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Faerj fecha 
parceria 
com a LBR

umentar a produção de leite no 
estado e melhorar a vida do produtor 
rural.  Esse é o resultado que a Faerj 
espera conseguir junto a parceria 
com a LBR. 

O Presidente da Lácteos Brasil - LBR, Marcos Póvoa, 
assinou no ultimo dia 26, protocolo de intenções com a 
Federação de Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado 
do Rio de Janeiro e Senar-Rio para qualificar cerca de 
200 produtores de leite do estado em um programa de 
intensificação da produção.

A parceria permite que fornecedores de matéria-
prima recebam treinamentos sobre qualidade e 
sejam assistidos por técnicos da Faerj e do Senar-
Rio. Inicialmente, dez profissionais atenderão a 40 
produtores nas regiões noroeste, norte e sul fluminense. 
O programa de intensificação da produção deve ser 
executado até junho de 2013.

A Faerj e a LBR querem levar aos produtores a 
experiência de programas de capacitação como o 
Balde Cheio, que tem o objetivo de melhorar a produção 
de leite e o Desenvolve Produtor LBR, que busca 
aprimorar tecnologia, infraestrutura, remuneração e 
comunicação com os fornecedores.
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CAPA

Rodolfo Tavares 
e Marcos Póvoa, 
presidente da 
LBR.
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Saiba mais sobre o balde cheio na 
página do sistema Faerj:  

www.sistemafaerj.com.br

Conheça mais o programa 
desenvolve produtor no link: 

http://www.lbr-lacteosbrasil.
com.br/produtores/programa-
desenvolve-produtor-lbr
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A unidade da LBR em Barra Mansa, no sul 
fluminense do Rio de Janeiro, é responsável 
pela produção de leite UHT, creme de leite e 
achocolatados das marcas Parmalat, Da Matta 
e Bom Gosto. Mensalmente a fábrica capta 
aproximadamente 7 milhões de litros de leite.

O presidente da Federação, Rodolfo Tavares, 
espera que a parceria não só aumente a 
produção como melhore ainda mais a qualidade 
do leite captado no estado. “É muito interessante 
para a Faerj se aliar a uma empresa que cresce 
no país e busca assistência técnica para o seu 
produtor”, afirma Tavares.

“O Rio de Janeiro possui grandes vantagens 
competitivas. Temos condições climáticas e 
incentivos fiscais que convergem em apoio ao 
produtor, além de tecnologia capaz de produzir 
mais e com melhor qualidade, oferecendo 
ao segundo maior mercado consumidor do 
Brasil produtos com maior valor agregado”, 
acrescenta.

Rodolfo Tavares acredita ainda que o projeto 
trará excelentes resultados para os produtores 
do Rio de Janeiro.”As empresas exigem matéria-
prima de qualidade e os produtores precisam 
se adequar aos novos padrões de boas práticas 
agropecuárias. A Faerj oferece assistência 
técnica e formação profissional para eles”.

De acordo com Roberto Hentzy, diretor 
de Captação e Suprimentos da LBR, “a 
parceria contribuirá para o desenvolvimento 
sustentável e competitivo da cadeia produtiva 
do leite, aumentando a produtividade e, 
consequentemente, a lucratividade e a qualidade 
de vida do produtor rural e de sua família”.

Os recursos utilizados para viabilizar a parceria da Faerj, Senar-Rio e LBR são 
fruto da arrecadação feita sobre a comercialização da produção rural, aquela 
realizada na Guia de Previdencia Social – GPS. O produtor deve recolher 2,3% em 
cima da sua comercialização, 0,2% é destinado ao Senar. A instituição retorna os 
valores arrecadados ao produtor rural oferecendo cursos gratuitos de Formação 
Profissional e Promoção Social.

