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Banco do Brasil está 
renegociando dívidas de crédito rural

Presidente da Federação 
da Agricultura, Pecuária e 
Pesca do Estado do Rio de 
Janeiro, Rodolfo Tavares, 
recebeu no mês de junho 
representantes da Gerência 

de Reestruturação de Ativos Operacionais do 
Banco do Brasil para discutir a campanha de 
renegociação de dívidas de crédito rural com 
a instituição.

De acordo com Marco Antonio Meirelles 
Duarte, representante do banco, com a 
campanha de renegociação a gerência 
espera dar uma oportunidade para 256 mil 
produtores rurais do Brasil de regularizarem 
sua situação.

“Estamos oferecendo como alternativa 
o recálculo das dívidas vencidas até 
30.06.2011, com revisão dos encargos e 
alongamento do prazo de pagamento para 
até dez anos, desde que 50% da dívida 
seja paga em até cinco anos.  Encargos 
financeiros à base de TR mais sobretaxa, 
dependendo do percentual de entrada e 
vantagens adicionais para pagamento à 
vista”, explica.

Para Rodolfo Tavares a campanha é positiva. 
Favorece o produtor rural que por diversos 
motivos não conseguiu cumprir com seus 
compromissos com o banco e permite o 
reequacionamento dessa dívida por até dez 
anos.

Os interessados em renegociar suas dívidas 
podem entrar em contato com a Gerência 
de Reestruturação de Ativos Operacionais 
do Banco do Brasil por meio dos telefones 
(21) 3808-2843 e pelo fax (21) 3808-2864 ou 
diretamente com a agência da sua cidade.
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Já estão liberadas novas linhas de 
crédito rural para financiar o custeio, 
comercialização e investimento nas 
atividades agropecuárias no Estado.

Os interessados podem conferir as 
linhas de crédito no site do Banco do 
Brasil ou com a com a gerência de 
relacionamento da sua cidade.

Crédito Rural



Senar-Rio e Sindicato Rural 
de Barra Mansa são destaques 
em matéria da TV Rio-Sul

Curso de capacitação do Senar - Rio ensina 

os produtores da região a aumentarem a 

produção de leite com noções de boas práticas. 

Acompanhe a matéria no link:

http://riosulnet.globo.com/webconteudo/18_286207.asp
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XXXIII Festa do Tomate

Rodolfo Tavares, presidente da Faerj, 
participou  da abertura da XXXIII 
Festa do Tomate de Paty do Alferes. 
O evento, que acontece anualmente 
no feriadão de Corpus Christi, contou 
com atrações nacionais, exposição 
agropecuária e arena de rodeio.

Os produtores rurais da região 
participaram do evento em um 
estande dos Sindicatos Rurais de 
Miguel Pereira, Paty do Alferes e 
Engenheiro Paulo de Frontin, onde 
foram comercializados licores, 
biscoitos, pães e conservas de tomate. 
Os produtos foram desenvolvidos 
pelas esposas de produtores rurais do 
município de Paty do Alferes em um 
treinamento de Promoção Social do 
Senar-Rio.
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Sistema FAERJ em Ação

RIO + 20
Exposição 
Sumidouro

Representantes do Sistema Faerj 
participaram da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio+20. A Superintendente 
do Senar-Rio, Cristina Tavares, 
acompanhou o cliclo de palestras no 
estande da CNA junto com técnicos do 
Senar-rio.

Vídeos de projetos desenvolvidos no 
estado foram exibidos no estande da 
CNA. Você também pode acompanhar o 
material exibido na Rio+20 na Web Tv do 
Sistema Faerj. (http://sistemafaerj.com.br/
webtv)

O Sindicato Rural de Sumidouro 
participou da XXX Exposição 
Agropecuária da cidade, que 
aconteceu de 27 de Junho a 1º 
de Julho no Parque de Exposição 
Catharina Schuenck. A festa foi 
tipicamente rural, com exposições de 
flores,  hortifrutigranjeiros e de gado, 
além de concursos de gado leiteiro, 
rodeio e apresentações musicais.
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Senar-Rio envia 
instrutores para 
treinamento de 
silvicultura em 
Viçosa

O Senar-rio enviou para Viçosa-MG 
os engenheiros florestais Gustavo 
Schmidt e Julio Correa e o técnico 
em agropecuária Silvio Nogueira para 
um treinamento na área de silvicultura 
oferecido pelo Centro Brasileiro 
para Conservação da Natureza e 
Desenvolvimento Sustentável.

Técnicos e professores da 
Universidade Federal de Viçosa 
foram responsáveis pelo conteúdo do 
treinamento que deve acontecer em 
quatro etapas e totalizar 160 horas 
de trabalho. O primeiro encontro já 
ocorreu em junho e será seguido de 
outros três nos meses subsequentes.

