
do CAEPF nas operações, as-
sim como, alerta o presidente 
eleito do STR de Vera Cruz, 
Cristian Wagner, as demais 
empresas que adquirem até 
mesmo alimentos dos pro-
dutores rurais, a exemplo dos 
supermercados. 

Para fazer o CAEPF, o 
titular do bloco precisa com-
parecer ao Sindicato levando, 
além do bloco, RG e CPF. 
O órgão, então, fará uma 
procuração com validade 
de cinco anos. Neste perío-
do, qualquer alteração no 
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Produtores rurais 
devem fazer o CAEPF
Cadastro pode ser realizado junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) 
ou na Receita Federal, em Santa Cruz do Sul. É preciso levar bloco, RG e CPF

FO
TO

 A
RA

U
TO

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

FIQUE ATENTO

Prefeitura e empresas orientam produtores sobre como proceder para a realização do cadastro

OUTRAS DÚVIDAS

O CAEPF é o local 
onde fica concentrado 

tudo aquilo que a 
pessoa produz 

economicamente.

Um novo tipo de cadastro 
vem inquietando os produ-
tores rurais. De sigla des-
conhecida, o CAEPF pegou 
muita gente de surpresa. A 
orientação da Prefeitura é que 
todos que necessitam realizá
-lo procurem o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais (STR) 
ou a Receita Federal. Mas, 
o que é este tal de Cadastro 
de Atividade Econômica da 
Pessoa Física (CAEPF)? Em 
resumo, um local onde ficará 
concentrado tudo aquilo que 
a pessoa produz economica-
mente. Por exemplo, quem 
é fumicultor, o cadastro irá 
apontar para a produção 
desta cultura. E as fumageiras 
já estão solicitando o número 

cadastro poderá ser feita na 
entidade, que providenciará 
o cadastro junto à Receita 
Federal. O cadastro em si, 
explica Wagner, não tem 
custo. Porém, o Sindicato 
realiza a cobrança de uma 
taxa para arcar com as despe-
sas operacionais. Associados 
pagam menos. Informações 
referentes a preço podem ser 
obtidas diretamente no STR. 
Quem optar por fazer junto 
à Receita Federal, em Santa 
Cruz, não paga nenhuma 
taxa. Em ambos os locais, o 
atendimento não é demora-
do. Há poucas filas.

QUEM PRECISA FAZER
Desde o dia 15 de janeiro, 

a inscrição no CAEPF é obri-
gatória para todos os produ-
tores rurais, quando a eles se 
aplicam pelo menos uma das 
situações: possua segurado 
que lhe preste serviço; seja 
titular de cartório, sendo a 
inscrição no CAEPF emitida 
em nome do titular, ainda 
que a respectiva serventia 
seja registrada no CNPJ; seja 
pessoa física não produtor 
rural, mas que adquire pro-
dução rural para venda, no 
varejo, a consumidor pessoa 
física; seja produtor rural 
contribuinte individual; ou 
segurado especial.

Quantas inscrições no CAEPF a pessoa física poderá 
efetuar? Não há limite. A pessoa só terá mais de uma 
inscrição no CAEPF se possuir mais de uma propriedade rural. 
Exemplo: quem possui mais de uma fazenda em seu nome 
deve ter uma inscrição para cada uma.

É possível efetuar alteração dos dados no CAEPF? As 
alterações cadastrais serão efetuadas diretamente no portal 
e-cac, no site da Receita Federal, no endereço www.receita.
fazenda.gov.br. Quem fez no Sindicato pode se dirigir à 
entidade para possíveis mudanças.  

