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fape-df

São oferecidos os seguin-
tes serviços: inscrição do CEI, 
junto ao INSS via internet; cadas-
tro de empregador no sistema de 
folha de pagamento; escrituração 
no livro de registros de emprega-
dos e CTPS; emissão de contrato 
de trabalho; emissão do termo de 
salário-família; cadastro do em-
pregado no PIS junto à CEF; re-
cibo de devolução dos documen-

tos; comunicado via internet do 
CAGED; folha de pagamento; re-
cibo de pagamento; guias FGTS; 
guias INSS e IRRF; guias de con-
tribuição sindical; férias (quando 
solicitado pelo empregador); 13º 
salário (1ª e 2ª parcela); atualiza-
ção do livro de registro de em-
pregados e CTPS; comunicado 
via internet da CAT; comunicado 
via internet da RAIS anual; salá-

rio-maternidade; pedido de resti-
tuição do salário-família do INSS 
em caso de INSS com valor nega-
tivo; DIRF anual; emissão de avi-
so prévio; TRCT (Termo de Res-
cisão de Contrato de Trabalho); 
atestado afastamento salários p/ 
INSS últimos 36 meses; multa 
rescisória contratual de 50% por 
demissão e Requerimento de Se-
guro-Desemprego (RSD).

Hoje, o serviço de folha de 
pagamento oferecido pela FAPE-
DF atende cerca de 450 produtores 
e mais de 2000 funcionários de pro-
priedades rurais dos mais diversos 
segmentos. “Primeiramente o pro-
dutor precisa ser associado a um dos 
sindicatos filiados à Federação, de-
pois é só procurar o nosso Departa-

mento de Pessoal que o produtor irá 
receber todas as orientações que ele 
precisa para acessar os serviços. Ofe-
recemos todos os serviços relaciona-
dos à folha de pagamento e registro 
de empregados”, afirmou o coorde-
nador do departamento de pessoal 
da FAPE-DF, Jean Paulo Marques.

Como os serviços de folha de 

pagamento são oferecidos apenas 
para sindicalizados, os valores são 
menores que os praticados no mer-
cado e são acessíveis tanto para os 
grandes quanto para os pequenos 
produtores. “Os valores mensais são 
de R$ 95,00 para um funcionário e 
mais R$ 40,00 para cada funcioná-
rio adicional”, explicou Jean.

Serviço:
Para mais informações sobre 

os serviços de folha de pagamento 
oferecidos pela FAPE-DF, entrar 

em contato com Jean, Carolina ou 
Valéria no telefone (61) 3242-9600.
– Audiências públicas: setembro/
outubro de 2017;

– Encaminhamento dos projetos, 
propostas e demandas à Câmara 
Legislativa e ao Poder Executivo: 
novembro de 2017;

FAPE oferece serviços de folha 
de pagamento a sindicalizados
Os produtores rurais que são associados a algum dos sindicatos filiados 
à Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (FAPE-DF), 
poderão utilizar os serviços de folha de pagamento oferecidos pela Federação.
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Serviço:
Para participar dos grupos de trabalho basta entrar 
em contato com Luiz Carlos no telefone: 
(61) 98463-3305 ou com Abdom Miranda: (61) 
99360-0580. E-mail: frente.agrodf@gmail.com
Cronograma:
– Lançamento da Frente: 19 de maio de 2017;
– Reuniões dos GTs: junho/novembro de 2017;
– Seminários: agosto/setembro de 2017;

Ascom: FAPE-DF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal 
(CLDF) lançou, na sexta-feira, 19 de maio, na Agro-
Brasília 2017, a Frente Parlamentar da Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Segurança Alimentar do 
Distrito Federal. A Frente foi criada pelo presidente 
da Casa, o deputado Joe Valle (PDT), e tem o objetivo 
de consolidar a busca pelo desenvolvimento e susten-
tabilidade do setor agropecuário e do espaço rural no 
DF. A Frente foi assinada pelos 24 deputados distri-
tais, o que mostra a importância desse setor para a 
economia local. Ela buscará mapear as necessidades 
do setor produtivo nas diversas regiões administra-
tivas do DF, possuindo como finalidade, a criação de 
propostas legislativas (projetos de leis, decretos, entre 
outros), que impulsionarão o mercado de bens e ser-
viços ligados à agropecuária e ao agronegócio local, 
dando suporte ao desenvolvimento e à capacitação 
técnica das pessoas envolvidas na produção.

