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RECOMENDAÇÃO TÉCNICA – HÍBRIDO DE MILHO
Em caráter de orientação a Aprosoja informa aos seus associados como proceder diante
dos prejuízos de produtividade do milho ocasionados no Estado, referente a má formação de grãos
na espiga.
A renegociação deve ser baseada em provas de que o produtor teve perdas em sua lavoura.
As perdas podem ser comprovadas mediante a emissão de um laudo agronômico emitido por um
profissional devidamente habilidatdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato
Grosso (CREA), com recolhimento de ART. Em posse do laudo agronômico, o produtor deve seguir
os procedimentos:
•

Solicitar a nota fiscal e o boletim de análise da sementeira;

•

Confererir o número do lote entre o boletim de análise e a nota fiscal;

•

Registrar com fotografias e vídeos georreferenciados o local e o croqui da área afetada
(área real do problema em hectares);

•

Se o produtor tiver outro material de milho, em época e condições semelhantes de
plantio, fazer fotos para comparativo entre os materiais;

•

Calcular o custo total da lavoura, com notas fiscais para comprovação;

•

Fazer o levantamento pluviométrico do local onde ocorreram os problemas, se
possível com laudos de estações meteorológicas emitidos por órgãos oficiais, ou de
programas específicos de previsão meteorológica que existirem na propriedade ou
região;

•

De posse dos dados fazer uma notificação extrajudicial (modelo), para a empresa que
emitiu a nota fiscal (protocolar a notificação);

•

Solicitar o acompanhamento a campo dos envolvidos, tanto da empresa que emitiu a
nota fiscal quanto a do corpo técnico da empresa obtentora;

•

Continuar com o monitoramento constante da lavoura até a colheita com os custos
finais de produção;

Importante salientar que, a confecção desses laudos ajudará a provar a ocorrência do
problema, mas isso, por si só, não garante a solução do caso!

Para sanar eventuais dúvidas, contate o Canal do Produtor (65) 3027-8100

Modelo de notificação extrajudicial
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

De um lado,______________________, brasileiro, casado, produtor rural, com lavoura de
MILHO
implantada
no
município
de_____________________,na
fazenda
_____________________, CPF/CNPJ_____________, neste instrumento nomeado NOTIFICANTE.
E de outro lado, EMPRESA DISTRIBUIDORA_________________________, ENDEREÇO
___________________ (o mesmo da nota fiscal), CNPJ_____________, TELEFONE_____________.
(ANEXAR UMA CÓPIA DA NOTA FISCAL E BOLETIM DE ANÁLISE), neste instrumento nomeado
NOTIFICADO.
EMPRESA OBTENTORA DO MATERIAL GENÉTICO ________________ ENDEREÇO
___________________ (o mesmo da nota fiscal), CNPJ_____________, TELEFONE_____________.
(ANEXAR UMA CÓPIA DA NOTA FISCAL E BOLETIM DE ANÁLISE), neste instrumento nomeado
NOTIFICADO.
Constatamos após o pendoamanto e formação de espigas que não está ocorrendo a formação
de grãos e com isto minha produtividade não cobrirá meus custos de produção.
Por meio desta notifico Vossa Senhoria_______________________________________________,
a realizar vistoria e acompanhamento a campo semanalmente até a colheita, a contar do
recebimento desta notificação, para que nossos prejuízos sejam indenizados.

Local e data
Nome do Produtor

Obs.: Fazer em 3 vias - PROTOCOLAR E FICAR COM UMA CÓPIA É PRECISO TER O CARIMBO DA
EMPRESA E OU ENVIAR POR AR COM O ENDEREÇO DE QUEM EMITIU A NOTA.
PODERÃO COLOCAR QUE AS CUSTAS FICARÃO POR CONTA DA EMPRESA QUE PROPORCIONOU AS
PERDAS DE PRODUÇÃO.

Figura 1 - Aspecto da mesma espiga com palha e sem palha.

