


Editorial

Ao desenvolver esta cartilha ilustrativa referente 
ao PROAGRO Mais, a Federação dos Trabalhadores 
no Estado do Paraná (Fetaep) teve como principal 
objetivo demonstrar aos agricultores familiares 
quais medidas e, principalmente, quais cuidados 
devem ser tomados para o recebimento do 
benefício. Temos o conhecimento, por meio do 
contato com os Sindicatos dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais (STTR´s) e também por 
participarmos da Comissão Especial de Recursos 
(CER/PROAGRO), que muitos trabalhadores não 
estão recebendo devido ao desconhecimento das 
normas do Manual de Crédito Rural, exigidas pelo 
Banco.

 Em virtude disso, a Fetaep – por meio da sua Secretaria de Política Agrícola – tomou 
a iniciativa de desenvolver um material didático que ilustrasse, com histórias em 
quadrinhos, os principais caminhos que o agricultor deve percorrer desde o início 
do processo, quando ainda está pensando em financiar a lavoura. Esperamos que 
o material seja compreendido e que o agricultor se interesse pela história, que 
possui uma linguagem simples e direta - o que torna a cartilha muito mais atraente 
e compreensível.

Inicialmente, a Fetaep - em parceria com os Sindicatos dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais (STTR´s) – imprimiu 20 mil exemplares. No entanto, devido 
ao sucesso do material, em 2011 mais 20 mil exemplares foram impressos. Todos os 
STTR´s em dia com a Fetaep receberão exemplares em quantidade proporcional ao 
número de agricultores familiares no município. No entanto, já deixamos registrado 
aqui que, conforme for a demanda, mais edições poderão ser impressas. 

Pedimos que, após a leitura, que vocês repassem a cartilha aos amigos, aos vizinhos, 
aos familiares, entre outros. Quanto mais gente ler e aprender, menos dificuldades 
enfrentaremos para o recebimento do PROAGRO Mais.

Para aqueles que ainda não conhecem o Programa, é importante informar que o 
PROAGRO Mais é uma política de proteção ao agricultor familiar, criado no âmbito 
do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). Aqueles que aderiram 
à linha do Pronaf, nas operações de custeio agrícola, já têm acesso garantido ao 
PROAGRO Mais – que também protege o lucro que o produtor deixou de ter com a 
frustração da safra. 

O material técnico desta cartilha foi desenvolvido pela Secretaria de Política 
Agrícola da Fetaep, com o apoio das assessorias de eventos e de comunicação.

Ademir Mueller
Presidente Fetaep
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Feita a análise química do solo, se a operação for maior que R$ 8.000.
 
Adubado conforme recomendação técnica.
 
Respeitado o zoneamento agrícola com relação à época de plantio e à 
semente recomendada.

A área plantada está em conformidade com o mapa de localização 
(croqui), no projeto.
 
Plantado a cultura conforme o contrato do financiamento.
 
A área plantada é, no mínimo, igual a do financiamento.

Manter a cultura sem mato.
 
Guardar todas as primeiras vias das Notas Fiscais das sementes e 
insumos.
 
Havendo chuvas em excesso, seca ou intempéries, com perdas 
previstas superiores a 30% da lavoura, comunicar ao Banco.

Comunicar ao Banco, por escrito, levando as primeiras vias das Notas 
Fiscais.
 
Aguardar a vistoria do perito.
 
Aguardar a autorização do perito para colher a lavoura.

Após a colheita, enviar a primeira via da nota de venda ao Banco.

Passo a passo PROAGRO Mais
etapas a serem seguidas

Antes do Plantio

Durante o desenvolvimento das plantas

Caso ocorra o sinistro



A Fetaep, por meio da sua Secretaria de Política Agrícola, 
elaborou esta cartilha em 2010 com o objetivo de orientar os 
agricultores familiares que buscam - no PRONAF - recursos para 
o plantio de suas lavouras. A iniciativa da Fetaep justifica-se pelo 
fato de que muitos agricultores, que poderiam ser beneficiados 
com o PROAGRO Mais, estão inadimplentes junto ao Banco por não 
terem seguido todas as regras que estão descritas aqui.
 
A elaboração desta cartilha foi coordenada pelo vice-presidente 
da Fetaep, Mário Plefk, que na época era o diretor de Política 
Agrícola. A execução e o desenvolvimento do projeto ficaram 
sob a responsabilidade dos seguintes departamentos da Fetaep: 
Agrícola, Comunicação e Eventos. A ideia original foi do engenheiro 
agrônomo da Emater, Flávio Cardoso D´Angelo. 

Já em 2011, o conteúdo foi revisado e atualizado pelo atual 
secretario de Política Agrícola, José Carlos Castilho, e pelos 
assessores da área.
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