
1CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

“EU TENHO ORGULHO DE CONTRIBUIR PARA AS VITÓRIAS
DO NOSSO TIME, DA NOSSA AGRICULTURA.”

Pelé, produtor rural e embaixador do Time Agro Brasil





Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.
    Contribuição Sindical Rural 2013 / Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil. – Brasília, DF : CNA, 2013
    100p: il ; 25cm.

    1. Trabalhador rural. Benefício, Brasil. 2. Sindicato rural. 
Contribuição. Brasil I. 3. Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil. II. Título.

                                             CDU 331.105.442:336.233(81-22)





A nossa Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA) ganhou o mundo em 
2012.  Levemos os números e a grandeza da 
agropecuária brasileira para grandes univer-
sidades dos Estados Unidos e Europa, bus-

tudo o que produzimos em apenas 27,7% 
do nosso território. Participamos de fóruns 
internacionais na França, Inglaterra e Ale-
manha para demonstrar e comprovar que, 
com a decisiva contribuição dos produtores 
rurais, o Brasil mantém preservados 61% da 
sua cobertura vegetal nativa. 

Buscamos na China novos investidores 
para obras de infraestrutura no Brasil, para 

-
mos o escritório da CNA em Pequim, que 
funcionará junto ao escritório da APEX 
(Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos). Antes mesmo da 
aprovação do novo Código Florestal bra-
sileiro, que regulamenta a recuperação e 
manutenção das matas ciliares na beira dos 
rios, levamos ao Forum Mundial da Água, 
em Marselha, na França, a proposta de 
criação da Área de Preservação Permanen-
te Mundial – a APP Mundial.  Na recente 
Rio+20 e outros fóruns multilaterais, pro-
pusemos que as APPs sejam adotadas em 

no Brasil os rios devem ser protegidos se a 
questão da água é mundial?

Este ano, passamos a contar com um gran-

uma das maiores e mais sustentáveis agropecu-
árias do mundo. Entrou em campo para defen-
der as cores do Time Agro Brasil Edson Arantes 
do Nascimento – o Rei Pelé. Fechamos o ano 

INFORME DA PRESIDÊNCIA

com essa campanha na rua, reforçando nossa 
força e teses, que começam a se consolidar e a 
lastrear as políticas públicas brasileiras.

Foi assim com a nova política agrícola, re-
gulamentada no Plano Agrícola e Pecuário 
2012/2013, que mudou paradigmas para o 
setor. Repetiu-se na parceria entre a CNA e o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) para a construção da Platafor-
ma de Gestão Agropecuária (PGA), um banco 

rastreabilidade do nosso rebanho e, futura-
mente, da produção vegetal, com ganhos 

consagrou-se na aprovação do novo Código 
Florestal, que, embora ainda precise de ajus-
tes e regulamentação, tem o grande mérito 
de garantir segurança jurídica ao campo.

-

embates no legislativo e a comprovação de 
que, apesar de tudo, somos capazes de supe-
rar impasses e permanecer na vanguarda da 
produção mundial de alimentos.  Mas não te-
ríamos realizado tudo isso sem os recursos da 
contribuição sindical rural.  Foi com eles, que 
representam seu apoio e parceria, que conse-
guimos continuar nesse trajeto de resgate e 

Senadora Kátia Abreu
Presidente

“Tenho orgulho de fazer parte do Time Agro Brasil”
                                                                               Pelé 



6 Contribuição Sindical Rural – 2013



7CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

ÍNDICE Contribuição Sindical
Rural – 2013

01
Novas Ações e
Conquistas do
Agronegócio Brasileiro

Contribuição Sindical
CNA – 2013 

Modelo da Guia da
Contribuição Sindical
Rural – 2013 

Contribuição
SENAR – 2013 

02

03

04

PG 8

PG 74

PG 92

PG 98



8 Contribuição Sindical Rural – 2013

01



9CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

Código Florestal

no debate sobre a Medida Provisória 571, 
que complementa o novo Código Flores-
tal (Lei 12.651/12), que culminou na publi-
cação da Lei 12.727/12 e do Decreto 7.830, 

texto legal, o Executivo resgatou parte 
da versão original da MP encaminhada ao 
Legislativo em maio, retirando do texto 
pontos incluídos durante as discussões no 
Congresso. Algumas das regras previstas, 
como as faixas de recomposição de mata 
ciliar na beira dos rios, foram retomadas 
por meio do Decreto 7.830, que traz as 
principais normas para o Cadastro Am-
biental Rural (CAR) e para o Programa de 
Regularização Ambiental (PRA).

Código Florestal, bem como de sua regu-
lamentação, para medir os impactos des-
sas medidas no dia-a-dia do produtor rural.

Agropecuária (FPA) para apresentar aos 

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

O trabalho desenvolvido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) junto ao Governo Federal, ao Congresso Nacional e ao Poder 
Judiciário alcançou resultados significativos em 2012 em favor do crescimen-
to da agropecuária sustentável do Brasil. Todos os avanços que registramos 
no ano revelam o esforço desenvolvido pela CNA, SENAR (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural) e Instituto CNA em benefício dos produtores rurais 
e da sociedade brasileira. 

deputados e senadores soluções para a 
melhoria do texto da Medida Provisória
nº 571/2012, publicada juntamente com a 
Lei 12.651/2012, que trata do Código Flo-
restal. A MP complementa o texto do Códi-
go Florestal e trouxe para o Congresso nova 
discussão sobre a legislação ambiental.

-
tensa discussão que acompanhou todo 
o debate da Medida Provisória 571 (PLV 
21/2012), que complementa o texto do 
Código Florestal, transformada na Lei 
12.727/2012, em 17 de outubro de 2012. 

- Em 12 de julho, foi aprovado o parecer 
(PLV 21/2012) na Comissão Mista, ressal-
vados os destaques, aprovados posterior-
mente, em 29 de agosto, resultando em 
novo texto.

- Aprovado o parecer da Comissão Mista 
no plenário da Câmara em 18 de setem-
bro, em votação simbólica com a presença 
de 373 deputados. Logo em seguida, no 
dia 29/9, foi aprovado no Senado, também 
em votação simbólica, por 61 senadores. 
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presidente da CNA, senadora Kátia Abreu, 
em seis reuniões da Comissão Mista da
MP 571/2012.

públicas realizadas pela Comissão Mista 
para ouvir os ministros da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento; do Meio Ambiente; 
do Desenvolvimento Agrário; e das Cida-
des; além do Advogado-Geral da União, 
e os presidentes da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da 
Agência Nacional de Águas (ANA).

-
missão de Agricultura e Reforma Agrária 
(CRA), do Senado, sobre a Medida Provisó-
ria  571 durante a 35ª edição da Expointer, 
em Esteio, no Rio Grande do Sul.

-
lação ambiental, com a sanção e publica-
ção da Lei 12.651/12 e do Decreto 7.830, 

a maior segurança jurídica proporcionada 
aos produtores rurais, para que possam 
continuar suas atividades conhecendo, 
com mais precisão, seus direitos e deveres.

-  Ao criar o Programa de Regularização Am-
biental  (PRAs), a nova lei também abre a 

claras para a  regularização ambiental das 
propriedades rurais no Brasil, esclarecendo 
as obrigações e os prazos ao produtor. 

- Com o Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
será possível um efetivo controle do uso 
da terra no País, proporcionando as ne-
cessárias condições para uma gestão ter-

- Substituição de uma legislação punitiva por 
uma lei educativa, com ganhos ambien-
tais. Com o novo Código, o produtor rural 
que tiver recebido multas, antes de 22 de 
julho de 2008, poderá inscrever-se no PRA, 
assumindo o compromisso de recuperar 
o dano ambiental que causou a sanção.
A multa será extinta depois da comprova-
ção de que foi feita a recomposição da área. 

  - Introdução de novidades, como a autoriza-

-

de países que não observem leis ambientais 

- A nova legislação ambiental permite a re-
cuperação da área de reserva legal com 

intercalada com espécies nativas, evitan-
do a monocultura.



11CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

- Criação da Cota de Reserva Ambiental 
-

ro para o produtor que tiver uma área de 

por lei. Para estimular o setor a preser-
var, também foi prevista a criação de um 

a recuperação de áreas desmatadas.

promovido pela Federação da Agricultura do 
Estado de Pernambuco (FAEPE), as novas re-

as áreas passíveis de consolidação; as regras 
para recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente e Reservas Legais e o acesso ao 
novo cadastro ambiental rural, entre outros.

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
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Rio+20

-
rante a realização da Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio+20, instalado no Pier 
Mauá, no Rio de Janeiro, visitado por 30 mil
pessoas, entre produtores, técnicos do Go-
verno, delegados credenciados da Confe-
rência e sociedade civil.

no Espaço Agro Brasil, durante a Rio+20, 
como o Seminário Agricultura de Precisão, 
Seminário de Bioenergia, Seminário de Ex-
tensão Rural, além de entrevista coletiva da 
presidente da CNA, senadora Kátia Abreu, 
para divulgação do posicionamento do se-
tor agropecuário na Conferência. Cada um 
desses eventos contou com a participação, 
em média, de 100 pessoas. 

-
paço Agro Brasil pela internet, via Canal 
do Produtor, com o registro de nove mil 

A assessoria de comunicação da entidade 
e as agências de comunicação do Sistema 
CNA que atuam no exterior distribuíram 
releases a respeito das atividades no Espa-

-
geira. Participaram da Rio+20 140 países, 
reunidos numa das maiores conferências já 
realizadas, no âmbito da Organização das 

Nações Unidas (ONU), para discussão so-
bre desenvolvimento sustentável e erradi-
cação da pobreza.

da Política de Governança Climática da 
Agropecuária (PGCA), desenvolvida no 
âmbito do Instituto CNA para alinhar es-
tratégias que possam avaliar e mensurar 
os riscos advindos da nova política sobre 
o clima. Se propõe a viabilizar, ao mesmo 
tempo, o aproveitamento de  inúmeras 
oportunidades já existentes, trazendo 
vantagens econômicas e sociais ao setor. 
Sua implementação inclui programas e 

eles o Mercado Agropecuário de Redução 
de Emissões (MARE).

Rio+20 pela diretoria de Relações Inter-
nacionais e Comissão de Meio Ambiente 
da CNA. Na ocasião, os técnicos e nego-

texto base da ONU, apreciado pelos che-
fes de Estado no segmento de alto nível 
da Conferência. 

Desenvolvimento Sustentável, organizado 
pelo Governo brasileiro durante a Rio+20, 
quando foram debatidos temas como eco-
nomia verde, trabalho decente, questões 
indígenas, bioenergia, entre outros temas.
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APP Mundial 

durante a Rio+20, da proposta de adesão 

Mundial aos países participantes da Confe-
rência. Com essa iniciativa, pretende pro-
mover o reconhecimento global sobre a 
importância da manutenção de coberturas 
vegetais que margeiam as nascentes, os 
corpos e os cursos d’água, além das áreas 
de recarga hídrica, nos diversos ecossiste-
mas ao redor do mundo. A senadora Kátia 
Abreu questionou por que os rios devem 
ser defendidos somente no Brasil, se a 
questão da água é mundial.

presidente da CNA durante participação 
no Fórum Mundial da Água, em Marselha, 
na França. A intenção é estimular e orga-
nizar ações que resultem no compromisso 
internacional de materializar esforços para 
a manutenção das matas ciliares nas mar-
gens dos rios em todos os países, garantin-
do a qualidade da água no mundo.

Projeto Biomas

biomas brasileiros envolvendo mais de 200 
pesquisadores, em todo o País, em pesquisas 
com a árvore na propriedade rural brasileira.

Guilherme Monteiro, na  região da Nhe-
colândia, cerca de 150 km do município de

Corumbá, no extremo oeste do Mato Grosso 
do Sul, para o início das pesquisas no bioma 
Pantanal, um dos ecossistemas mais diversi-

desenvolvidas as pesquisas e a propriedade 
servirá de vitrine tecnológica do projeto.

atuar no bioma Pampa, que é diferente 
de todos os outros biomas e avança além 
das fronteiras do Brasil. Escolhida a pro-
priedade de Valter José Pötter, a fazenda 
Caveiras, em Bagé, no Rio Grande do Sul, 
onde foi realizada a caracterização de solos 
e elaboração do mapa de potencialidades 
e fragilidades da área experimental, que 
subsidiou a proposição dos experimentos 
pela rede de pesquisadores. 

Atlântica, onde as ações do projeto es-
tão mais avançadas. A rede de pesquisa-
dores desse bioma está trabalhando na 
vitrine tecnológica, localizada na fazenda 
São Marcos, de Silvestre Milanese, em So-
oretama, no Espírito Santo. Realizado o 
diagnóstico ambiental e socioeconômico 
da área e gerados mapas e relatórios que 
orientaram a proposição dos experimentos 
em implantação na vitrine. Já foram desen-
volvidos três módulos de capacitação dos 
pesquisadores envolvidos no projeto e de 
agentes multiplicadores, com o objetivo 

é a base do Projeto Biomas. 

na Amazônia: seleção, caracterização e

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
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mapeamento de solos, vegetação e socio-
economia, na área experimental; formação 
da rede de pesquisadores e proposição dos 
experimentos; e controle de formigas corta-
deiras, como fase preparatória para o plan-
tio dos experimentos em 2013. A fazenda 
Cristalina, de Walter Müller, no município de 
Marabá, no Pará, foi selecionada para im-
plantação da vitrine tecnológica do bioma.

tecnológica no bioma caatinga, formação 
da rede de pesquisadores, seleção dos ex-
perimentos e análise de solos e da vegeta-
ção na propriedade escolhida. As pesquisas 
serão realizadas a partir de 2013, na fazenda 
Triunfo, de Francelino Gomes Cavalcante, 
em Ibaretama, no Ceará. Firmado convênio 
com o IFCE (Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia do Ceará), em Quixa-
dá, para construção, com recursos do Pro-
jeto Biomas, do viveiro para produção das 
mudas de árvores para os projetos a serem 
desenvolvidos na fazenda.

-
rios para implantação dos experimentos 
da vitrine tecnológica do bioma Cerra-
do: seleção da área experimental e área 
de referência, caracterização e mapea-
mento de solos e vegetação da área ex-
perimental, formação da rede de pes-
quisadores e seleção dos experimen-
tos que formarão a vitrine tecnológica. 
Também foi feita a reforma do viveiro da 
Embrapa/CPAC para produção das mu-
das do projeto. Iniciado o plantio dos 
experimentos na fazenda Entre Rios, de 
José Brilhante Filho, localizada a 60 qui-
lômetros de Brasília, selecionada para 
implantação do projeto.

-
tos nacionais e internacionais, destacando 
o Fórum Mundial da Água, em Marselha, 
na França, e durante a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio +20.
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Meio Ambiente 

de constituição de unidades de conserva-
ção, avaliando os índices de observância 
dos direitos dos produtores rurais atingi-
dos pela demarcação de novas áreas de 
proteção ambiental.

para formatar políticas públicas de incen-

no Bioma Cerrado. O grupo deverá pro-
por mecanismos de oferta de tecnologia 
para recuperação das pastagens degrada-
das no cerrado daqueles produtores que 
não se enquadram nos elegíveis pelo Pla-
no ABC (Plano Setorial de Mitigação e de 

a Consolidação de uma Economia de Bai-
xa Emissão de Carbono na Agricultura). 
Complementa o Programa de Recupera-
ção de áreas Degradadas no Cerrado, 
coordenado pela Sudeco/MI, cujas metas 
não atingem a totalidade de áreas a se-

da emissão dos GEEs e redução da pres-
são para novos desmatamentos.

Pasto Verde, da Secretaria de Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste, do Ministério da 
Integração Nacional. Discutidas a abran-
gência, metas e os objetivos do Programa, 
que visa recuperar pastagens degrada-
das, com o aporte de recursos a taxas de 

juros e prazos favorecidos aos produto-
res rurais.

-
sultou na aprovação, sem emendas, pelo 
plenário do Conama (Conselho Nacional 
do Meio Ambiente) do Zoneamento Eco-
lógico-econômico da Zona Leste e Calha 
Norte do Estado do Pará.

