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CNA QUER MAIS PRAZO PARA O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS
 RURAIS E ALERTA PARA DESAFIOS DO CORONAVÍRUS

 Confederação afirma que medida ajudaria a 

evitar correria de pequenos e médios produtores 

aos bancos. 

 A Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil (CNA) avalia que medidas para combater o 

coronavírus, como o isolamento social e o fecha-

mento de bares e restaurantes, têm impactado 

severamente produtores de bens perecíveis, 

como hortaliças, frutas, pecuária leiteira e flores, 

e enviou no final da segunda quinzena de mar-

ço/20 ao governo solicitação para prorrogação de 

parcelas de financiamentos. 

 "O objetivo das medidas (pedidas pela entidade) é dar um fôlego para o pessoal conseguir se manter na 

atividade, eles terão queda de receita e os custos continuarão elevados", disse o superintendente técnico 

da CNA, Bruno Lucchi, à Reuters. 

 Segundo ele, a entidade, uma das principais do agronegócio, enviou ofício aos ministérios da Agricultura 

e da Economia com as reivindicações, que incluem a prorrogação automática de parcelas, o que evitaria 

que produtores pequenos e médios tenham que ir aos bancos. 

 A confederação pede a prorrogação de parcelas de financiamentos vencidas e a vencer em 2020, além de 

adiamentos dos contratos de custeio por seis meses, sem incidência de juros e correção monetária. Quer 

ainda a suspensão da necessidade de produtores registrarem em cartórios operações de crédito, para que 

eles não tenham de se deslocar até as cidades. 

 A entidade não detalhou o montante total das parcelas que poderiam ser prorrogadas. Mas as prorroga-

ções seriam automáticas para produtores cuja soma de contratos totalizem R$ 1,5 milhão, e as medidas não 

deveriam comprometer os limites de crédito para a safra 2020/21. 

 A CNA ainda quer prorrogação do prazo para entrega do imposto de renda para a atividade rural, entre 

outros pedidos tributários. 

Desafios

 O superintendente técnico da CNA disse que produtores de grãos, cujos preços estão historicamente 

elevados – a categoria trabalha com produtos que podem ser armazenados por mais tempo – têm outro 

problemas, como a contratação de transporte e manutenção de equipamentos, uma vez que muitas lojas 

de autopeças fecharam em função da medidas contra a doença.  
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GOVERNO PRORROGA CADASTRO DE AGRICULTORES FAMILIARES 
POR 6 MESES EM FUNÇÃO DO CORONAVÍRUS

 Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), segundo 
o Ministério da Agricultura, é a porta de entrada do 
pequeno produtor às políticas públicas de incentivo 
e geração de renda.
O Ministério da Agricultura prorrogou no final de 
março/20 por seis meses o prazo de validade das 
Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAPs) que 
venceriam entre os dias 25 de março e 31 de dezem-
bro de 2020. A medida será aplicada a todos os tipos 
de DAP Ativa.
Segundo o governo, a medida ocorre com o intuito 
de evitar a locomoção de agricultores familiares até 
os órgãos e entidades emissoras de DAP na busca 
pela renovação do documento e para garantir aos 
beneficiários a continuidade do acesso às políticas 
públicas da agricultura familiar durante a pandemia 

do coronavírus. 
De acordo com a portaria, publicada no Diário Oficial da União desta quarta, a decisão levou em consideração 
as medidas emergenciais e temporárias de prevenção ao contágio do Covid-19 e a necessidade da adoção de 
medidas que possibilitem minimizar os impactos econômicos e sociais da pandemia, especialmente em 
relação aos agricultores familiares e suas formas associativas. 
Levantamento realizado pela Coordenação do Cadastro da Agricultura Familiar aponta que, com a iniciativa, 
mais de 899 mil DAPs terão sua vigência prorrogada por 180 dias..
 

Para que serve a DAP?

A Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), segundo o Ministério da Agricultura, é a porta de entrada do agricul-
tor familiar às políticas públicas de incentivo à produção e geração de renda. Como uma identidade, o docu-
mento tem dados pessoais dos donos da terra, dados territoriais e produtivos do imóvel rural e da renda da 
família. 
Para acessar uma linha de crédito do Pronaf, por exemplo, é imprescindível a DAP, pois nela consta informa-
ções que darão segurança jurídica para as transações de financiamentos. 
Além dos agricultores e agricultoras familiares, são beneficiários da DAP, pescadores artesanais, aquicultores, 
maricultores, silvicultores, extrativistas, quilombolas, indígenas, assentados da reforma agrária e beneficiários 
do Terra Brasil - Programa Nacional de Crédito Fundiário. 

