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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

SENADO APROVA PROJETO DE LEI DO FUNRURAL 

O senado Federal aprovou 
no dia 14/12, o Projeto de Lei 
(PL) 9206/2017, que institui o 
Programa de Regularização 
Tributaria Rural (PRR) e rene-
gocia os débitos do Fundo 
de Assistência ao Trabalhador 
Rural (Funrural).

A medida incorporou dis-
positivos da MP 793/17, que 
perdeu vigência em novem-
bro. A proposta prevê o par-
celamento do passivo dos 
produtores rurais com des-

O projeto, de autoria do 
deputado Zé Silva (SD-MG), 
incorpora texto da Medida 
Provisória 793/17, cuja vi-
gência foi encerrada sem 
votação. O texto aprovado 
foi na forma do substitu-
tivo da deputada Tereza 
Cristina (sem partido-MS), 
que passa a contribuição 
do produtor rural pessoa 
física de 2% para 1,2% da 
receita bruta. Essa contri-
buição não incidirá sobre 
mudas, sementes, sêmen 
para reprodução animal, 
cobaias e produção rural 

conto e mudanças na alíquo-
tas de contribuição. O projeto 
traz também a prorrogação 
de prazos e a renegociação 
de vários tipos de passivos 
rurais, assim como novas re-
gras para a cobrança de dé-
bitos inscritos em dívida ativa 
da União. 

O PL foi aprovado sem ne-
nhum tipo de alteração e se-
gue agora para a sanção pre-
sidencial, que deve ser feita 
em um prazo de 15 dias. 

destinada ao plantio ou ao 
reflorestamento.

No caso das empresas 
rurais, a nova alíquota será 
de 1,7% no lugar dos 2,5% 
devidos atualmente. As si-
tuações de não incidência 
são iguais e ambas as alí-
quotas valerão a partir de 
1º de janeiro de 2018.

Além do tema do parce-
lamento de dívidas com a 
Previdência Social, o proje-
to permite o parcelamento 
de vários tipos de dívidas 
do setor rural.

Qual o conteúdo do texto aprovado?

Receita bruta x folha de pagamento

Quem vai pagar: produtor ou comprador?

Parcelas menores

O produtor rural, tanto pessoa 
física quanto empresa, poderá op-
tar (segundo o texto aprovado no 
Congresso), a partir de 1º de janei-
ro de 2019, pela contribuição so-
bre a receita bruta ou sobre a folha 
de pagamento, valendo para todo 
o ano calendário.

O parcelamento de dívidas 
por meio do Programa de Regu-
larização Tributária Rural (PRR) 
abrangerá débitos relativos a essa 
contribuição perante a Receita 
Federal e a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) vencidos 
até 30 de agosto de 2017. O prazo 

de adesão será 28 de fevereiro de 
2018. Na Medida Provisória do Fun-
rural, era 20 de dezembro de 2017, 
mas como ela perdeu vigência, o 
prazo precisou ser prorrogado.

Tereza Cristina manteve o valor 
da entrada em 2,5% do valor da dí-
vida consolidada sem reduções, 
enquanto a MP original previa 4%.

A previsão inicial do governo 
com a renúncia fiscal da alíquota 
menor e do parcelamento era de 
R$ 5,5 bilhões nos próximos três 
anos. A oposição afirma que esse 
montante pode chegar a R$ 18 bi-
lhões.

A legislação prevê duas situa-
ções de quem será o responsável 
por recolher a contribuição. Se o 
produtor rural comercializar sua 
produção no exterior, diretamente 
no varejo com consumidor pessoa 
física, com outro produtor pessoa 
física (contribuinte individual) ou 
com outro segurado especial, de-
verá ele mesmo recolher a con-
tribuição sobre a receita obtida 

como um segurado especial da 
Previdência Social.

Se ele vender para outra em-
presa (consumidora, consignatária 
ou cooperativa) ou para pessoa fí-
sica não produtora rural que com-
pra para revender a consumidor 
pessoa física, esse comprador é 
que tem a obrigação de pagar a 
contribuição e, para efeitos fiscais, 
vira o devedor se não recolher.