Abertura do Evento

Assinatura do Protocolo de intenções

Mesa composta por: Clóvis Romário, representando o Secretário de Agricultura e Pecuária do 
Estado do Rio de Janeiro, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro,  Rodolfo Tavares, 
Presidente da Faerj, Marcos Povoa, Presidente da LBR, e Justino Antonio da Silva, Presidente da 
EMATER-RIO

Público presente no auditório da Faerj



Senar-Rio e ITERJ fecham 
parceria para capacitação de 
tratorista

O Instituto de Terras e Cartografia 
do Estado do Rio de Janeiro- ITERJ, 
vinculado a Secretaria de Estado 
de Habitação, está cedendo aos 
assentamentos rurais máquinas 
e equipamentos para fomentar a 
produção agrícola das propriedades.
Para a capacitação de operação do 
maquinário, o ITERJ fechou parceria 
com o Senar-Rio para treinamentos de 
manutenção e operação de  tratores.

Segundo o instrutor do Senar-Rio, 
Pedro Cattete, a idéia é que os 
produtores entendam o funcionamento 
da máquina, com todas as suas 
particularidades, e respeitem as normas 
de segurança. Entendam que ao 
conduzir o equipamento é necessário 
destacar três fatores fundamentais: a 
segurança do operador, a manutenção 
adequada e a responsabilidade com os 
terceiros.
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Orgânicos - em busca 
de fornecedores

ITR 2012 – Fixada 
data de entrega 

A Organomix, companhia que mantem um portal 
de vendas de produtos orgânicos na internet, 
está buscando novos fornecedores no estado 
do Rio de Janeiro.

As empresas precisam ser certificadas pelo 
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 
Orgânica – o SisOrg, emitido pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Hoje já é possível encontrar 24 marcas de 
produtos de diversos seguimentos como 
bebidas, hortifruti, carnes, laticínios, doces e 
geléias, entre outros.

Os interessados podem procurar Fernando 
Vieira, Gerente Operacional da Organomix 
pelo telefone: (21)3613-9032 ou pelo e-mail 
fernando@organomix.com.br.

Julho 2012 Informativo Sistema FAERJ 6

“No curso destacamos todo o 
funcionamento do equipamento, a 
sequencia de ações para a manutenção 
da máquina, apresentamos noções de 
postura adequada para a condução do 
veiculo, as manobras que podem ser feitas 
com o trator e o que é expressamente 
proibido”.

De acordo com  Pedro a  grande vantagem 
do produtor que participa de um curso de 
trator é obter o conhecimento não só do 
conteúdo geral ligado a Manutenção e 
Operação, mas sim ter a consciência ao 
termino das tarefas impostas no decorrer 
do serviço o quanto é importante seguir 
as normas de segurança no trabalho.

Inicialmente o treinamento será realizado 
em treze assentamentos nas cidades 
de  Italva, Japeri, Magé, Paracambi, 
Petrópolis e Barra do Piraí.

Acompanhe as datas na agenda do 
informativo.

Foi publicado no Diário Oficial da União, 
dia 09 de julho de 2012, o novo prazo para 
a apresentação da Declaração do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) 
referente ao exercício de 2012. Será de 20 de 
agosto a 28 de setembro de 2012.

O imposto não poderá mais ser apresentado 
em formulário. Somente serão aceitas 
declarações utilizando o Programa Gerador 
do DITR 2012, que deve ser disponibilizado 
no site da Receita Federal a partir do dia 20 
desse mês. O contribuinte poderá também 
entregar a declaração, feita somente por meio 
digital, nas agências do Banco do Brasil ou da 
Caixa Econômica Federal.

A Instrução Normativa determina também 
que o recolhimento do imposto deverá ser 
efetuado em 4 parcelas iguais, mensais e 
consecutivas, devendo a primeira ser paga 
até o dia 28 de setembro de 2012. Nenhuma 
quota deve ser inferior a R$ 50,00. O imposto 
de valor inferior a R$ 100,00 deve ser pago 
em quota única. 

Durante o mês de setembro a Faerj e os 
Sindicatos Rurais mantem profissionais 
treinados que auxiliam no preenchimento do 
ITR. Em caso de dúvida, procure o Sindicato 
Rural da sua região.