RUSGAS lá na fronteira com a Venezuela dominam as 
mídias. O país vizinho, separado do Brasil por milhares de 
quilômetros por entre a hiléia amazônica se encontrava 
fora das atenções dos tupiniquins. Agora faz parte de uma 
política de fronteira improvisada, diga-se, devido ao afluxo 
de refugiados venezuelanos à procura de comida, trabalho, 
assistência médica e amparo. O que fez da Venezuela um 
país rico, por um bom tempo, foi o petróleo. Nos anos 70, 
quando se agravou a crise mundial do combustível fóssil, 
a Venezuela contava com um faturamento garantido de 
bilhões de petrodólares. A grana entrava fácil, e quando é 
fácil demais, sem comedimento com os gastos, a tragédia é 
sempre um risco iminente e um fim provável. Hugo Chávez 
é o retrato do tirano que iniciou a derrocada venezuelana, 
deslumbrado com o saldo ilimitado de torrar dinheiro do 
povo para se manter no poder. Nem a estatal venezuelana 
do petróleo escapou. Deu no que deu.

EIS que veio o seu “poste” Nicolás Maduro. Este tiranete 
tratou de esgotar as últimas reservas do tesouro bolivariano. 
O desabastecimento atingiu os mercados e até papel higiê-
nico faz falta. São milhões de pessoas reduzidas à fome, 
assaltando caminhões de lixo à procura de restos para comer. 
Os serviços públicos essenciais estão paralisados. Apenas os 
militares é que são generosamente abastecidos. Mesmo com 
a anarquia instalada e a fome queimando o estômago da 
população, o exército, forças paramilitares, narco-milícias 
e mercenários impedem a entrada de ajuda humanitária. 
Caminhões com alimentos doados são queimados por ordem 
do ditador. O Brasil e a Colômbia estão proibidos de alimen-
tar os vizinhos. No desespero, fogem por rotas de fronteira 
não vigiadas. E o que é pior, Maduro ordenou meter bala 
nos fugitivos. Está atirando contra o seu povo. A conta deste 
acolhimento humanitário, de um jeito ou de outro, será paga 
aqui e na Colômbia.

BOM senso não faz parte do vocabulário de Maduro. Com 
a deserção de militares e o aumento do êxodo venezuelano, 
cabe ao governo brasileiro evitar uma convulsão na fronteira. 
O Brasil se dispõe a aliviar o problema da fome num primeiro 
momento, mas já encontra dificuldades de acomodações. 
Enquanto isso, os observadores internacionais esperam que 
o governo tirano caia de maduro. Ou de podre. Não se pode 
ignorar que também no Brasil temos bolsões de pobreza 
onde a fome é um espectro permanente. O que está aconte-
cendo na Venezuela poderia ter acontecido também aqui. O 
assalto a Petrobrás e outras instituições foram estancados em 
boa hora pela Operação Lava Jato. Graças a obstinação dos 
aparatos policiais, do ministério público e judiciário, foram 
indiciados, julgados e condenados empresários, executivos e 
medalhões da política. Cifrões tungados estão sendo recupe-
rados enquanto os assaltantes pagam suas “contas” na prisão.

NOVO ano letivo, velhos problemas de sempre. Há poucos 
dias, o Arauto relatou sinais de abalos estruturais na escola 
municipal João Carlos Rech. Não é um fato recente. Em 2015, 
aqui mesmo neste espaço foram noticiados alguns senões 
do educandário. Relembrando, com base em informações 
obtidas junto ao diretor, a manutenção das instalações já 
deixava a desejar. Em dias de chuva, alunos precisavam ficar 
nas salas de aula, pois não havia espaço coberto para recrea-
ção. Também carecia de uma cozinha e refeitório adequados. 
Havia infiltrações. Causa estranheza, no entanto, as atuais 
fissuras estruturais, até porque se trata de uma construção 
relativamente nova. Com efeito, porque o município tem 
prédios escolares cuja construção antecede a emancipação, 
e com estruturas ainda sólidas. Lá se vão mais de sessenta 
anos. Não se pode sonegar a segurança de professores e 
alunos. Com certeza a Administração Municipal adotará as 
providências cabíveis. 