Câmara Técnica de Gestão Territorial, Uni-
dades de Conservação e demais Áreas 
Protegidas e como vice-presidente da 
Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, re-

As Câmaras Técnicas discutem as regula-
mentações publicadas pelo Conselho e 
a paridade na sua composição e direção 
pode evitar prejuízos ao setor empresarial.

Senado, do PLS 626/2011, que trata do cul-
tivo sustentável da cana-de-açúcar em áreas 
alteradas e nos Biomas Cerrado e Campos 
Gerais, situados na Amazônia Legal.  

do PLS 32/2008, que altera a Lei da Política Na-
cional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981). 

de Minas e Energia em favor da rejeição 
do PL 855/2011, que institui o Sistema 
Nacional de Unidade de Conservação 
(Sítios Espeleológicos).
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Biodiversidade e
Sustentabilidade

lançada pelo Ministério do Meio Am-

das metas brasileiras de biodiversida-

Partes (COP10) da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica (CDB). Ainda em 
discussão sobre quais serão estas me-
tas, conhecidas como metas de Aichi, e 
a forma como o Brasil fará a sua internali-
zação. Tais metas podem  impactar dras-
ticamente a atividade agropecuária, uma 

que não levam em consideração as áreas 
privadas, entre outros aspectos.

discutiram as metas de Aichi, da COP10, 
como o Conselho Nacional de Biodiver-
sidade (Conabio). Entre os avanços ob-
tidos, está a redução das restrições ao 
uso da biodiversidade, recursos hídricos, 
OGMs e solo. Em reunião com o Secre-
tário de Biodiversidade e Florestas, do
Ministério do Meio Ambiente, foram fei-
tas adequações nas metas brasileiras, 
com a garantia de que as APPs e Reserva 
Legal serão consideradas na metodolo-

no cômputo do cumprimento das metas 
de preservação. Evitou-se que fossem 
apresentadas metas muito mais ambicio-
sas do que as metas globais, como é re-
corrente com os negociadores brasileiros.

Irrigação e
Aquicultura

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
e da Integração Nacional, Agência Na-
cional de Águas e Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária, para a elabora-
ção de uma nova política de irrigação 
para o País, Seu objetivo é ampliar a 
área irrigada e estabelecer um conceito 
de produção tecnificada, com foco no 
aumento da produtividade, menor ocu-
pação de áreas para cultivo e agregação 
de valor ao produto.

representantes dos irrigantes no Conselho 
Nacional dos Recursos Hídricos (CNRH), 
que resultou na eleição da CNA como
titular de uma das vagas destinadas aos 
irrigantes no colegiado maior da política 
nacional de recursos hídricos.

Irrigação, que se dedicará ao acompanha-
mento do trâmite das novas leis e medidas 

legal para atividade de irrigação no Brasil. 

Group, organizadas pela International 
Organization for Standardization (ISO), 
por meio da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), sua represen-
tante no Brasil, sobre a normalização 
da Pegada Hídrica. Baseado no concei-
to de ciclo de vida, que já possui norma 
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aprovada, certamente causará grandes 
impactos aos sistemas de produção do 
agronegócio, pois não possui aplicação 
ao sistema produtivo adotado pelo Bra-
sil. Poderá ser adotada como barreira 

de toda cadeia do agronegócio, espe-
cialmente se for enquadrada no conceito 
de Água Virtual. A CNA mobilizou enti-
dades representativas do setor produtivo 
e academia em torno da inaplicabilidade 
da norma. Concluiu-se que a metodolo-
gia ainda não se encontra madura para 

a necessidade de investimentos em pes-
quisas para medir o uso real das águas no 
processo produtivo rural brasileiro.

-
nico ao autor e relator do PL 7063/2010, 
que amplia a aplicação de descontos 
especiais nas tarifas de energia elétrica 
utilizada nas atividades de agricultura
irrigada e aquicultura. 

-

com isenção de tributos prevista na Medi-
da Provisória 564/2012.

-
sões de mérito, da Câmara e do Senado, 

horário de utilização da tarifa especial para 
projetos de irrigação e inclusão do benefício, 
também, para aquicultura. Negociação para 
acatamento de emenda de conteúdo seme-
lhante na Medida Provisória nº 579/12.

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

Crédito Rural

revisão da política agrícola brasileira, apre-
sentadas pela presidente da CNA, sena-

Civil da Presidência da República, Gleisi 
Hoffman, e ao ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribei-
ro, defendendo a ampliação de recursos 

juros e elevação dos recursos para o seguro
rural. Documento também foi apresentado 

-
mica, do Ministério da Fazenda, que criou 
um grupo de trabalho para viabilizar a pro-
posta naquele Ministério.

-
lenidade de divulgação do Plano Agrícola 
e Pecuário (PAP 2012/2013) pela presiden-
te Dilma Rousseff, que incorporou grande 
parte das propostas da CNA e representa 
positiva sinalização de apoio do Governo 
Federal ao setor. Valor anunciado foi 4% 
inferior ao pleito apresentados pela enti-

2012/2013. Destaque para o propósito 
governamental de elevar a produção de 

-
lhões de toneladas, além da segurança 
alimentar, a regionalização do apoio aos 
produtores rurais, maior apoio ao médio 

de carbono. Entre as medidas anunciadas, 
destacam-se:
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- aumento do volume de recursos para o 
crédito rural para R$ 115,2 bilhões (R$ 93,9 
bilhões com juros controlados);  

- redução dos juros para 5,5% ao ano nas 
operações de custeio e comercialização, 
acompanhando a tendência de queda das 
taxas praticadas na economia;

- adequação do Programa Nacional de Apo-
io ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e 
aos programas de retenção de matrizes 
bovina, caprina, ovina e suína; e

- elevação dos recursos para o seguro rural 
e Proagro. 

- consolidação dos programas de investi-
mento no Programa PSI Rural, incorporan-
do proposta sugerida pela CNA. Redução 
das taxas de juros para 5,5% ao ano, com 

-
gramas como o Moderfrota, que praticava 
juros de 9,5% ao ano. 

produtor rural de R$ 650 mil para R$ 800 
mil, acatando plenamente proposta apre-
sentada pela CNA. 

comercialização, de R$ 1,3 milhão para
R$ 1,6 milhão, por CPF de produtor.

- redução da taxa de juros do Programa Na-
cional de Apoio ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp) para 5% ao ano, com uma ele-

-
dutor rural, para 500 mil e a ampliação do 
volume de recursos disponibilizados para 
R$ 11,1 bilhões, atendendo parcialmente a 
proposta da CNA.

da Atividade Agropecuária (Proagro), 
com elevação do limite de cobertura de 
R$ 150 mil para R$ 300 mil e redução do 
custo de adesão para 3% sobre o valor 

-
dios agricultores. 

subvenção do seguro rural, de R$ 253 mi-
lhões para R$ 400 milhões, na próxima safra. 
Somados, Proagro e PSR representam uma 
cobertura de 20% da área plantada no País.  

-
tação para levantamento de custo do in-
vestimento necessário para adequar uma 

-
-se que a baixa procura pelos recursos e 

-
ponibilizados pelo Programa ABC se deve 
ao desconhecimento sobre as linhas de 
crédito especiais e a falta de informações 
sobre a viabilidade econômica de se rea-
lizar o investimento. Realização de Estudo 
de Viabilidade Econômica para adaptação 
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das práticas convencionais agropecuárias 
-

tura, suinocultura, cacau, pecuária de leite 
e pecuária de corte. Levantamento das no-
vas práticas de baixa emissão de carbono 
por cadeia produtiva.

-
mento do Programa Agricultura de Baixo 
Carbono, que sofreu alterações, como a 
exclusão da exigência de laudos e relató-
rios parciais entregues pelos agricultores. 

-
sil e com a Secretaria Executiva do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) para a elaboração de propostas para 
renegociação dos saldos devedores dos pro-
dutores rurais da região Sul do País, que tive-
ram perdas nas lavouras por problemas cli-
máticos. Como resultado, foram publicadas 
resoluções do Conselho Monetário Nacional 
(CMN), autorizando a prorrogação das datas 
de vencimento das operações de crédito ru-
ral, para o mês de junho. 