Enquanto a MP 793/17 previa 
condições mais favoráveis para o 
produtor segurado especial e para 
a empresa ou revendedor com dí-
vidas de até R$ 15 milhões, o texto 
aprovado pela Câmara propõe par-
celas menores para todos os com-
pradores da produção rural e para 
as cooperativas.

Os produtores rurais pessoas 
físicas e pessoas jurídicas (laticí-
nios, frigoríficos e agroindústrias, 
por exemplo) pagarão cada uma 
das 176 parcelas após a entrada 
em valor equivalente a 0,8% da 
média mensal da receita bruta ob-
tida no ano anterior ao do venci-
mento da parcela.

Já os compradores e as coope-

rativas pagarão 0,3% dessa receita 
bruta também em 176 vezes.

Os descontos serão de 100% 
de juros e multas de mora, de ofí-
cio e encargos legais. As parcelas 
mínimas serão de R$ 100,00 para 
os produtores e de R$ 1.000,00 
para os compradores.

Tereza Cristina acabou com a 
garantia exigida para parcelar dívi-
das junto à PGFN acima de R$ 15 
milhões. Segundo ela, a garantia 
não merece ser mantida porque 
“os produtores rurais não dispõem 
de condições financeiras para 
apresentarem carta de fiança ou 
seguro garantia judicial”. Garantias 
já prestadas em ações de execu-
ção fiscal continuam valendo.
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FUNDECITRUS REESTIMA SAFRA DA LARANJA 2017/18
EM 385, 20 MILHÕES DE CAIXAS

SAFRA DE CANA 2017/18 NO CENTRO-SUL TENDE A 
SUPERAR O ESPERADO

VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DEVE 
CRESCER 5,4% EM 2018, DIZ CNA

CURSOS 2018SENADO PERMITE ARMA DE FOGO NA ZONA RURAL

O Fundecitrus – Fundo 
de Defesa da Citricultura 
divulgou mais uma reesti-
mativa da safra de laranja 
2017/18, que apontou uma 
produção de 385,20 mi-
lhões de caixas de 40,8 kg 
cada. Esse valor correspon-
de a um aumento de 2,98% 
em relação à estimativa de 
setembro e 5,69% ao nú-
mero inicial divulgado em 
maio.

Do total reestimado, 
95,50 milhões de caixas 
são de variedades pre-
coces, 118,19 milhões de 
caixas de meia estação e 
171,51 milhões de caixas 
de tardias.

O balanço positivo até 
o momento foi desenca-
deado, principalmente, 
pelas chuvas acima da mé-
dia histórica no início da 
safra, que voltaram a cair 
nas regiões produtoras em 
outubro, atingindo 147 mi-
límetros em média e, em 
novembro, 227 mm, após a 
estiagem que se estendeu 
de julho a setembro com 
apenas 47 mm acumula-
dos no trimestre, de acor-
do com os registros. Além 
do clima, o bom desenvol-
vimento da safra está asso-

ciado à intensificação dos 
tratos culturais dos poma-
res, que pode ser consta-
tada com o crescimento da 
demanda de insumos usa-
dos no manejo nutricional 
e fitossanitário registrado 
no último ano na citricul-
tura.

Os dados observados 
até a divulgação desta re-

estimativa mostram que os 
frutos colhidos de todas as 
variedades nesta safra es-
tão com peso médio acima 
da projeção inicial. A ex-
pectativa em maio era a de 
que cada fruto chegasse à 
colheita pesando em mé-
dia 154 gramas, porém, em 
setembro, o peso unitário 
passou para 158 gramas e 

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça do Senado 
aprovou projeto que permi-
te a aquisição e posse de 
arma de fogo na zona rural. 
O texto altera o Estatuto do 
Desarmamento, liberando a 
adoção do armamento nos 
limites da propriedade. Foi 
aprovado por 11 votos a 5 
e, se não for apresentado 
recurso para votação em 

já está em 162 gramas. O 
ganho de peso foi o princi-
pal motivo que provocou o 
aumento da produção das 
variedades precoces em 
setembro e continua sen-
do o fator determinante 
para o incremento das va-
riedades de meia estação 
e tardias nesta reestimati-
va.