Participaram do evento, o presidente da As-
sociação Brasileira dos Produtores de Milho (Abra-
milho) e ex-ministro da Agricultura, Alysson Pao-
linelli, os deputados distritais, Celina Leão (PPS), 
Cláudio Abrantes (Rede), Professor Reginaldo 
Veras (PDT), Rafael Prudente (PMDB), Rodrigo 
Delmasso (PTN), Telma Rufino (PROS) e Wasny 
de Roure (PT). Também estiveram presentes, o de-
putado federal Rôney Nemer, entre outras autori-
dades políticas e do setor agropecuário.

Segundo o presidente da Cooperativa Agrope-
cuária da Região do Distrito Federal (COOPA-DF), 
Leomar Cenci, a AgroBrasília e a Cooperativa agre-
gam as pessoas e o lançamento da Frente Parlamentar 
na Feira é algo único. Ele também fez questão de agra-
decer a todos aqueles que tornaram essa Feira possí-
vel. “Eu não sou muito ligado às questões políticas, 
mas nós precisamos de políticos e entendemos o im-
portante serviço que eles prestam à sociedade. Tam-
bém queria deixar a minha eterna gratidão às pessoas 
que nos ajudaram a realizar essa Feira, para que vocês 
pudessem encontrar tudo bem organizado”, Lembrou.

SINDICAtOS

Frente Parlamentar da 

é lançada na AgroBrasília 2017
Agricultura

Para o deputado Joe Valle, presidente da Câmara 
Legislativa e da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Distrito Federal (FAPE-DF), Brasília tem uma agricul-
tura pujante e isso é algo muito bom que acontece na 
capital do país e que precisa ser divulgada e comuni-
cada. “Fizemos a Frente Parlamentar aqui porque é o 
coração do agronegócio do DF e do Centro-Oeste. Essa 
Feira está no décimo ano com essa pujança toda, com 
negócios acima de R$ 600 milhões. Temos tecnologia 
e agricultura familiar com características que trazem 
harmonia para o agronegócio e para o campo. Muitas 
vezes as pessoas relacionam Brasília exclusivamente 
com questões políticas e essa é a Brasília que o Brasil 
não conhece e que o Brasil precisa conhecer. Por isso, 
nós trouxemos os deputados e o lançamento da Frente 
Parlamentar para a AgroBrasília”, afirmou Joe Valle.

Inicialmente, a Frente Parlamentar irá atu-
ar com quatro grupos de trabalho: GT Mobilidade 
e Segurança que irá tratar de questões relacionados 
ao transporte público na área rural, melhoria e asfal-
tamento de estradas, como, por exemplo, o Projeto 
Caminhos da Escola e temas relacionados à seguran-
ça no campo; GT Políticas Fiscais que irá tratar, por 
exemplo, de questões relacionadas ao ICMS; GT Re-
gularização Fundiária que irá tratar da regularização 
das terras rurais e GT Água que irá elaborar políticas 
públicas para o setor e tratará de assuntos como bar-
ramentos, outorgas, licenças ambientais, entre outros.
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Governo anuncia Plano Agrícola e 
Pecuário 2017/2018

O Governo anunciou, em cerimônia no Palácio 
do Planalto, o Plano Safra 2017/18. O valor, que estará 
disponível para financiamentos a partir de julho, terá 
juros menores, variando de 6,5% ao ano a 8,5% ao ano. 
Segundo o Ministério da Agricultura, Blairo Maggi, no 
Plano Agrícola e Pecuário R$ 150,25 bilhões serão des-
tinados para custeio e comercialização e R$ 38,15 bi-
lhões para investimentos. Desse montante, R$ 116,25 
bilhões terão juros controlados e R$ 34 bilhões terão 
juros livres, que dependerão de negociação entre o pro-
dutor e instituição financeira.

Desse valor, R$ 1,4 bilhão será para apoio à co-
mercialização. Também serão disponibilizados R$ 550 
milhões para Seguro Rural. Durante a cerimônia, Ma-
ggi ressaltou que a agricultura foi fundamental para a 
retomada do crescimento da economia brasileira. “O 
agronegócio apareceu este ano como grande salvador 
da economia”, afirmou.