-
cuária e Abastecimento, Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional e Ministério da Fazen-
da com o objetivo de ampliar prazos e es-
tabelecer condições para renegociação dos 
saldos devedores do crédito rural para pro-
dutores rurais das regiões afetadas pela seca 
nas regiões Sul e Nordeste do País. Elabora-

os débitos transferidos para a Dívida Ativa da 
União (DAU), que têm penalizando cerca de 
104 mil produtores rurais no Brasil.

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Casa Civil da Presidência da República e 

mobilizar e formar consensos para a ela-
boração do Cadastro Único do Produtor 
Rural. O cadastro faz parte da proposta de 
reformulação da política agrícola brasileira 
e vem sendo discutido desde 2008.

Agricultura dos Estados produtores de 
fumo para análise dos prejuízos provo-
cados pela publicação da Resolução nº 
4.107/2012, do Banco Central, que limita 
a concessão de crédito ao produtor de 
fumo no âmbito Pronaf. Passaria a ser 
exigida comprovação, em projeto técni-
co, que a receita gerada por outras ativi-
dades, que não a produção de fumo, no 
total da receita da unidade de produção 
familiar, fosse de, no mínimo:  25% na sa-
fra 2012/2013;  35% na safra 2013/2014; 
e  45% na safra 2014/2015. Medida visa 
forçar o setor fumageiro a fazer, em curto 
prazo, uma conversão para outras ativida-
des, ao invés de incentivar a realização de 
planejamento melhor estruturado para a 
conversão em médio e longo prazo. Rea-
lizados levantamentos de dados sobre os 

do fumo no âmbito do Pronaf para subsi-

o item da Resolução que limitava a con-
cessão de crédito rural no âmbito do Pro-
naf aos produtores de fumo. Percentual 
permaneceu em 20% do total da receita 
gerada por outras atividades.

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
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Seguro Rural 

-
rios da Agricultura e da Fazenda para via-
bilizar a liberação dos recursos destina-

objetivo de promover as contratações do 
seguro já para a safra de inverno. Tam-
bém foi elaborado estudo sobre a de-
manda de recursos para o período 2012 a 

-
mento Federal, do Ministério do Planeja-
mento e Gestão.

-
ria 561, que promove alterações na Lei 
10.823, que trata do Programa Nacional 
de Subvenção ao Seguro Rural (PSR). Ne-
gociação junto aos ministérios da Agri-
cultura, Fazenda e Planejamento.

-
tura, seguradoras e resseguradoras para a 
contratação de estudo para avaliar a Políti-
ca de Subvenção ao Seguro Rural.

-
cola no Brasil: Uma visão estratégica de sua 
importância para a economia brasileira”, em 
parceria com a Federação da Agricultura do 

Estado do Paraná (FAEP), FenSeg (Federa-
ção Nacional de Seguros Gerais) e consul-
toria MB Agro Associados. Apresentação 
do estudo em reunião na CNA, com a par-
ticipação das Federações da Agricultura, 
técnicos do Governo Federal, das segura-
doras e resseguradoras.

Extensão Rural

CNA, em reunião na Casa Civil da Presidên-
cia da República, de criação de uma agên-
cia nacional de assistência técnica e exten-
são rural, para viabilizar o acesso de todos 

agropecuárias desenvolvidas por diversas 
instituições de pesquisa, garantindo o au-
mento da produtividade das propriedades 
rurais e assegurando renda aos agricultores.

Cabral para auxiliar no processo de refor-
mulação do sistema de extensão rural e 
elaboração do modelo da agência nacio-
nal de assistência técnica e extensão rural.

-
dente da CNA na cerimônia de lançamen-
to do Plano Agrícola e Pecuário 2012/2013, 
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no Palácio do Planalto, quando a presiden-
te Dilma Rousseff anunciou sua decisão 
de criar a agência de extensão rural, para 

-
seminação das melhores práticas e trans-
ferência de tecnologia para os pequenos e 
médios produtores rurais. 

Plataforma de
Gestão Agropecuária

Agropecuária (PGA), por meio de uma par-
ceria entre a CNA e o Ministério da Agri-
cultura, que será alimentada pela base de 
dados dos órgãos estaduais de sanidade 
agropecuária das 27 unidades da Fede-
ração e do MAPA, para gerar uma base 
de dados única, com o objetivo de dar 
transparência e garantir a credibilidade do 
produto brasileiro. Atualmente, a PGA en-
globa informações da pecuária, mas está 
previsto a inclusão de dados da agricultu-
ra, para promover a centralização dos da-
dos relativos a toda a agropecuária.

Dados dos Órgãos Estaduais de Sanidade 
Agropecuária para a Base de Dados Úni-
ca da PGA. Os Estados da Bahia, Espírito 
Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte e Sergipe estão transfe-
rindo as informações sobre seus rebanhos 
para o ambiente de produção do Ministé-
rio da Agricultura. Os dados do Estado de 
São Paulo estão na base de homologação 

do MAPA. Os Estados do Paraná, Rio de 
Janeiro, Pará, Paraíba, Bahia, Sergipe e Rio 

ambiente de homologação e aguardam a 
transmissão de suas bases de dados para o 
ambiente de produção do MAPA. Os Esta-
dos do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Cata-
rina e Tocantins estão realizando testes no 
ambiente de homologação da CNA/ID2.

de Guia de Trânsito Animal (GTA). Após 
a finalização dos testes e implantada da 
versão do módulo de emissão de Guia 
de Trânsito Animal (GTA), foram capa-
citados 40 técnicos das Federações de 
Agricultura na operação da PGA. Devi-
damente testado pelo Estado de Alago-
as, para ser doado aos Estados que não 
possuem sistema de emissão de GTA de 
forma eletrônica. O Web Service para a 
transmissão dos dados dos Estados para 
a PGA também já foi implementado no 
MAPA. O módulo de rastreabilidade, 
com adesão voluntária aos protocolos 
comerciais e ao Sistema de Identificação 
Individual de Bovinos e Búfalos (Sisbov) 
está em fase final de homologação pela 
CNA. O módulo do Sistema de Inspeção 
de Produtos Origem Animal (SIF) está 
em fase de construção e os sub-módulos 
de Registro de Estabelecimentos, Ma-
pas Nosográficos e Estatísticos, Quadro 
de Avisos e Banco de Normas, Gestão 
de RH e Acessos, e Ordem de Serviços 
já estão sendo validados pelos técnicos 
do MAPA.

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
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CNA Card  

para facilitar a emissão da Guia de Trânsito 
Animal (GTA) e Nota Fiscal para a realiza-
ção do trânsito de animais no País. Com a 
criação da base de dados única pela PGA, 
possibilitou-se ao produtor solicitar, pagar 
e imprimir os documentos em sua casa, 
propriedade, sindicato, associação ou es-
tabelecimento comercial.

para a conexão entre um sistema cen-
tral de gestão das operações e os órgãos 
estaduais para viabilizar as transações.
O sistema central foi homologado pela en-

-
lização no Tocantins, Pará e Minas Gerais.

da República Dilma Rousseff, pela pre-
sidente da CNA, senadora Kátia Abreu, 
durante o lançamento do Plano Agrícola 
e Pecuário 2012/2013, em solenidade no 
Palácio do Planalto. 

Sanidade Animal e Vegetal

-
ção de proposta para um Plano Nacional de 
Defesa Agropecuária, composto pela CNA, 
Fonesa (Fórum Nacional dos Executores de 
Sanidade Agropecuária), Sociedade Brasi-
leira de Defesa Agropecuária e IICA (Insti-
tuto Interamericano de Cooperação para 

a Agricultura). Realizadas duas reuniões 
com técnicos das Federações e da CNA 
para coleta de proposições e comentários. 
Consolidação de texto base foi aprovado 

-
se das entidades do agronegócio, para 

-
rius, de que os princípios científicos con-
tinuem a ser referência para a elabora-
ção e aprovação das normas originárias 
deste organismo internacional. Apoio 
para que a decisão seja feita por vota-
ção, para evitar a retenção da norma, 
em Trâmite 8, por determinado núme-
ro de anos. Países exportadores, como 
o Brasil, são prejudicados por artifício 
usado por grupos de países pouco com-
petitivos na produção de alimentos, que 
usam a retenção das normas do Codex, 
em Trâmite 8, por tempo indetermina-
do, com base em critérios não científi-
cos, com objetivo protelatório. Um bom 
exemplo são os limites para a ractopa-
mina, aditivo alimentar que melhora a 
eficiência alimentar dos animais (suínos 
e bovinos), rejeitados pela  legislação da 
União Européia.