6 Informativo Sistema FAERJ Julho 2012



OPORTUNIDADE 
Para melhoria de rebanhos

Rio Genética disponibiliza em 1ª feira 
cerca de 250 vacas e novilhas Girolando, 
reprodutores e semem de touros provados 
de raças leiteiras

Com informações da secretaria de estado de 
agricultura e pecuária

No dia 30 de junho foi realizada em Cardoso 
Moreira a primeira feira de animais do projeto 
Rio Genética 2012, promovido secretaria 
estadual de Agricultura em parceria com a 
Associação de Criadores do Estado do Rio 
de Janeiro – ACERJ. As feiras integram a 
política do governo estadual para promover o 
fortalecimento do setor e dobrar a produção 
leiteira do Estado, alcançando um bilhão de 
litros até 2015.

Os animais poderão ser financiados com linha 
de crédito do programa, com juros de 2% ao 
ano, prazo de cinco anos para pagamento, 
incluindo um ano de carência. Cada comprador 
poderá adquirir no máximo, 12 animais, 
respeitando o teto do valor de financiamento 
do programa, de R$ 50 mil por produtor.
Na avaliação do secretário estadual de 
Agricultura e coordenador do programa, 
Alberto Mofati, a fórmula de sucesso do Rio 
Genética, alia a democratização do acesso de 
pequenos produtores a animais de qualidade à 
facilidade de crédito.

– Estamos fomentando a melhoria dos 
rebanhos e aumento da produção leiteira. 
Ainda há muito o que fazer, mas com cada 
passo estamos construindo um novo cenário 
para o setor no estado. Esta é uma atividade 
que envolve a geração de muitos empregos e 
por isso temos contado com o total apoio do 
governador Sérgio Cabral para incentivá-la – 
frisou.

A próxima edição da Feira de Animais Rio 
Genética já está marcada. Será realizada no 
dia 21 de julho, no parque de exposições de 
Resende, Região Sul do estado.

Os produtores interessados em adquirir 
animais de qualidade para melhorar a 
genética de seus rebanhos leiteiro, utilizando 
financiamento do Programa Rio Genética, 
devem se dirigir ao escritório da Emater-Rio 
em seu município para se informar sobre os 
documentos necessários e se cadastrar.
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Balde Cheio 
Irrigação

De 23 a 25 de junho, no Centro 
Marista de Mendes, 52 técnicos do 
programa Balde Cheio dos estados 
do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 
Gerais e Espirito Santo participaram 
de uma capacitação prática de 
sistemas de irrigação de pastagens. 
O treinamento foi ministrado pelo 
instrutor do Balde Cheio Dr. Clodoveu 
Nicola Colombo Junior. Foram 
abordados temas como a avaliação 
da condições de implementação de 
sistemas deirrigação de pastagens, 
quantidade e qualidade da água, 
relevo e tipo desolo, além de 
dimensionamento de projetos e 
manejo de irrigação.
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FAZENDA 
LEGAL 
Capacitar 
para 
transformar
Transformar pequenos e médios produtores 
em empresários rurais tem sido o objetivo do 
Programa Fazenda Legal, uma iniciativa da 
Faerj e do Sebrae-RJ.

O programa foi criado em 2005 com a 
finalidade de propagar, gratuitamente, 
informações e conhecimentos da área rural, 
apontando o melhor caminho para manter 
o produtor em dia com as suas obrigações 
legais, tirando suas dúvidas sobre diversas 
questões.

A primeira etapa do programa foi direcionada 
a preparação dos sindicatos rurais e de 
seus funcionários, os multiplicadores. Como 
material de apoio foram confeccionadas oito 
cartilhas impressas contendo passo a passo a 
legislação rural.

Ao longo dos anos, o Fazenda Legal atendeu 
cerca de oito mil produtores em todo o estado 
do Rio de Janeiro. A prioridade foi de atrair 
o produtor rural e promover seminários para 
conscientizá-lo sobre a complexidade da 
legislação que envolve o exercício da atividade 
rural. Além de estreitar a relação com o poder 
público, colocando num único cenário a classe 
rural e as autoridades competentes do nosso 
estado e município.

Acesse a Cartilha Fazenda Legal

A Faerj está sempre trabalhando para que 
o produtor rural do estado possa cumprir 
a nobre missão de produzir alimentos 
para a população, de forma organizada, 
empreendedora e responsável.

Junte-se a nós nesse trabalho!

Agora o Fazenda Legal entra em uma nova 
fase, a digital. Os seminários continuarão 
circulando pelos municípios, mas os 
participantes terão a facilidade de levar o 
material em uma cartilha digital.