Senar-Rio envia Técnico do Setor 
Florestal ao Mato Grosso do Sul para 
capacitação tecnológica em Heveicultura

Senar-Rio enviou para Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul, o 
engenheiro florestal Júlio César 
Corrêa de Souza, para participar 
do Programa de Capacitação 
Tecnológica em Heveicultura. A 

primeira etapa do treinamento aconteceu em 23 
de julho na sede do Senar-MS. O evento contou 
com a presença de representantes da Comissão 
de Silvicultura e Agrossilvicultura da CNA e teve 
o acompanhamento do Senar Administração 
Central, representado pela coordenadora 
Thaís Gomes Carrazza, do Departamento de 
Educação Profissional e Promoção Social, além 
da  presença de vários Instrutores do Senar de 
outras regionais.

De acordo com o instrutor do Senar-Rio, é 
grande a procura por borracha natural no 
mercado mundial e os países produtores não 
conseguem atender toda esta demanda. O que 
seria considerado uma grande oportunidade 
para os produtores do estado.

Julho 2012 Informativo Sistema FAERJ 8

Empreendedor Rural 
em Barra Mansa

Começou no dia 02 de agosto, em Barra Mansa, 
a segunda turma do curso de Empreendedor 
Rural, promovido pelo Senar-Rio e o Sindicato 
Rural de Barra Mansa. O objetivo do programa é 
transformar as ideias dos produtores em ações 
reais de empreendedorismo. 
 
De acordo com Adilson Rezende, mobilizador 
do sindicato, o projeto também é uma excelente 
oportunidade de atualização para o produtor.
 
“Este programa oferece aos participantes 
ferramentas do empreendedorismo no 
agronegócio, ampliando sua capacidade 
de gestão e análise das oportunidades do 
mercado. Assim, ele pode administrar melhor 
sua propriedade obtendo melhores resultados”.
 
A primeira turma do Empreendedor Rural em 
Barra Mansa formou 25 pessoas. Adilson 
destacou o caso de um participante que estava 
muito desanimado com a baixa produção de 
leite e estava desistindo da atividade.
 
“Com o curso ele retomou a vitalidade. Fez um 
trabalho de limpeza, organização e começou a 
implantar o projeto. A propriedade dele hoje está 
linda. Renovou o gado e aumentou a produção. 
Está colocando em prática o que aprendeu 
e, principalmente, o que já sabia, mas estava 
desmotivado”.
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Adilson acredita ainda que o trabalho realizado 
de valorização humana e da atividade rural como 
um negócio lucrativo eleva bastante a auto estima 
do produtor, o que favorece muito a realização 
dos projetos.
 
A nova turma do Empreendedor Rural conta com 
57 alunos. Os participantes passam por cinco 
fases: diagnóstico, planejamento estratégico, 
estudo de mercado, engenharia de projetos e 
avaliações. São dezessete módulos específicos 
direcionados a cada fase, abordando áreas de 
conhecimento técnico e de desenvolvimento 
humano. Os encontros acontecem semanalmente 
na sede do Sindicato Rural de Barra Mansa.

O que é heveicultura?

A cultura denominada 
HEVEICULTURA é a prática de 
cultivo da seringueira (Hevea 
spp), espécie florestal de onde 
é extraído o látex e produzida a 
borracha. 

Aula Presencial



No Rio de Janeiro, em especial, a região 
Noroeste Fluminense é considerada área de 
escape da cultura. A Lei n° 5067, de 09 de julho 
de 2007, de Zoneamento Ecológico-economico 
do Estado do Rio de Janeiro, prevê a vocação 
florestal daquela região e Julio acredita que o 
governo do estado junto a empresas do setor 
poderia implementar o fomento da heveicultura 
na região.

“Essa seria uma boa solução, principalmente 
nos assentamentos rurais, auxiliando a 
recuperação de áreas degradadas e ociosas, 
bem como na recomposição de reservas legais 
das propriedades rurais. Geraria emprego, 
aumento de renda e melhoria ambiental”.
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O curso de capacitação tem a finalidade de 
atualizar e nivelar os instrutores do Senar que 
já tem experiências no setor e que devem atuar 
como multiplicadores de conhecimentos nas 
suas regiões de origem. O treinamento está 
sendo realizado pela Sociedade Brasileira de 
Agrossilvicultura (Sbag) capacitando técnicos 
dos diversos estados como: Acre, Bahia, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Rondônia, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro e 
Paraná.

