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INFORME TÉCNICO APROSOJA Nº 156/2017 

26 de abril de 2017 

 

Obrigatoriedade do Sican para Pepro, Pep e Contrato de 
Opções 

 

A Aprosoja informa a seus associados que o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) lançou no dia 18 de abril de 2017 dois instrumentos para 
operacionalização do milho de segunda safra em Mato Grosso. Serão disponibilizados R$ 
300 milhões para os contratos de opção de venda e R$ 500 milhões para Prêmio 
Equalizador Pago ao Produtor (Pepro) e Prêmio de Escoamento do Produto (Pep). 

Para acesso aos normativos na íntegra, clique aqui: portaria e resolução.  

Para que o produtor tenha acesso a esses sistemas de leilões públicos, é obrigatório que 
esteja cadastrado junto ao Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican). A 
Aprosoja produziu um vídeo explicativo mostrando o passo-a-passo do cadastramento, 
para ajudar os agricultores que ainda não se cadastraram.  

Assista aqui o vídeo.  

Além do vídeo explicativo, também é possível acessar o “Manual do Produtor Rural” 
editado pela Conab, clicando neste link.   

Quanto ao Sican, é importante que o produtor observe o seguinte: 

1 – O e-mail cadastrado deve ser de uso constante do produtor, uma vez que 
participando de algum leilão, todos os comunicados oficiais da Conab serão feitos 
por esse e-mail. Todos os prazos e regras do leilão são informados por esse e-mail, 
por isso o agricultor deve ficar atento, checando periodicamente seu correio 
eletrônico; 

http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/2017_04_24_Portaria_Interministerial_800_2017_Equalizacao_Precos.pdf
http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/2017_04_24_Resolucao_05_2017_Lancamento_COVs_Conab_e_Portaria_Interministerial_799_2017_strike_vencimento_COV.pdf
http://www.aprosoja.com.br/comunicacao/video/cadastro-ao-sican
http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/17_04_20_15_40_40_manual_produtor_rural.pdf
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2 – Os dados bancários ali discriminados servirão para recebimento dos prêmios. 
Por isso, devem ser corretamente preenchidos para evitar problemas futuros para 
recebimento; 

3 – Se houver mais de uma área plantada, pode haver a inclusão de mais de 1 NIRF, 
devendo ser analisada e indicada a área plantada em questão. 

4 – Atente-se para discriminar sua área plantada de acordo com o que efetivamente 
foi plantado, uma vez que os órgãos de controle poderão analisar se sua área é 
correspondente com o prêmio leiloado ao produtor.  

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Aprosoja: Central de Relacionamento - (65) 
3644-4215 ou politica.agricola@aprosoja.com.br. Junto à Conab, ligue para (65) 3616-3819 
ou escreva para mt.geope@conab.gov.br   

  

 

Responsável pelo conteúdo: Comissão de Política Agrícola 

Alexandre Costa da Silva Rego, Analista - alexandre.rego@aprosoja.com.br 
Eduardo Vaz da Silva, Analista - eduardo.silva@aprosoja.com.br  
Kamila David, Estagiária - kamila.david@aprosoja.com.br  
Frederico Azevedo e Silva, Gerente - frederico@aprosoja.com.br 
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