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romulgada no dia 5, a Lei nº 15.062 
vai estimular 4,2 mil agricultores a 
renegociarem financiamentos e 
empréstimos pendentes com o Esta-
do. A medida permitirá a quitação 
total à vista ou a amortização do 
débito em até seis anos, com redução 
dos juros entre 75% e 100%. Os valo-
res em atraso são relativos a dívidas 
contraídas entre 1989 e 2010 no 
Fundo de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap), da Secretaria Esta-
dual de Agricultura e Abastecimento.

Fim das pendências no campo

Mais de 4 mil produtores 
rurais poderão quitar 
em até seis anos seus 
débitos de fi nanciamentos; 
renegociação começa no 
próximo mês

P

O valor médio devido é de R$ 
3 mil. No total, o Estado de São 
Paulo tem a receber R$ 64 milhões. 
A maioria dos inadimplentes é for-
mada de agricultores familiares e 
pequenos produtores rurais, muitos 
da região do Pontal do Paranapa-
nema. As causas dos débitos são 
diversas – incluem frustração de 
safra, períodos de alta inflação e de 
instabilidade na moeda. Dos 4,2 mil 
que terão a chance de regularizar 
sua situação, 2,2 mil são assentados. 
Hoje, as linhas de financiamento do 
Feap atendem quase 10 mil produ-
tores em todo o Estado. 

Quem quiser aproveitar a nova 
legislação deverá aguardar até o final 
de agosto. Nesse período serão defi-
nidas e promulgadas as normas com-
plementares da Lei nº 15.062. A 
partir daí, o inadimplente terá prazo 

aos financiamentos do Feap, com juros 
de 3% ao ano. Outro viés da nova medida 
foi incluir o perdão das dívidas dos sindi-
catos de trabalhadores rurais decorren-
tes de débitos oriundos do fornecimento 
oneroso de sementes para produtores, 
feitos no passado, em que essas enti-
dades atuaram como avalistas de seus 
representados e passaram a responder 
como devedores solidários, tendo bens 
penhorados e dificultando a continuação 
das atividades.

Rogério Mascia Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Mulheres com osteopenia, de 50 a 70 
anos de idade, em boas condições de saúde, 
estão convidadas a participar de pesquisa clí-
nica com suplemento alimentar à base de cre-
atina – composto natural sintetizado pelo pró-
prio organismo e consumido na dieta habitual. 
O Serviço de Reumatologia da Faculdade de 
Medicina da USP (FMUSP) oferece 60 vagas, 
que serão preenchidas após realização de exa-
mes, entre eles densitometria óssea.

A osteopenia é uma alteração óssea que 
antecede a osteoporose e é identificada pela 
densitometria. “Mesmo não sabendo se tem 
osteopenia, as candidatas podem fazer a ins-

crição, pois realizaremos os exames e daremos 
o diagnóstico”, informa a médica Rosa Maria 
Rodrigues Pereira, responsável pelo estudo.

Quem faz tratamento contra hepatite 
C, câncer e outras doenças crônicas não 
poderá participar. A restrição também vale 
para usuárias de suplementos vitamínicos 
e medicamentos que afetam o osso, como 
cálcio e vitamina D. “Além disso, não pode-
rão participar do estudo pacientes que tive-
ram osteopenia e tomaram o medicamento 
Alendronato”, frisa.   

“A creatina não representa risco à 
saúde. O objetivo do estudo é observar a 

Estudo para mulheres com osteopenia

SERVIÇO
Inscrição pelo e-mail protocolocreatina@gmail.com ou pelos telefones
(11) 3061-7158/ 7213, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 às 12 horas

de 180 dias para comparecer à agência do 
Banco do Brasil onde tem o débito para fazer 
a renegociação. Quem não for perderá o 
benefício, pois a dívida não prescreve.

Fernando Aluízio Penteado, secretário-
executivo do Feap, explica que a intenção 
da nova legislação é trazer de volta esse 
empreendedor para o mundo formal, com 
vantagens para ambas as partes: Estado 
e inadimplentes. “A Lei nº 15.062 é uma 
reivindicação antiga do setor e vai permitir 
ao Feap reaver pelo menos parte dos valo-
res, que poderão ser utilizados em novos 
financiamentos e ações, beneficiando mais 
produtores”, destaca o dirigente.

Vantagens – Quem quitar a dívi-
da à vista poderá restituir apenas o capital 
tomado na época do empréstimo, acrescido 
somente da correção monetária sem os juros 
contratuais e os da inadimplência.

Quem preferir parcelar, deverá pagar 
no mínimo 10% do crédito original acres-
cido da correção monetária. Quanto menor 
o prazo do parcelamento, maior será o des-
conto. O parcelamento do restante da dívi-
da em dois anos dará desconto de 95%; em 
três, 90%; em quatro, 85%; em cinco, 80% 
e, em seis, redução de 75%.

Depois de ter o crédito regularizado, 
o produtor passa a ter novamente acesso 

resposta do suplemento no fortalecimento 
dos ossos de pacientes com osteopenia”, 
ressalta a doutora Rosa. Em atletas, o 
suplemento é capaz de aumentar a capa-
cidade física e a massa muscular, além 
de melhorar o fornecimento energético 
durante o exercício.

O Serviço de Reumatologia da FMUSP 
realiza o recrutamento desde 2012 e já 
selecionou 140 mulheres, que são avalia-

das e acompanhadas por dois anos. Inicial-
mente, elas comparecem à faculdade (Av. 
Dr. Arnaldo, 455, próximo à Estação Clíni-
cas do Metrô) a cada dois meses, devido ao 
período de adaptação à creatina. Depois, o 
retorno ocorre a cada seis meses.

Viviane Gomes 
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e Assessoria de Imprensa do Instituto Central do HC

Lei vai permitir ao Feap reaver parte dos recursos e usá-los em novos financiamentos e ações em favor dos produtores
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