No primeiro módulo foram discutidos temas 
como o Novo Código Florestal, a recomposição 
de reserva legal, aspectos botânicos de Hevea 
spp., implantação de viveiros, mercado da 
borracha e linhas de crédito para o setor. O 
curso terá duração de 120 horas. As próximas 
etapas acontecerão em agosto e setembro.



AGENDA - Agosto  / Setembro 
Curso - Inclusão Digital - Mód. Editor de 
Texto e Planilha Eletrônica 
Local: Sumidouro - Sa ao lado do sindicato

Treinamento - Operação e Manutenção 
de Roçadeiras Manuais 
Local: Trajano de Moraes - Sítio Gamelão

Treinamento - Manutenção de 
Retroescavadeira
Local: São Gonçalo - Sitio Girassol

Curso - Empreendedor Rural
Local: Paty do Alferes - Secretaria 
de Agricultura

Treinamento - Aplicação de Agrotóxicos - 
Pulverizador Costal (em acordo com a NR 31.8)
Local: Duas Barras - Fazenda Três Amores

Curso - Empreendedor Rural
Local: Barra Mansa - Sindicato Rural de 
Barra Mansa

Treinamento - Aplicação de Agrotóxicos - 
Pulverizador Costal (em acordo com a NR 31.8)
Local: Varre Sai - Fazenda Boa Sorte

Treinamento - Tratorista Agricola
Local: Saquarema - Fazenda Queen Krass

Treinamento - Bovinocultura de Leite - 
Preparo de Animais de Pista
Local: Rio das Flores - Fazenda Piedade

Treinamento - Manutenção de Retroescavadeira
Local: Tanguá - Centro Comuinitario 
da Posse dos Coutinho

Treinamento - Adm Rural - Básico de GPS/
Sistema de Posicionamento Global e Autocad
Local: Vassouras - Univ. Severino Sombra

Curso - Inclusão Digital Rural (Windows)
Local: Sapucáia - Vila do Pião -Quinto 
Distrito

Curso - Empreendedor Rural
Local: Barra Mansa - Sindicato Rural de 
Barra Mansa

Treinamento - Operação e Manutenção 
de Microtratores Agrícolas
Local: São Gonçalo - Sitio Girassol

Treinamento - Operação de Retroescavadeira
Local: Tanguá - Centro Comunitario da 
Posse dos Coutinho

Treinamento - Reflorestamento ( Eucalipto)/
Combate a incêndio
Local: Miguel Pereira - Vera Cruz

Treinamento - Empreendedor Rural
Local: Paty do Alferes - Secretaria de 
Agricultura

Treinamento - Prod. Orgânica de Hortaliças Folhosas
Local: Cabo Frio - Escola Agrícola Municipal Nilo Batis

Seminário - IN - 62 : Importância e Beneficios da 
Melhoria da Qualidade do Leite
Local: Barra Mansa - Galpão do Torneio Leiteiro de Flor

Treinamento - Aplicação de Agrotóxicos - Pulverizador 
Costal (em acordo com a NR 31.8)
Local: Varre Sai - Fazenda Boa Sorte

Treinamento - Operação de 
Retroescavadeira

Local: São Gonçalo - Sitio Girassol

Treinamento - Tratorista Agricola
Local: São Gonçalo - Sitio Girassol

Treinamento - Reflorestamento (Eucalipto) /
 Implantação Florestal

Local: Miguel Pereira - Vera Cruz

Treinamento - Tratorista Agrícola - Operação
Local: Trajano de Moraes

Treinamento - Tratamento de Madeira
Local: Cambuci - 

Colégio Estadual Oscar Batista

Curso - Empreendedor Rural 
Local: Paty do Alferes - Secretaria de 

Agricultura

Treinamento - Tratorista Agrícola - 
Manutenção

Local: Trajano de Moraes

Treinamento - Tratorista Agrícola 
Local: São Gonçalo - Sítio Girassol

Treinamento - Produção 
de Derivados do Mel

Local: Itaocara 

Treinamento - Cult. de Frut. Perenes - Tang. Ponkan
Local: Sapucáia - Faz. Santa Maria-Estrada da Santa 

Cruz

Curso - Inclusão Digital Rural (Windows)
Local: Resende - Escola Municipal 

Adelaide Lopes Salgado
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