Os dados provenientes 
do monitoramento contí-
nuo da safra indicam que 
já foram colhidos 99% dos 
talhões das variedades 
precoces. A colheita da 
Pera Rio atingiu 89%, a da 
Valência e Valência Folha 
Murcha está em 58% e a 
da Natal em 50%. Conside-
rando todas as variedades, 
já foi colhido cerca de três 
quartos da produção. Da 
safra total, cerca de 29,43 
milhões de caixas deverão 
ser produzidas no Triângu-
lo Mineiro.

O trabalho da Pesquisa 
de Estimativa de Safra é 
feito pelo Fundecitrus em 
cooperação com a Markes-
trat, FEA-RP/USP e FCAV/
Unesp. A próxima reesti-
mativa será divulgada em 
fevereiro e o fechamento 
da safra em abril.

A moagem de cana por 
usinas e destilarias do cen-
tro-sul do Brasil na safra 
2017/18 deve superar o vo-
lume esperado pelo merca-
do, mesmo após adversida-
des climáticas nos últimos 
meses e com os trabalhos 
se enfraquecendo a partir 
de agora em razão do perí-
odo de entressafra.

De acordo com dados 
divulgados pela União da 
Indústria de Cana-de-açúcar 
(Unica), as unidades produ-
toras da região processa-
ram cerca de 568 milhões 
de toneladas de cana no 
acumulado da temporada 

Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) acredita que o Valor 
Bruto da Produção (VBP) 
agropecuária deve crescer 
5,4% em 2018. Esta é a in-
dicação trazida pelo cená-
rio 1 da entidade, confor-
me material distribuído.

O crescimento se dará 
“sobretudo baseado nas 

Estaremos divulgando 
os cursos que o Sindicato 
Rural irá realizar em 2018, 
em parceira com SENAR/
SP, a partir do dia 22/01, 
onde serão realizados cur-
sos de formação profissio-
nal, promoção social entre 
outros. Cursos esses são 
totalmente gratuitos, des-
tinados ao produtor rural, 
trabalhador rural e fami-
liares.

até 30 de novembro.
A associação projeta a 

moagem de 585 milhões de 
toneladas na safra 2017/18, 
até o término oficial do ci-

boas expectativas da pe-
cuária, tanto para produ-
ção quanto para preços”. 
A previsão de crescimento 
nesta área é de 9%. “No 
ramo agrícola, espera-se 
crescimento de 3%, alicer-
çado principalmente pelo 
aumento da produção de 
alguns dos principais pro-
dutos agrícolas. Para soja, 

clo, em 30 de março. Ou 
seja, nos próximos meses 
o esmagamento teria de 
atingir mais 17 milhões de 
toneladas de cana, quanti-

milho e cana-de-açúcar, 
não se espera grandes 
variações em preços ou 
produção”, acrescentou a 
CNA.

No cenário 2 da entida-
de, caso as condições do 
clima sejam favoráveis, “a 
próxima safra de soja e 
de cana-de-açúcar devem 
ser destaques de fatura-

dade que tende a ser supe-
rada, segundo Botelho.

“Considerando-se as úl-
timas cinco safras, a média 
de moagem entre dezem-
bro e março foi de cerca de 
30 milhões de toneladas. A 
última vez em que tivemos 
uma moagem abaixo de 15 
milhões de toneladas foi 
em 2011/12, mas aquele 
ano foi marcado por uma 
grande quebra”, disse o 
analista. 

Caso a média histórica se 
matenha, o processamento 
no centro-sul superaria tam-
bém o esperado de 583,8 
milhões de toneladas.

mento do próximo ano”. 
Neste caso, as projeções 
são de que a produção 
de soja pode alcançar R$ 
132,7 bilhões, enquanto 
a de cana-de-açúcar pode 
chegar a R$ 57,2 bilhões. 
Neste cenário 2, o fatura-
mento do setor cresceria 
7,1%, acima dos 5,4% do 
cenário 1.

Plenário, será remetido dire-
tamente para a Câmara dos 
Deputados.

De acordo com o projeto 
impõe algumas condições 
para liberar o porte de arma. 
A pessoa tem que ser maior 
de 21 anos e, além de se 
identificar, deve compro-
var moradia na zona rural e 
apresentar atestado de bons 
antecedentes. São as mes-

mas exigências já feitas para 
quem atua como caçador 
para subsistência.