A direção da Agrishow 2020, considerada a principal 

feira agropecuária da América Latina, divulgou comu-

nicado no começo da segunda quinzena de março/20, 

no qual informa adiamento do evento por causa da 

pandemia de coronavírus. A organização não definiu 

ainda a nova data da mostra.
A feira ocorreria de 27 de abril a 1º de maio/20, em 

Ribeirão Preto (SP).
Segue íntegra do comunicado:
“Diante da pandemia do coronavírus e seguindo as 

orientações da Organização Mundial da Saúde, do 

Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São 

Paulo, a direção da Agrishow 2020 informa que a feira 

será postergada. Tão logo haja definição de uma nova 

AGRISHOW 2020 EM RIBEIRÃO PRETO É ADIADA POR CAUSA DO CORONAVÍRUS

CURSOS DO SENAR DO MÊS DE ABRIL/20 ESTÃO SUSPENSOS POR 
MEDIDA DE PREVENÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

data, comunicaremos publicamente a decisão."
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O Sindicato Rural através dos diretores, funcio-

nários e associados, vem prestar homenagens 

pelo falecimento da associada Maria Rugero de 

Miranda que ocorreu no dia 28/02/2020, pessoa 

muita querida entre seus familiares e amigos, 

que certamente deixará saudades.

SINDICATO RURAL COMPLETA 16.500 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS

A 163ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel 
ocorreu dia 23 de março de 2020, cujo ganhador foi o 

Associado Sr. Edson Gondim, totalizando 16.500 litros em 
parceria com AUTO POSTO MATTARA & PAVARINA LTDA.

PRODUÇÃO AGRÍCOLA SEGUIRÁ NORMALMENTE EM MEIO A RESTRIÇÕES POR
CORONAVÍRUS, DIZ CNA

A produção agrícola do Brasil seguirá ocorrendo 

normalmente em meio às medidas de combate 

ao coronavírus, disse no final de março/20 a 

Confederação Nacional da Agricultura (CNA), 

afirmando que as restrições não atingirão o 

setor alimentício.

Segundo a entidade, as medidas aplicadas por 

governos no combate à doença - como isola-

mento social - não podem ser absolutas, e a 

cadeia de produção e comercialização de 

alimentos deve permanecer sem alterações, 

assim como os serviços de saúde, uma vez que a demanda não será reduzida pela crise.

"Do contrário, se faltarem alimentos ou se houver irregularidades no abastecimento, a saúde das pessoas 

será afetada e a própria harmonia social, que tanto precisamos nessa hora, será atingida", disse a CNA em 

comunicado.

A confederação acrescentou que espera que o governo assegure a proteção à cadeia de abastecimento 

alimentício durante a crise.
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O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes  do mês de Abril de 2020
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TORTA DE BISCOITO COM ATUM E QUEIJO BRANCO

ReceitaReceita

CAIPIRA ESPERTO

Um caipira esperto entra num bar e pede uma pinga.
O comerciante traz a pinga. 
Mas ele resolve mudar de ideia e pergunta se pode 
trocar por uma coxinha.
 O dono do bar pacientemente faz a troca.
O caipira come a coxinha e se levanta para ir embora, 
não demonstrando a menor disposição de pagar.
O dono do bar, desconfiado e bravo ao mesmo tempo, 
grita com ele:
- E ai meu, não vai pagar a coxinha?
E o caipira responde:
- Uái, eu troquei pela pinga!
- Sim, mas o senhor também não pagou a pinga!
E o caipira arremata:
- Uái, eu num bebi! Purquê vô pagá uma coisa que num 
bebi!

Ingredientes 

Massa

• 200g de biscoitos cream cracker triturados

• 4 colheres (sopa) de manteiga derretida

• 1 clara

Recheio

• 170g de atum ralado em conserva escorrido

• 2 colheres (sopa) de maionese

• 3 tomates pequenos sem sementes em cubinhos

• 300g de queijo minas fresco em cubinhos

• 2g de salsinha picada

• sal a gosto se necessário

Modo de Preparo

1 Misture bem os ingredientes até formar uma farofa úmida 

e forre uma fôrma baixa de fundo removível (22 cm de 

diâmetro), pressionando com as costas de uma colher para 

compactar.
2 Asse em forno médio preaquecido (180 °C) por 15 a 20 

minutos ou até dourar. Deixe esfriar na própria fôrma.
3 Misture os ingredientes do recheio, ajuste o sal e espalhe 

na base já fria. Desenforme cuidadosamente e sirva fria.