-
mento brasileiro em relação ao estabe-
lecimento de limites internacionais para 
micotoxinas em alimentos, para ser le-

Alimentarius sobre Contaminantes de 
Alimentos. Defesa do respeito aos crité-
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de normas internacionais, para evitar a 
criação de barreiras ao comércio O Co-
mitê decidiu pela elaboração dos seguin-

Código de Práticas para Prevenção e Re-
dução da Contaminação de Micotoxinas 
em Cereais e a necessidade de elabora-

-
trole de fumonisinas em milho. 

-
mentarius de uma lista prioritária de pe-
rigos para a saúde humana existentes na 
alimentação animal, no âmbito da Força 
Tarefa Internacional de Alimentação Ani-
mal. Acatada a argumentação defendida 

da CNA, que as diferenças regionais e 
a escassez de dados de contaminação 
e exposição humana poderiam transfor-
mar tal lista em barreiras não-tarifárias ao 
comércio internacional. Na Suíça, a For-
ça Tarefa Internacional acatou a posição 
brasileira e será estabelecida uma lista 

-
na, para auxiliar os governos a realizarem 
suas análises de risco.

de prioridades do Codex para Pestici-
das, para serem avaliados ou reavaliados 
pelo JMPR (Jornal de Pesquisa de Plantas 
Medicinais), nos próximos anos. O Brasil
recomendou a inclusão de algumas cul-
turas de relevância nacional para a rea-
valição de LMR´s (Limites Máximos de Re-
síduos) de alguns princípios ativos que 

ainda são usados pelos produtores rurais. 
O Comitê de Resíduos de Pesticidas do 
Codex aceitou as seguintes adequações 
solicitadas: inclusão da cultura da cana-
-de-açúcar para o ingrediente ativo Azo-
xystrobin na lista “2013 JMPR – Follow-up 
Evaluations” (estudos suportados pela 
Syngenta); inclusão das culturas de soja e 
melão para o ingrediente ativo Myclobu-
tanil na lista “2014 Periodic Re-Evaluation 
Schedule”; e inclusão das culturas de café, 
mamão, milho e soja para o ingrediente 
ativo fenpropatrina na lista “2014 Periodic 
Re-Evaluation Schedule.

-
res rurais no grupo de trabalho de Higiene 
de Alimentos do Codex Alimentarius, co-
ordenado pelo Brasil, para a elaboração 
de um Código de Práticas de Higiene para 
Frutas Vermelhas. Realizadas reuniões com 
especialistas e visitas técnicas para obten-
ção de informações para a composição do 
Código de Práticas e elaboração de uma 
proposta de Anexo para Frutas Vermelhas 
ao Código de Práticas de Higiene para Fru-
tas Frescas e Vegetais.

-

a elaboração de um Código de Práti-
cas de Higiene para Pimenta e Plantas 
Aromáticas Secas. Envio de sugestões 
ao documento proposto pelos Estados
Unidos, aprovado no Grupo de Traba-
lho de Higiene de Alimentos do Codex
Alimentarius, integrado pela CNA, como 
representante dos produtores rurais.

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
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e Promoção Social  

Atendimento de mais de 60 milhões de
produtores e trabalhadores rurais, em 
todo o País, pelo SENAR, em 20 anos de 
atividades, em cursos e treinamentos de 

-
pações do mercado de trabalho, além de 

tais como: alimentação e nutrição, arte-
sanato, saúde, cultura, esporte e lazer, edu-
cação e serviços comunitários.

-
sileiros do meio rural, em 2012, pelo
SENAR e suas 27 administrações regionais, 

de promoção social e programas especiais.

-

que atuam diretamente com os produtores 
e trabalhadores rurais. Com o Programa 
Capacitação Tecnológica de Instrutores 
e Técnicos a Administração Central do 
SENAR atualiza e capacita tecnicamente, 
todos os anos, instrutores, mobilizadores, 
supervisores e equipes técnicas das Ad-
ministrações Regionais, em metodologia 

-

processo produtivo nas áreas estratégicas 
do agronegócio.

-
vadas, especializadas nas diversas cadeias 
produtivas, para a realização do Programa 
de Capacitação Tecnológica de Instrutores 
e Técnicos. Os parceiros são responsáveis 
pela elaboração dos conteúdos e pelo 
repasse aos instrutores e técnicos partici-
pantes. Piscicultura, ovinocaprinocultura, 
silvicultura, heveicultura, bovinocultura de 
leite, bovinocultura de corte, integração la-

são as áreas prioritárias já atendidas ou 
em fase de realização, com a participação 
de aproximadamente 100 instrutores. Dis-
ponibilização das capacitações tecnológi-
cas aos instrutores do SENAR via educação 

-
vadas na integra, das aulas presenciais, 
para multiplicar estes conhecimentos junto 
aos produtores e trabalhadores rurais.

capacitação de agentes, instrutores e mo-
bilizadores, para inclusão de pessoas com 
necessidades especiais nos treinamentos e 
ações da entidade, o Apoena.
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levar o Programa Nacional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego (PRONATEC) aos 

SENAR contabilizou 23 mil matrículas, nas 
22 Administrações Regionais que partici-
pam do Programa. A previsão é de chegar a 
50 mil alunos, em 2013. O PRONATEC tem 
o objetivo de expandir, interiorizar e de-
mocratizar a oferta de cursos para alunos e 
trabalhadores, contribuindo para a melho-
ria da qualidade do ensino médio público, 

de ampliar as oportunidades educacionais 
dos trabalhadores por meio do incremento 

nas diversas áreas da agropecuária, com 
carga horária mínima de 160 horas, tem 
o módulo Empreender no Campo, que 
orienta o aluno a administrar uma pro-
priedade como se ela fosse uma verda-
deira empresa.

-
ral, que busca a transformação do produtor 
em empreendedor, desde 2007, com a par-
ticipação de 21 administrações regionais, 
para que o produtor administre  sua pro-

renda e a qualidade de vida da família. 

Certo Rural, em parceria com o SEBRAE, 
desde 2010, para a melhoria da gestão nas 
propriedades rurais, com aprendizado do 
cálculo dos custos de produção, elaboração 

de plano de negócios e mercado. Lançado 

-
ção de produtores e jovens rurais.

-
tos de gestão, empreendedorismo e lide-

a participação feminina em fator decisivo 
para o sucesso da empresa rural. A partir 
de 2010, além do treinamento presencial, 
com carga horária de 40 horas, o programa 

-
tância, no portal da EaD SENAR, com 60 
horas aula. Atualmente, 11 Administrações 
Regionais participam do programa.

-
tores, trabalhadores rurais e suas família, 
pelo programa Inclusão Digital Rural, em 

tele centros, em 25 Estados. Está disponí-

Forte, para fortalecer o trabalho de gestão 
dos dirigentes e técnicos dos sindicatos 
rurais de todo o Brasil. Já capacitou 4.500 
dirigentes e colaboradores de sindicatos. 
Em 2013, passará a atender mais de duas 
mil pessoas, em 300 novos sindicatos. 

EAD SENAR, do Prêmio e-Learning Bra-
sil, na categoria contribuição marcante, 
na modalidade relevante contribuição so-
cial. Criado em 2010, já contabiliza 157.710

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
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as regiões do País, em seus 17 cursos.

Agricultura de Precisão (AP), além da 
promoção de uma série de 10 seminá-

AP só se faz com máquinas, junto a pro-
dutores rurais de diferentes regiões do 
País. Trata-se de um sistema de geren-
ciamento agrícola e uso de tecnologias 
que detectam, monitoram e manejam a 
variabilidade espacial e temporal dos sis-
temas de produção agropecuários. Busca 
a otimização no uso de insumos, a redu-
ção de custos, o aumento da produtivi-
dade, da renda e a preservação do meio 
ambiente. Produção, em parceria com a 
Administração Regional do Rio Grande 
do Sul, de sete cartilhas para capacitação 
de operadores de máquinas.

dos produtores rurais e técnicos, para que 
possam desenvolver práticas para uma 
Agropecuária de Baixo Carbono. Estudo de 
medidas que permitam a redução dos efei-
tos do aquecimento do planeta, oriundos 
da emissão de carbono, proporcionando a 
inclusão dos produtores rurais nas oportu-
nidades de comercialização de crédito de 
carbono e de serviços ambientais.