Ao justificar o projeto, o 
senador Wilder Morais ale-
gou que, em muitos casos, 
a propriedade rural fica afas-
tada dos postos policiais. 
Essa situação, segundo ele, 
deixa esses locais à mercê 
de criminosos e de animais 
silvestre, sendo necessário 
um instrumento de defesa.



SINDICATO RURAL COMPLETA 13.800 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.
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MAMINHA NA PRESSÃO COM MOLHO DE LARANJA

ReceitaReceita

O velhinho e o aparelho de surdez
O medico atende um velhinho milionário que tinha 
começado a usar um revolucionário aparelho de au-
dição: 
E aí, seu Almeida, está gostando do aparelho?
É muito bom 
Sua família gostou? 
Ainda não contei pra ninguém, mas já mudei o meu 
testamento três vezes.

FRUTAS: ABACAXI, CARAMBOLA, COCO-VERDE, FIGO, FRUTA-DO-CONDE, LARANJA-PERA, 

MAMÃO, MARACUJÁ, MELANCIA, NECTARINA

LEGUMES: ABÓBORA, ABOBRINHA, BETERRABA, PEPINO, PIMENTÃO, QUIABO, TOMATE

VERDURAS: ALFACE, CEBOLINHA, COUVE, SALSA, SALSÃO

JaneiroO que se colhe 
no mês de

A 136ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Dezembro de 2017, cujo ganhador foi o Sr. , totalizando 13.800 litros em 
parceria com AUTO POSTO MATTARA.

Sr. Manoel Jesus da Rocha

Ingredientes
1 peça de maminha
Sal a gosto
3 colheres (sopa) de azeite
1 tablete de caldo de carne
1 talo de salsão
1 talo de alho poró
1 cebola
1 cenoura
1 ramo de salsinha
1 ramo de alecrim
1 xícara (chá) de molho de tomate
3 colheres (sopa) de molho inglês
Água, o suficiente

Molho de laranja 
4 xícaras (chá) do caldo do cozi-
mento da carne coado
1 xícara (chá) de suco de laranja
½ xícara (chá) de amido de milho
2 colheres (sopa) de manteiga

Sal a gosto

Modo de Preparo
Maminha: tempere a carne com 
sal a gosto. Em uma panela de 
pressão, aqueça o azeite e doure 
a carne de todos os lados. Acres-
cente o caldo de carne, o salsão, 
o alho poró, a cenoura, a cebola, 
as ervas, o molho de tomate, e 
cubra com água. Tampe a panela 
e quando pegar pressão deixe por 
40 minutos.
Molho de laranja: coloque o caldo 
de carne e deixe ferver por 5 mi-
nutos. Misture o amido com o suco 
de laranja e despeje na panela. 
Mexa até engrossar. Finalize com 
manteiga e ajuste o sal.
Tempo de preparo: 1 hora
Rendimento: 8 porções

OSMAR JOSE VALERIO
YOSHIMASA WATANABE
NELSON PETRULIS PETROSIUNAS
DORIVAL ZANIBONI
OSWALDO ZAGUINI
VILMA BELLENTANI BERTHOLDO                        
DIVAIR PIVETTA
MARIA NOGUEIRA BONACHINI
NELSON AZEVEDO
BENITO CONSTANTINI
ISRAEL STEFANO
NILCE LUCILA UTRERA MARTINEZ 
DIRCE GIBERTONI BELUCCI
MILTON A. DE PAULA EDUARDO

JOSE NATALINO MARTINELLI
MAURICIO JOSE REGATIERI
PEDRO MAGNANI NETO
MARINA AP. DE C. GARCIA        
CARLOS SEBASTIAO FORMICI
AGNALDO S. BOMBARDA
CLAUDENIR SEBASTIAO CONTE                 
OSWALDO LIBANORI
ROBERTO KASUO OGATA
JOSE PAULO PEDRASSOLLI                          
RENATA APARECIDA MICALI                     
DOMINGOS DI PIETRO
LUIZ  FERNANDO C. DA ROCHA
CELIA TEREZA PACCE GRATIERI
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O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de JANEIRO de 2018