Segundo o presidente do Sindicato Rural do 
Distrito Federal (SRDF), Geovani Muller, apesar 
da baixa dos juros, em relação ao ano passado, eles 
ainda estão muito acima do ideal, principalmente, 
se tratando de um setor tão importante para a eco-
nomia do país. “Quase todo agricultor utiliza esse 
dinheiro. Se comparado com a inflação, nós esta-
mos pagando juros real de cerca de 3%. Os juros de-
veriam ser calculados com base na inflação do ano 
anterior. É um plano necessário, mas eu acho que 

está muito distante em termos de juros ideal para o 
produtor”, ressaltou Muller.

O vice-presidente da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Distrito Federal, Fernando Cezar Ribeiro, 
também esperava juros mais baixos por parte do Go-
verno Federal, principalmente por causa da queda das 
taxas de inflação e Selic. “Foi um ganho modesto de 
apenas 1%, tendo em vista que a inflação caiu e a Selic 
caiu também, então eu acho que poderia ser um ganho 
um pouco maior. Mas o que foi possível conseguir foi 
essas taxas e foi uma batalha muito grande, tendo em 
vista que o dinheiro aplicado no agronegócio vem em 
benefício do país todo”, afirmou

Programas terão juros menores em relação ao 
Plano anterior

O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produ-
tor Rural (Pronamp) terá juros de 7,5% ao ano e contará 
com R$ 21,7 bilhões. Os demais produtores terão taxas 
de 8,5% ao ano. O Programa de Inovação Tecnológica 
(Inovagro) irá contar com R$ 1,26 bilhão, com limite 
de R$ 1,1 milhão por produtor.  A taxa de juros será de 
6,5% ao ano, mesma taxa de juros do Programa para 
Construção e Ampliação de Armazéns. O Programa de 
Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Imple-
mentos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota) passa 
a contar com R$ 9,2 bilhões e taxa de 7,5% ao ano.

Ascom FAPE-DF



Foi realizado no dia 21 de 
junho, na sede da Secretaria da 
Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural do Dis-
trito Federal (Seagri-DF), reu-
nião do Conselho Nacional de 
Secretários de Estado da Agricul-
tura (Conseagri). O objetivo do 
encontro foi debater mudanças 
no Sistema Único de Atenção à 
Sanidade Agropecuária (SUASA/
SISBI) e solicitar que os recursos 
do seguro rural, garantido no 
Plano Agrícola e Pecuário, sejam 
efetivamente disponibilizados e 
acessados pelos produtores que 
necessitam do mecanismo.

A reunião tratou da moder-
nização dos serviços de inspeção 
sanitária de produtos de origem 
animal. Eles argumentaram que 
a atual legislação impossibilita 
que uma pequena agroindústria 
comercialize seus produtos em 
outros estados e até mesmo em 
outros municípios. Isso dificulta 
o crescimento das agroindústrias 
e a geração de novos empregos. 
“Se um alimento serve para ser 
consumido em um município, 
porque não pode ser consumido 
no município ao lado. Se uma 
agroindústria se desenvolve em 
um município pequeno ela não 
terá a oportunidade de crescer”, 
ressaltou o secretário de agricul-
tura do Rio Grande do Sul e presi-
dente da Conseagri, Ernani Polo.

Seguro rural também foi 
alvo de debate

O seguro rural foi outro 
tema debatido pelos secretários. 
Segundo eles, é necessário ter um 
calendário certo de liberação dos 
recursos da subvenção, pois a in-
certeza ocasiona a contratação 
com taxas mais altas, onerando 
ainda mais os produtores. “Essa 
incerteza na liberação dos recur-
sos tem ocasionado que os bancos 
têm forçado os agricultores a con-
tratar o seguro com a taxa cheia, 
que fica muito alta, em torno de 
12%. É importante que se tenha 
um calendário dos recursos anun-
ciados e que eles realmente sejam 
liberados na época certa”, afirmou 
o secretário de agricultura do Dis-
trito Federal, José Guilherme Leal.

Participaram do encon-
tro, além dos secretários do DF 
e do Rio Grande do Sul, os re-
presentantes dos Estados de 
Alagoas, Álvaro José Dumont 
Vasconcelos; do Paraná, Otamir 
César Martins; de Minas Gerais, 
Amarildo Kalil; de Santa Catari-
na, Airton Spies; da Bahia, Reub 
Celestino; além do presidente 
da Emater-DF, Argileu Martins; 
do presidente da Ceasa–DF, José 
Deval; e de Mário Augusto Ribas 
Nascimento, coordenador técni-
co da Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM).