Responsabilidade Social

-
de da mulher, com foco na prevenção e 

diagnóstico do câncer de colo de útero em 
comunidades carentes das áreas rurais, por 
meio do programa Útero é Vida, desen-
volvido pelo Sistema CNA/SENAR desde 
2009. O programa dispõe de duas unidades 
móveis – ônibus equipados com cama gine-
cológica, pia, armários, utensílios, e outros 
itens necessários para atender as mulheres 
das comunidades de difícil acesso e facilitar 
o acesso ao exame Papanicolau. 

do programa Trabalho Decente, para o 
cumprimento da Instrução Normativa (IN) 
31, do Ministério do Trabalho, prevenindo 
acidentes, lesões e incapacitações no coti-
diano do trabalho no campo. Criado pelo 
SENAR, em sintonia com a Agenda do 
Trabalho Decente, da Organização  Inter-
nacional do Trabalho (OIT), o programa se 
divide em três  subprogramas:

- Mãos que Trabalham, que leva informações 
sobre 252 itens selecionados da Norma 
Regulamentadora de Segurança e Saúde 
do Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvi-
cultura, Exploração e Aquicultura (NR-31); 

 - Educação Postural no Campo, para educar 
os produtores e trabalhadores rurais quanto 

a sua criação, em 2011, já foram realizados 
-

rapia e educação física em 25 Administra-
ções Regionais. O tema é tratado de forma 
transversal em todos os treinamentos do 
SENAR. Elaboradas cinco cartilhas relacio-
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ocupações: bovinocultura de leite, apli-
cação de agrotóxicos, cultivo de plantas 
industriais, manutenção e operação de 
tratores e equideocultura. 

- EPI - Trabalhador Protegido, conscientiza 
os empregadores e trabalhadores rurais 

Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI). Elaboração de cartilha para mostrar 
como planejar as atividades, utilizando os 
equipamentos de segurança mais adequa-
dos, sem arriscar a saúde e o bem-estar. 

rurais que vivem em assentamentos rurais, 
com estudantes de institutos federais e es-
colas agrotécnicas, pelo projeto SENAR 
Rondon. O projeto promove o intercâmbio 
cultural e técnico de universitários e estudan-
tes de escolas agrotécnicas com produtores 
e trabalhadores rurais que vivem em pe-
quenos municípios e assentamentos rurais.
As duas primeiras edições do projeto foram 
desenvolvidas em parceria com universida-
des, em pequenos municípios e áreas rurais, 
na Bahia, Goiás, Minas Gerais e Tocantins.
A partir da terceira edição, o SENAR Rondon 
passou a atender produtores e trabalhadores 
que vivem em assentamentos rurais, com a 
participação de estudantes de institutos fe-
derais e escolas agrotécnicas dos municípios 
que participam do programa.

Casa Minha Vida Rural, pelo Instituto 
CNA, que envolverá Federações da Agri-
cultura e Sindicatos Rurais, para viabilizar 

a construção de habitações em área ru-
rais. A presidente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado do Tocantins 
(FAET) assinou os primeiros 40 contratos 

-
ciando 40 famílias com recursos de R$ 1 
milhão. Previstas mais 360 unidades habi-
tacionais, com recursos do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida Rural, no Tocantins. 
A participação da CNA no grupo que acom-
panhará a implantação do projeto foi tema 
de audiência da presidência da CNA com 
a ministra do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Miriam Belchior.

Atuação Regional 

-
nais do SENAR, do programa Agrinho, cria-
do pelo SENAR do Paraná, que trabalha 
conteúdos de meio  ambiente, cidadania, 
ética, pluralidade cultural, saúde, trabalho 
e consumo junto aos alunos e professores 
de escolas de ensino infantil e fundamental 
das áreas rurais e urbanas.

-
mação de Empreendedores (FEM), rea-
lizado pelo SENAR da Bahia, nas cadeias 
produtivas de piscicultura, bovinocultura 
de leite e ovinocaprinocultura e outras de 
interesse local ou regional. O programa é 
voltado para produtores rurais inseridos 
em cadeias produtivas. Aborda tanto os 
conteúdos técnicos de produção, quanto 
conceitos de gestão, controle e registros, 
empreendedorismo e mercado.

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
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do SENAR das demandas de Aprendizagem 
Rural, com o objetivo de oferecer formação 

de idade, capacitando-os para o ingresso no 
mercado de trabalho e permitindo desenvol-
ver atividades controladas em ambiente pro-
tegido, nos termos da legislação vigente. São 
capacitados aprendizes quotistas – menores 
com idade entre 14 anos completos e 24 anos 
incompletos, com vínculo empregatício carac-
terizado pelo contrato de aprendizagem, con-
forme previsto em lei. Também são atendidos 
os aprendizes não quotistas, menores com 
idade entre 14 anos completos a 24 incom-
pletos, que tenham concluído ou estejam cur-
sando regularmente o ensino fundamental, 
matriculado em curso de aprendizagem, com 
ou sem contrato de aprendizagem, conforme 
a legislação.

Competências pela Administração Regional 
de Minas Gerais. Nesse programa, o aluno 
percorre um itinerário modulado de capacita-
ção integral, com cerca de mil horas, elabo-

por um grupo representativo de empresários, 
trabalhadores, fornecedores, compradores e 
técnicos do setor. São trabalhados conteúdos 
trabalhados considerados essenciais ao de-

Escola Viva 

técnicas da equipe do Instituto CNA, do 

trabalho realizado pelos agentes educa-
cionais, no âmbito do Projeto Escola Viva, 
com orientações práticas para promover 
capacitação em serviço. Realização de 
reuniões mensais, planejadas a partir das 

-
das pelos agentes. Encontros com a equi-
pe gestora das Unidades Escolares e com 
o Grupo Gestor, para avaliar e planejar 
ações. Realização das seguintes ações:

- Melhoria das condições das instalações 
de unidades produtivas, em forma de 
unidades tecnológicas das diversas cul-
turas disponíveis; reforma das instalações 
de suínos, construção de galpão de aves 
de postura, construção de curral, constru-
ção de cerca para pastagem de bovinos, 
plantio de culturas anuais e reforma do 
setor de olericultura;

- Implementação de grupos de trabalho 
das disciplinas práticas, fazendo com que 
o aluno seja responsável pela unidade 
tecnológica em que estiver trabalhando 
e pelo sucesso da produção daquela de-
terminada cultura;

- Estágios, a partir do 1º ano, na área de 
escolha do aluno, podendo ser realizado 
na semana de alternância ou nas férias, 
dentro da escola ou fora dela, para que 
o aluno possa ter contato com as práticas 
de campo e o mercado de trabalho.

- Implantação de Plataforma Educacional,          
com inclusão de aulas online; diagnós-
tico de campo do projeto; aplicação de
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simulado Prova Brasil e ENEM, com análi-
-

tro, canto, dança cerâmica, artesanato para 
os alunos do ensino fundamental e médio; 

- Desenvolvimento do projeto Escola Viva e 
Saúde Psicossocial, para melhorar a quali-
dade do processo de ensino e aprendiza-
gem e do contexto social no desenvolvi-
mento global das crianças e adolescentes;

- Realização de cursos, em parceria com o 
SENAR Tocantins, para alunos e familia-
res: Olericultura Orgânica, Embutidos e 
Defumados, Manejo e Pastagem, Viveiros 
(Viverista), Boas Práticas de Bovinocultura 
de Leite, Fruticultura Básica, Produção de 
Conservas, Compotas e Frutos Cristaliza-
dos e Inclusão Digital; além de capacita-
ções para todos os funcionários das esco-
las inseridas no projeto;

Estudos e Pesquisas

indígenas brasileiras, encomendadas pela 
CNA ao instituto de pesquisa Datafolha, 
sobre como vivem os índios e o que espe-
ram do futuro. A maioria quer progredir so-
cialmente, mas ainda depende do Governo 
para sobreviver. A pesquisa apontou que, 
para solucionar estes impasses, seriam ne-
cessários, entre outros pontos, mais inves-
timentos nas áreas de saúde e educação 
nas regiões em que os índios vivem, além 
da melhoria das condições de saneamen-
to básico e investimentos em agricultura.

