos, que pudessem 
optar em receber os valores 
em dinheiro.

 Assim sendo, possí-
vel veri� car que a CPR é uma 
ótima alternativa de captação 
de recursos para os produto-
res rurais, assim como uma 
excelente forma de investi-
mento para pessoas físicas e 
jurídicas, sendo indispensável, 
para tanto, a intermediação de 
um pro� ssional especializado 
na área para evitar eventuais 
prejuízos.

*Felipe Toqueton Trentin é ad-
vogado em Araçatuba (OAB/
SP 424.422) – felipetoqueton@
hotmail.com

*Stéphanie de Paiva Parrilha é 
advogada em Araçatuba (OAB/
SP 424.834) stephaniepparrilha@
hotmail.com
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