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Prazo para apresentar declaração ambiental ao Ibama vence dia 31
Os produtores rurais têm até
o dia 31 de março para entregar ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) o ADA
(Ato Declaratório Ambiental).
Estão livres da obrigação os
proprietários que entregaram o
documento em exercícios anteriores e que não alteraram suas
áreas de preservação permanente ou de reserva legal informadas na declaração do ITR
(Imposto territorial Rural).
O formulário para entrega do
ADA pode ser impresso através
do site www.ibama.org.br, ou preenchido de forma eletrônica pelo
programa ADA, fornecido pela
Farsul aos sindicatos rurais. Para
o preenchimento do documento é

necessário ter em mãos a declaração de ITR 2004 e a escritura
ou matrícula do imóvel rural.
O técnico em cadastro do
Departamento Sindical da Farsul, Derly Girard, recomenda alguns cuidados no preenchimento do ADA. “Os produtores devem estar atentos, porque as áreas de preservação permanente
ou reserva legal declaradas no
ITR 2004 que não apresentarem
ADA poderão ser enquadradas
pela Receita como aproveitáveis
e não utilizadas. Isso diminuirá o
grau de utilização da terra, provocando um considerável aumento de ITR”, explica.
O técnico ainda informa que
o ADA referenda as informa-
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ções prestadas na declaração
do imposto territorial, permitindo que o produtor obtenha
isenção sobre as áreas de preservação permanente e reserva
legal. Adverte também que o

Ibama pode verificar in loco a
veracidade do declarado. A
CNA (Confederação Nacional
da Agricultura) emitiu um alerta
aos produtores sobre a taxa de
vistoria cobrada pelo Ibama dos

produtores que apresentaram o
Ato, já que denúncias chegadas
à entidade dão conta de cálculos equivocados que resultaram
em faturas acima do legalmente
permitido. Para os imóveis de
até 250 hectares, a taxa de vistoria é de R$ 289 ao ano. Para
os com mais de 250 hectares,
deve-se acrescer a este valor
R$ 0,55 por hectare excedente. Há entretanto um limite de
cobrança de 10% do valor total de isenção de ITR obtido
com a apresentação do ADA.
Quem tiver dúvidas sobre a
exigência deve procurar o sindicato rural ou contactar o Departamento Sindical da Farsul
pelo telefone 51-32144400.

Senar-RS apresenta o Programa Alfa

A partir deste ano, o programa Educação Profissional do
Senar-RS passa a chamar-se
programa Alfa – Alfabetizando
para Profissionalizar. Além de
ganhar uma nova identidade visual, o programa também terá
mudanças na programação de
atividades.
A letra Alfa, primeira letra do
alfabeto grego, foi a inspiração
para o novo nome do projeto
que é desenvolvido pelo Senar

há oito anos no Estado e já alfabetizou cerca de 9 mil adultos. Segundo a coordenação de
promoção social da entidade,
mesmo com a mudança do
nome, o programa continuará
com o propósito de levar a educação básica a centenas de agricultores, para que possam freqüentar os cursos de formação
profissional do Senar.
Este ano, estão sendo programadas 90 turmas que devem
começar as atividades em abril
e serão finalizadas em setembro.
Cursos
Outra novidade é que os alunos farão, durante o período de
alfabetização, cursos voltados

para seu bem-estar e melhoria
de qualidade de vida. Serão
ministrados os de Aproveitamento Integral de Alimentos,
que ensina como aproveitar talos, folhas ou cascas para uma
alimentação nutritiva, e o de
Saneamento Rural, tratando
de higiene, prevenção de doenças, e ações básicas para a
saúde. “Queremos proporcionar aos alunos todas as possibilidades de conhecimento
que o programa pode oferecer” - enfatiza o superintendente do Senar-RS, Gilmar
Tietböhl, que destaca a possibilidade de alunos escolherem
outros cursos que não tenham

Mais de 9 mil adultos já foram alfabetizados

exigência de alfabetização.
Encontro
A preparação metodológica
dos novos professores do programa Alfa está marcada para
acontecer entre os dias 9 e 20 de

março. No treinamento serão
abordados aspectos teóricos e
metodológicos dentro do processo de alfabetização de jovens e
adultos. Estão sendo esperados
90 professores para o evento.