Ascom FAPE-DF

Com o objetivo de desenvolver 
ações que levem o conhecimento para o 
produtor e trabalhador rural, contribuin-
do com sua profissionalização, integra-
ção na sociedade, melhoria da qualidade 
de vida e pleno exercício da cidadania, o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
do Distrito Federal - SENAR – DF, ofere-
ce 225 vagas em treinamentos em FPR e 
PS no mês de julho, sendo em FPR – For-
mação Profissional Rural, há os cursos 
de Tratorista Agrícola, Casqueamento 
de Eqüídeos, Fabricação Caseira de Pro-
dutos de Higiene e Limpeza, Culinária 
Profissional em Turismo Rural, Corte e 
Costura – Malha, Meliponicultura (Abe-
lha sem Ferrão), Inseminação Artificial 
de Bovinos, Produção e Conservação de 
Alimentos, Produção Caseira de Deri-
vados do Leite, Iniciação a Informáti-
ca, Inseminação Artificial de Bovinos, 
Olericultura Básica e Tecnologias Al-
ternativas em Ferro Solo Cimento. Em 
PS – Promoção Social, curso de Apro-
veitamento de Retalhos.

Todos os treinamentos são gra-
tuitos e as vagas são destinadas aos 
produtores e trabalhadores rurais. Os 
treinamentos são presenciais e as ins-
crições podem ser feitas através do te-
lefone 61-991112072. Todas as comuni-
dades podem receber os treinamentos.

SENAR-DF
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SENAR – DF oferece 
225 vagas gratuitas 
em treinamentos 
presenciais no mês 
de Julho

FOTO: INTERNET

FOTO: SENAR-DF

CONSEAGRI se reúne no DF 
para debater inspeção 
sanitária e seguro rural
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Em parceria com o Sindicato Rural do Distrito 
Federal - SRDF, foi realizado mais uma capacitação 
do Projeto ABC Cerrado, Sistema de Plantio Direto 
– SPD, para o presidente do SRDF, Geovani Muller 
“Durante a semana que aconteceu o curso, notei o 
quanto os produtores apreciaram o treinamento. Os 
produtores realmente aprenderam como funciona o 
processo, desde o manejo à operacionalidade e de-
clararam a identificação de estar fazendo um cultivo 
mínimo e não um plantio direto. É gratificante des-
pertar no produtor a vontade de se capacitar em no-
vas tecnologias que muitas vezes fica de lado, devido 
à rotina de trabalho nas propriedades”.

Vinculados ao Sindicato Rural do Distrito Fe-
deral – SRDF, a turma foi composta por produtores 
do Núcleo Rural Tabatinga, onde realizaram o curso 
no período de 06 a 28 de junho, o qual foi finalizado 
com uma visita técnica à Embrapa Cerrados, com o 
objetivo de conhecer as novas tecnologias no siste-

ma plantio direto, onde vivenciaram os experimen-
tos de longa duração da Instituição, como manejo 
da fertilidade, solo e água, compactação, plantas de 
cobertura, sistema de integração lavoura pecuária 
floresta – ILPF, etc. Devido a crise hídrica do DF, foi 
destacado a importância do produtor em adaptar as 
boas práticas agrícolas em suas propriedades, tendo 
em vista a maximização dos recursos utilizados.

Para o Técnico Agrícola, Genival Duarte “O 
curso abordou temas que achava que já conhecia, 
quando na verdade não conhecia por completo. O 
curso me abriu os olhos para muita coisa que passa 
despercebido como conservação de solo para arma-
zenamento de água e aumento de produção, que é o 
que todo produtor procura. O dia de campo concre-
tizou tudo que nos foi mostrado em sala”.

Segundo Ronaldo Trecenti, instrutor do SE-
NAR – DF “o curso teve pleno êxito com base na 
grande participação dos produtores e as experi-

ências proporcionadas 
pela Embrapa Cerrados 
na saída de campo”.

O projeto está 
sendo realizado em 
oito estados brasilei-
ros do bioma Cerrado, 
numa parceria entre 
Senar Nacional, Banco 
Mundial, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Embra-
pa e entidades locais.

SENAR-DF

Projeto ABC Cerrado
capacita produtores do Núcleo Rural tabatinga

FOTO: SENAR-DF



O Jovem Aprendiz foi lançado pelo SENAR 
para atender as exigências do Governo Federal – Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, no que determina a 
Lei nº 10.097/2000 e consiste em preparar jovens para 
o mercado de trabalho em conjunto das necessidades 
das empresas que exploram atividades rurais e os re-
quisitos da legislação em vigor. O programa é voltado 
à formação profissional de jovens moradores da área 
rural e possui uma carga horária de 1.020 horas, fo-
cadas no planejamento curricular de aprendizagem.