Preparo: 20 MIN 
Rendimento: 6 à 8 porções 

DAGOBERTO JOSE ZAKAIB                                     01/04 DAGOBERTO JOSE ZAKAIB                                     01/04   DAGOBERTO JOSE ZAKAIB                                     01/04  

AYRTON NARDUCCI                                                06/04AYRTON NARDUCCI                                                06/04AYRTON NARDUCCI                                                06/04

ARMANDO PASTRELO                                             06/04  ARMANDO PASTRELO                                             06/04  ARMANDO PASTRELO                                             06/04  

JOAO JOAO JOAO FERMINO FERMINO FERMINO TURRA                                           TURRA                                           TURRA                                           09/0409/0409/04

GENI CONSTANCIO IRIA                                          10/04  GENI CONSTANCIO IRIA                                          10/04  GENI CONSTANCIO IRIA                                          10/04  

JANDYRA JANDYRA JANDYRA EIKO EIKO EIKO MORI MORI MORI KAWASAKI                          KAWASAKI                          KAWASAKI                          10/04 10/04 10/04 

MARCO AURELIO FERRARO                                    10/04  MARCO AURELIO FERRARO                                    10/04  MARCO AURELIO FERRARO                                    10/04  

JOSE JOSE JOSE ZEPHERINO ZEPHERINO ZEPHERINO LOTTI                                  LOTTI                                  LOTTI                                  10/0410/0410/04

MARIA MARIA MARIA DO DO DO CARMO CARMO CARMO PINSETTA                         PINSETTA                         PINSETTA                         11/0411/0411/04

NECLETO NECLETO NECLETO ZANIBONI                                        ZANIBONI                                        ZANIBONI                                        11/0411/0411/04

ATÍLIO ATÍLIO ATÍLIO LUIS LUIS LUIS VELLO                                          VELLO                                          VELLO                                          12/04  12/04  12/04  

DOLAR DOLAR DOLAR ANTONIO ANTONIO ANTONIO GIBERTONI                          GIBERTONI                          GIBERTONI                          13/0413/0413/04

IRACEMA IRACEMA IRACEMA BORGES BORGES BORGES LOTTI                                LOTTI                                LOTTI                                13/04 13/04 13/04 

ANTONIO ANTONIO ANTONIO G. G. G. BUENO BUENO BUENO DE DE DE MIRANDA                MIRANDA                MIRANDA                17/0417/0417/04

ALDO ALDO ALDO RÉ                                                          RÉ                                                          RÉ                                                          17/04  17/04  17/04  

NOEMIA NOEMIA NOEMIA PIRES PIRES PIRES MORAES MORAES MORAES FONSECA                FONSECA                FONSECA                18/0418/0418/04

VERA VERA VERA LUCIA LUCIA LUCIA SEBASTIANA SEBASTIANA SEBASTIANA DUARTE                DUARTE                DUARTE                19/04  19/04  19/04  

ANTENOR ANTENOR ANTENOR DOLCI                                              DOLCI                                              DOLCI                                              21/0421/0421/04

ZEPHERINO ZEPHERINO ZEPHERINO PEDRASSOLI                               PEDRASSOLI                               PEDRASSOLI                               22/04  22/04  22/04  

WALDOMIRO WALDOMIRO WALDOMIRO BERTOLDO                                BERTOLDO                                BERTOLDO                                25/0425/0425/04

MARIA MARIA MARIA APARECIDA APARECIDA APARECIDA ROMANO                         ROMANO                         ROMANO                         25/04  25/04  25/04  

NELSON NELSON NELSON MARTINS                                           MARTINS                                           MARTINS                                           25/0425/0425/04

IZAURA IZAURA IZAURA FERNANDES FERNANDES FERNANDES BELLENTANI                  BELLENTANI                  BELLENTANI                  29/04  29/04  29/04  

JOSE JOSE JOSE MARIA MARIA MARIA MARTINELLI                               MARTINELLI                               MARTINELLI                               30/0430/0430/04

CLEMENTINA CLEMENTINA CLEMENTINA J. J. J. CAVICHIOLI CAVICHIOLI CAVICHIOLI NUCCI                NUCCI                NUCCI                30/04 30/04 30/04 