Os pesquisadores responsáveis pelo traba-
lho realizaram 1.222 entrevistas, percorren-
do 32 aldeias em todas as regiões do País.

principais queixas dos índios consultados 
pela pesquisa Datafolha/CNA: 63% disse-

atendimento médico, percentual que au-
menta para 75% no Centro Oeste. A ques-
tão fundiária preocupa 24% das pessoas 
ouvidas, que defendem a demarcação de 
terras indígenas e querem mais terras para 
produzir. A ajuda do poder público, na ava-
liação dos índios consultados, é conside-

Nacional do Índio (Funai) é reprovada por 
39% desta parcela da população. Pesquisa 
foi matéria de capa da edição de 14/11 da 
revista Veja e publicada na capa do Cader-
no Poder 2, do jornal Folha de S.Paulo. 

Futuro, sobre custos de produção, nas re-
giões produtoras, com o objetivo de levan-

-
to do custo de produção da safra 2011/2012 
e previsão orçamentária da safra 2012/2013. 
As ações do projeto Campo Futuro abran-

-
ção de um cronograma de trabalho para 

-
to para o exercício, após reuniões com as 

-
ro trimestre, foram realizados 93 painéis de
custos de produção, concluindo pratica-
mente a coleta dos dados técnicos e econô-
micos das principais culturas pesquisadas. 
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Com o encerramento do ano agrícola em 
agosto, iniciou-se a atualização dos preços 
dos insumos e dos produtos agropecuários, 
para mensurar a variação das margens eco-
nômicas dos produtores, gerando informa-
ções que os auxiliem na tomada de decisão.

-
nição de estratégias para um programa 
de Inovação Tecnológica da Agropecu-
ária Nacional. Com o estudo, será pos-

tecnológicas do setor, para melhoria 
-

de de produtos, com sustentabilidade
ambiental. Foram enviados formulários de 

atuam em cada uma das cadeias e reali-
zadas entrevistas com especialistas para 
validação das percepções sobre os pro-
blemas tecnológicos encontrados.

PIB do agronegócio, balança comercial do 
setor e do Valor Bruto da Produção (VBP), 
elaboradas pela Superintendência Técni-
ca da CNA. Os dados são utilizados para 

-
tim Custos e Preços, com o acompanha-
mento dos custos de produção de algo-
dão, arroz, cacau, café, feijão, milho, soja, 
trigo, bovinocultura de corte e bovino-

cultura de leite. Com esses indicadores, é 
possível demonstrar a rentabilidade das 
culturas e estimular, quando necessário, 
a criação de políticas públicas voltadas 
ao setor.

de produtores rurais, detentores de indi-
-

cuários, que não obtiveram os retornos 

-
blemas e formulação de estratégias para o 
uso de signos distintivos como instrumento 
para o desenvolvimento rural. Realização 
de curso, desenvolvido pelo Ministério da 
Agricultura, para capacitação técnica em 

de produtores rurais e suas organizações.

-
to da Produção (IEP), pelo Instituto CNA, 
para avaliar as condições de escoamentos 
da produção agropecuária brasileira. Seu 

produção é mais vulnerável, considerando 
que o transporte de cargas é dependente 
da malha viária de estradas vicinais.

-
nhecimento em Agronegócios (PENSA), 
da Universidade de São Paulo (USP), para 
estabelecer novo planejamento para as 
ações das Comissões Nacionais da CNA.
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Assuntos Fundiários

-
ral (STF), da ADI 4.866, por meio da qual 
a CNA questiona a constitucionalidade da 
regra que exige a apresentação do certi-

registro de alienações, desmembramentos 
e remembramentos de imóveis rurais, o 
que tem impedido a concretização de inú-
meras transações envolvendo a proprieda-
de da terra.

Kátia Abreu, com o presidente do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria (INCRA), Carlos Guedes, para tratar do 
impasse envolvendo a demora na liberação 

propriedades rurais, que está impedindo a 
transferência, doação, desmembramento e 
remembramento dos imóveis rurais. O IN-
CRA recebeu, em todo o País, 29 mil pedi-

que, desse total, 19 mil nem começaram a 
ser analisados. Em muitas unidades, falta 
pessoal especializado para realizar o traba-
lho. O presidente do Incra disse que apre-
sentaria uma solução para desburocratiza-

de 30 dias. Uma das alternativas seria mo-
-

cos. O assunto também foi tema de reunião 
da presidente da CNA com o Advogado-
-Geral da União, ministro Luis Adams.

ADI 3.239, na qual se discute a demarcação 

de terras quilombolas. A CNA distribuiu 
memoriais, na qualidade de amicus curiae, 
e efetuou sustentação oral no plenário do 
tribunal, apresentando argumentos que fo-
ram acatados pelo relator da ação, ministro 
Cezar Peluso, que considerou inconstitu-
cional o decreto em questão. O julgamen-
to foi suspenso por um pedido de vista da 
ministra Rosa Weber.

pelo prazo de 120 dias da demarcação de 
remanescentes das comunidades dos qui-
lombos em São Mateus, no Espírito Santo, 
com o objetivo de tentar um acordo entre 
produtores rurais e quilombolas, por ação 
da Comissão Nacional de Assuntos Fun-
diários da CNA junto ao Ouvidor Agrário 
e Ministério Público Federal. Participação 
da CNA nas reuniões nºs 317ª e 322ª da 
Comissão Nacional de Combate a Violên-
cia no Campo, do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA), em São Mateus, 
que discutiu a demarcação dos remanes-
centes das comunidades dos quilombos 
de Serraria e São Cristovão, localizados 
no município. 

favor da titulação de terras na Amazônia 
Legal – Programa Terra Legal, cuja morosi-

Lei 10.952/2009. Como resultado, o Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
propôs alterar os procedimentos para ace-
lerar o processo de titulação:  para as áreas 

-
ração do detentor informando seus dados 
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pessoais e o preenchimento dos requisitos 
da lei, dispensando a consulta individualiza-
da aos cadastros governamentais; para as 

-
cais, serão consultados o SIPRA e o SNCR; 
e para os imóveis acima de quatro até 15 

procedimentos de pesquisa ou consulta. 
Desta forma, o Programa priorizou as áreas 
de até um módulo, que correspondem a 
60% dos imóveis.

-
trutura Fundiária do INCRA, Richard Martins 
Torsiano, de proposta de projeto de Medida 

de todos os imóveis rurais de até 15 módu-

-
ção do artigo 6º da Norma de Execução
nº 95/2010 do INCRA, que prevê a com-
provação do destaque do domínio públi-
co para o privado para indenizar a terra 
nua dos imóveis desapropriados. Diretoria 
de Ordenamento da Estrutura Fundiária 
do INCRA avalia a possibilidade de re-
vogar o artigo 6º da Norma de Execução
nº 95/2010.

-
panhamento do processo legislativo de 
elaboração dos novos Códigos de Proces-
so Civil, Penal e Comercial. Apresentação 
aos relatores dos respectivos projetos de 
lei as preocupações e postulações do se-
tor produtivo rural, além de participação 
em uma audiência pública, na Câmara dos 

Deputados, na qual foram externadas as 
opiniões do setor sobre as regras dos pro-
cedimentos de reintegração de posse.

INCRA, após reunião com a Comissão Na-
cional de Assuntos Fundiários da CNA, 

prévio do esboço do cadastro único do Sis-
tema INCRA/Receita Federal. A chamada 
Declaração de Cadastro da Propriedade 
Rural do INCRA (DP) deverá ter como base 
as informações do ITR (Imposto Sobre a 
Propriedade Territorial Rural).