Com a missão de gerar valores aos acionistas, cola-
boradores, clientes e sociedade, produzindo, armazenan-
do e distribuindo produtos da agroindústria, dentro dos 
padrões, legislativo de qualidade e segurança alimentar, a 
empresa Frango Bom Gosto solicitou o curso em Maga-
refe e afins por intermédio do Programa Jovem Aprendiz. 
Localizada no Núcleo Rural Vendinha, em Brazlândia, a 
convite da empresa,  o superintendente, Everaldo Firmino 

e a equipe técnica do SENAR – DF, realizaram uma reu-
nião no dia 21 de junho para conhecerem todas as fases 
do processo que envolve o abate de aves.

Esta reunião teve o objetivo de identificar as 
necessidades da empresa com relação ao curso de 
magarefe e afins para formular o conteúdo a ser de-
senvolvido uma vez que, será um curso inédito no 
catálogo de cursos do SENAR-DF. Em conjunto, o 
Superintendente, a equipe técnica do SENAR – DF e 
a equipe técnica do Frango Bom Gosto, desenvolverá 
um Plano Instrucional referente ao curso solicitado 
para em breve este ser implantado.

 “Esta parceria tem por objetivo a formação cidadã 
dos jovens da região, qualificação da mão de obra do tra-
balho no frigorífico e desenvolvimento de atividades rela-
cionadas ao abate de desossa de aves, além de atender a le-
gislação” declarou a gerente de produção, Clarete Boldori.

SENAR-DF
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Programa Jovem Aprendiz
foi pauta de reunião solicitada pela 

Empresa Frango Bom Gosto 



PRODUtORES RURAIS E EQUIPE 
DO SENAR-DF SE REUNEM APÓS 
CAPACItAÇÕES NO CAMPO

Aperfeiçoamento técnico como fator determinante para o sucesso dos negócios no 
campo. É com este objetivo que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Distrito 
Federal traz exemplos de famílias de produtores rurais que obtiveram progresso em suas 
propriedades por meio dos cursos realizados.

As contribuições devidas pelos Produtores Rurais Pessoa Física e Jurídica e Empresas adquirentes de pro-
dução rural a Outras Entidades, ou Terceiros, integram a arrecadação do SENAR, esses recursos são repassados 
aos produtores e trabalhadores do setor rural e suas famílias por meio de ações promovidas pelo SENAR/DF de 
Formação Profissional Rural e Promoção social e assim se valoriza todo o segmento da família rural.
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Mais Informações: (61) 3047-5406 (61) 99963-6978

Receitas do SENAR/DF
Originam-se do segmento rural
Quem contribui?
Produtores Rurais Pessoas Físicas (empregador e se-
gurado especial). Alíquota: 0,2%. Quem Recolhe? Os 
adquirentes da produção rural (pessoas jurídicas) ou 
os próprios produtores quando vendem no varejo, a 
outro produtor pessoa física ou exporta diretamente.
Produtores rurais Pessoas Jurídicas (empresas legal-
mente constituídas que se dedicam à atividade agro-
pecuária, em área urbana ou rural). Alíquota: 0,25% 
sobre o valor bruto da produção comercializada. 
Quem recolhe? As próprias.

Agroindústria (produtor rural pessoa jurídica cuja ati-
vidade econômica seja a industrialização da produção 
própria ou da produção própria e adquirida de tercei-
ro). Alíquota: 0,25% sobre o valor bruto da produção 
comercializada. Quem recolhe? As próprias, exceto as 
Agroindústrias de Avicultura, carcinicultura, suinocul-
tura, piscicultura, florestamento e reflorestamento que 
contribuem com 2,5% sobre a folha de Pagamento.
Empresas prestadoras de serviços rurais, Sindicatos 
Rurais e Federação da Agricultura também recolhem 
2,5% sobre a folha de pagamento. 
A competência para arrecadar os recursos do SENAR 
é da Receita Federação do Brasil - RFB.

arrecadacao@senardf.org.br

“Treinamento em Tecnologia Alternativa em Ferro Solo e Cimento”, capacita pequenos 
produtores para armazenamento de água ou criação de peixes (São Sebastião). 

Produtores Rurais de Planaltina após treinamento em Tratorista Agrícola (Núcleo Rural da 
Pedra Fundamental).


