MCR - DOCUMENTO 7
_____________________________________________________________________________________________
Proagro Mais - Declaração do Produtor Emitente da Operação de Crédito de Investimento Rural
Manifestação de Interesse em Aderir ao Proagro Mais
1.
O produtor rural identificado no Quadro “A”, à vista das normas estabelecidas na Seção 12-9 do
Manual do Crédito Rural (MCR), particularmente nos itens 11 a 19, manifesta interesse em aderir ao Proagro Mais
para garantia da (s) prestação (ões) da operação de investimento rural indicada abaixo (Quadros “B” e “C”).
A

Nome:

Produtor Rural Emitente da Operação de Crédito de Investimento Rural ao Amparo do Pronaf
CPF:

Operação de Crédito de Investimento Rural ao Amparo do Pronaf (uma única operação por declaração)
Instituição Financeira Credora na Operação de Crédito de Investimento
CNPJ:
B Nome:
Nº Ref. Bacen:
Data da Contratação:
(indicar a data no formato dd/mm/aaaa)
(indicar o nº Ref. Bacen da operação) 1
Prestação (ões) Vincenda (s) da Operação Indicada no Quadro “B”
Data de Vencimento de Cada Prestação a Ser
Valor da Prestação (R$ 1,00) 2
Amparada
(principal mais encargos financeiros contratuais incidentes até a data(indicar a data no formato dd/mm/aaaa)
limite de 30 de junho anterior à data do enquadramento no Proagro Mais)

C
C-1
C-2
C-3
C-4

(1) informar o Número de Referência Bacen (NUM-REF-BACEN) da operação de investimento cadastrada no Sistema de
Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor).
(2) valor passível de enquadramento no Proagro Mais, segundo as regras previstas da Seção 12-9 do MCR.

2.
Para todos os efeitos, o produtor rural identificado neste ato declara que (assinalar com “X” a
situação atual – Quadro “D” ou “E”):
Não aderiu ao Proagro Mais em outra operação de custeio rural para garantia da (s) prestação (ões) de
D investimento indicada (s) no Quadro “C” acima.
E

Aderiu ao Proagro Mais para garantia da (s) prestação (ões) de investimento indicada (s) no Quadro “C”
acima na (s) operação (ões) de custeio rural a seguir relacionada (s):

Instituição Financeira na Operação de Custeio Rural
Nome
CNPJ

Data da
Emissão

Nº Ref. Bacen

Valor Enquadrado
(R$ 1,00)

(dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa)

(a)
(a)
(a)
(a)

(b)
(b)
(b)
(b)

(a) – informar o Número Ref. Bacen da operação de custeio do Quadro “E”.
(b) – indicar o valor enquadrado no Proagro Mais para garantia da (s) prestação (ões) indicada (s) no Quadro “C”.

Local da Declaração:
(indicar a Cidade/Unidade da Federação)

Data da Declaração:
(indicar a data no formato dd/mm/aaaa)

Assinatura do Produtor Rural Identificado no Quadro “A”

Preenchimento Exclusivo pela Instituição Financeira Agente do Proagro
Operação de Crédito de Custeio Rural Vinculada à (s) Prestação (ões) Indicada (s) no Quadro “C”
F Nº Ref. Bacen:
Data da Contratação:
Funcionário/nome/assinatura: (pode ser preenchido via sistema)
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