Estamos disponibilizando todo o material 
também via internet, na página do Sistema 
Faerj. Selecionamos e atualizamos os 
conteúdos das principais cartilhas. E agora, 
de qualquer computador, você poderá acessar 
e buscar a informação de forma rápida e 
objetiva.
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A Qconz, empresa neozelandesa com 30 
anos de experiência em treinamentos de 
qualidade na área de agronegócio, está 
capacitando cerca de 50 técnicos e instrutores 
do Senar-Rio com objetivo de simplificar os 
procedimentos para a produção de leite com 
qualidade. A empresa está oferecendo um 
sistema completo de Boas Práticas que vão da 
fazenda ao laticínio e que pode ser aplicado 
em propriedades produtivas de qualquer porte 
e com qualquer sistema de ordenha.

Os técnicos e instrutores que atuam no Balde 
Cheio junto com profissionais de empresas 
de laticínios parceiros já participaram de 
duas etapas do treinamento. A 1a etapa da 
capacitação aconteceu em Valença e contou 
com profissionais da região do sul e médio 
paraiba. O Coordenador Nacional do Balde 
Cheio, Artur Chinelato, acompanhou de perto 
o trabaho da Qconz. Já a 2ª etapa ocorreu em 
Itaperuna, contemplando profissionais do norte 
e noroeste fluminense.

BOAS 
PRATICAS
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De acordo com Bernard Woodcock, gerente 
de treinamento da Qconz, o programa de 
Boas Práticas em Fazenda foi projetado 
para melhorar a qualidade do leite cru, 
especialmente a contagem bacteriológica e 
celulas somáticas, reduzir o risco alimentar, 
fornecer proteção à marca e atender às 
exigências nacionais e internacionais.

Durante o treinamento os participantes 
puderam avaliar diferentes métodos de 
ordenha, aplicando conceitos e ferramentas 
para a obtenção de um leite de qualidade.

Para Christie Barreto, técnico do Balde Cheio 
na Região Norte Fluminense, o assunto foi 
muito bem tratado pela consultoria.

“O tema qualidade do leite é muito discutido. 
Existem muitas referências sobre o assunto e 
algumas, inclusive, divergem uma das outras. 
Com este treinamento tão prático foi possível 
aprimorar os conceitos que já trabalhavamos, 
somando a agilidade no processo sem 
sacrifícios aos animais e com o melhor 
aproveitamento das máquinas e utensílios”.

A parceria da Qconz e do Senar-Rio é resultado 
de uma política contínua adotada pela Faerj 
para melhorar gradualmente a qualidade do 
leite produzido no estado do Rio de Janeiro.

Muito se tem falado no campo sobre 
“boas práticas”, mas você sabe o que é?

De acordo com a FAO (organização das 
nações unidas para a alimentação e 
agricultura) as Boas Práticas Agrícolas, 
chamadas de BPA, podem ser definidas 
de forma simples como: “fazer as coisas 
bem” e “dar garantias disso”.

As BPAs são um conjunto de princípios, 
normas e recomendações técnicas 
aplicáveis na produção, processamento 
e transporte de alimentos, orientadas 
a assegurar a proteção da higiene, da 
saúde humana e do meio ambiente, 
utilizando métodos ecologicamente 
seguros, higienicamente aceitáveis e 
economicamente fatível.

É um conceito moderno que norteia a 
produção mundial e prevê a utilização 
de ferramentas que buscam demonstrar 
por meio de processos adequados, 
que os produtores estão procedendo 
corretamente ao longo de uma cadeia 
agro alimentar.

O que é?
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Programa Federal Minha Casa 
Minha Vida chega ao campo

Mais informações no link no site da 
Caixa Economica Federal

http://www.caixa.gov.br/habitacao/mcmv/index.asp
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Um parceria com o Governo 
Federal está implantando o 
Programa Minha Casa Minha Vida 
na área rural.O programa está 
sendo ampliado para todo o Brasil 
e pode beneficiar os moradores 
do interior do estado do Rio de 
Janeiro. O Minha Casa Minha Vida 
Rural prevê a construção de casas 
para famílias que possuem renda 
anual de até R$ 15 mil ou até R$ 
60 mil.



AGENDA
Julho 2012

Curso - Apicultura 
Local: Rio Bonito 

Curso - Apicultura
Local: Trajano de Moraes - Tirol

Curso - Bovinocultura de Leite - Manejo de Vacas e Novilhas 
Local: Varre Sai - SÍTIO PINHEIROS

Curso - Inclusão Digital Rural (Windows)
Local: Miracema - Sindicato Rural de Miracema

Curso - Inclusão Digital Rural (Windows)
Local: Miracema - E. Municipal de Areias

Curso - Inclusão Digital Rural (Windows)
Local: Miracema - Sindicato Rural de Miracema 

Curso -Bovinocultura de Leite - Qualidade do Leite - IN 62 1o.
Local: Valença - Hotel Fazenda Villarejo 
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06/07

10/07
a

12/07
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