Terras Indígenas 

embargos de declaração da Pet 3.388, re-
lacionada ao caso Raposa Serra do Sol.
A CNA discutiu a Reclamação Constitu-
cional no 14.473, distribuiu memoriais e 
destacou, em audiências com ministros do 
Supremo, a necessidade de pronta deter-
minação da aplicação obrigatória das condi-
cionantes estabelecidas nesse julgamento, 
em especial a que impede a ampliação de 
terras indígenas já demarcadas.

da Agropecuária em favor da aprovação 
da Proposta de Emenda Constitucional

do Congresso Nacional a demarcação das 
terras tradicionalmente ocupadas pelos 
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homologadas, além de estabelecer que 
os critérios e procedimentos de demarca-
ção sejam regulamentados por lei. A PEC
nº 215/2000 foi aprovada na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, da Câ-
mara dos Deputados.

Geraldo Alkmin, sobre o processo de de-
marcação de terras indígenas no Estado 
de São Paulo.

Infraestrutura e Logística 

-
-

ffmann, da Casa Civil da Presidência da 
República, sobre as potencialidades do 
agronegócio, restrições logísticas e de in-
fraestrutura, com ênfase nos corredores do 
Arco Norte como solução para desafogar os 
Portos do Sul e Sudeste. Mencionou a ne-
cessidade de intervenções nos portos/ter-
minais do Porto Velho (RO) e Santarém (PA), 
e nos sistemas portuários de Belém (PA) e 
de São Luís (MA). Abordou a importância 
de prosseguir as obras nas rodovias que 

portuárias, como a BR-163, BR-158 e BR-153 
e respectivas conexões, assim como a viabi-
lização das hidrovias do Tocantins (eclusa de 
Lajeado e Estreito) e do Baixo Tapajós e a 
necessidade de navegabilidade do rio Ma-
deira. Tratou, ainda, da revogação do De-
creto n. 6.620/2008, que versa sobre os Ter-
minais Privativos de Uso Misto, Portos Secos 
(regime de autorização); e da tramitação do 

PL 3.009/1997, que aborda o uso múltiplo 
-

vegação de cabotagem. A ministra Gleisi 
-

pe técnica do Governo e se comprometeu a 
estudar os temas abordados na audiência.

emendas ao Orçamento Geral da União, 
-

lhoria da infraestrutura de transporte do 
País, para garantir as necessárias condi-
ções ao escoamento de produtos por meio 
das hidrovias. Aprovadas na Comissão de 
Serviço e Infraestrutura do Senado,  emen-
das ao orçamento que totalizam R$ 330 
milhões. A maior parte desses recursos,

adequação de navegabilidade da hidro-
via do Tocantins-Araguaia. Outra emenda 
aprovada na Comissão destina R$ 130 mi-

-
dade, inclusive para a elaboração de proje-
tos executivos. Defesa, pela CNA, junto ao 
Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transporte (DNIT), da necessidade de 
ampliar os estudos e de iniciar as obras na 
hidrovia do Tocantins-Araguaia.

n. 6.620/2008 naquilo que afronta a Lei
n. 8.630/1993, a Lei de Modernização 
dos Portos, para acelerar os investimen-
tos privados no setor e estimular a livre 
concorrência, reduzindo ao máximo a de-
manda pelos escassos recursos públicos. 
Manifestação durante audiência pública 
no Senado em favor da aprovação do PLS
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n. 118/2009, que estabelece as regras 
para a implantação de Terminais Privati-
vos de Uso Misto (TPUM), violado pelo 
Decreto n. 6.620/2008, que praticamente 
inviabiliza a instalação de terminais priva-
tivos de uso misto para a movimentação 
de cargas próprias e terceiros. Diante
da incapacidade do sistema portuário 
de acompanhar o ritmo de crescimento 

-
de de ampliar a participação privada na 
solução da crise do setor. Os terminais 
privativos de uso misto devem ser cons-
truídos integralmente com recursos pri-
vados, crescendo progressivamente com 
investimentos contínuos, acompanhando 
o aumento da demanda, uma vez que o

para atender tais empreendimentos e, 
simultaneamente, cumprir suas funções.

Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) para apresentar o potencial das 
hidrovias brasileiras para o transporte de 
cargas do agronegócio. Iniciado o proces-
so de contratação, pelo DNIT, do Estudo 
de Viabilidade Técnica, Econômica e Am-
biental (EVTEA) do rio Tocantins, que con-
templará aspectos como a padronização 
das eclusas (dimensões), do comboio-tipo, 
revisão dos projetos de derrocamentos e 
sistema de controle de navegação. A con-
cretização do modal hidroviário depende, 
neste primeiro momento, do desenvolvi-
mento dos EVTEAs, que servirão de norte-

projetos consistentes. 

que acelere o processo de elaboração de 
estudos de viabilidade técnica e econômica 
da hidrovia do Tocantins, durante apresen-
tação da presidente da CNA, no ministério 
dos Transportes, sobre as potencialidades 
do agronegócio e as restrições logísticas 
e de infraestrutura, especialmente nos 
corredores do Arco Norte. O avanço da 
fronteira agrícola sobre o Norte/Nordeste 
Centro-Oeste aponta a necessidade de in-
vestimentos na melhoria da infraestrutura 
logística existente e a viabilização de novas 
rotas de escoamento, com a integração dos 
modais rodoviário, ferroviário e hidroviário. 

-
ões obriga os produtores a escoarem pelos 
portos do Sul e Sudeste, sobretudo Parana-
guá, Santos e São Francisco do Sul, o que 
gera aumento dos custos com o transporte. 
Também foi mencionada a necessidade de 
recuperação e melhorias na BR-153. O Mi-
nistro acatou a sugestão da CNA.

-
portes Aquaviários (ANTAQ) e a Associa-
ção de Comércio Exterior do Brasil (AEB) 
sobre a necessidade de criação de rotas 
alternativas para o escoamento de produ-
tos do agronegócio pelo Novo Canal do 
Panamá, para reduzir o transit time e os 
custos logísticos. Apresentação de dados 

-
dutos da região Centro-Norte e as estima-
tivas de redução de custos de frete. Como 
resultado, a ANTAQ iniciou os estudos so-
bre o impacto da ampliação do Canal do 
Panamá na economia.
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-
dução (IEP), desenvolvido pelo Instituto 

-
coamento da produção agropecuária bra-

escoamento da produção é mais vulnerá-
vel, considerando que o transporte de car-
gas é dependente da malha viária de estra-
das vicinais.

Projeto Conceitual para o Terminal de 
Granéis Sólidos de Origem Vegetal do 
Porto de Outeiro, em Belém, no Pará, 
para possibilitar a formulação correta de 
uma estratégia operacional. Atualmen-
te, o porto de Outeiro enquadra-se no 
rol de portos com baixa/nenhuma ca-
pacidade de recepção e expedição de 
mercadorias, ausência de profundidade 
adequadas, necessidade de retroáreas 

-
cessidade da promoção da competitivi-
dade (número de prestadoras de serviço). 
As contribuições oferecidas ao EVTEA 
estão em análise e a conclusão do pro-

2012. As sugestões ao aperfeiçoamento 
do projeto de arrendamento do terminal 
foram apresentadas em reunião articula-
da pela CNA com a Companhia Docas 
do Pará, ministérios da Agricultura e dos 
Transportes, Associação dos Produtores 
de Soja do Estado do Mato Grosso, As-
sociação Nacional dos Exportadores de 
Cereais, ANTAQ, Secretaria Especial de 
Portos e empresas de transporte. 

ANTAQ e DNIT e a estruturação, pela Di-
retoria Hidroviária de São Paulo, de plata-
forma de dados georreferenciados, com a 
localização das eclusas e pontos críticos, 
gabaritos de navegação, terminais de ope-
ração, intervenções previstas e potencia-
lidades da hidrovia Paraná-Tietê. Acatada 
pelo Estado de São Paulo, encontra-se em 
fase de elaboração. Também serão inseri-
das propostas dos Estados do Paraná, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, jun-
tamente com a formulação do cronograma 
de implantação. O objetivo é discutir ações 
que contribuam para o desenvolvimento do 
modal: eliminação de gargalos, aumento da 
extensão das vias navegáveis,  construção 
de eclusas e de terminais portuários para a 
movimentação de cargas e intermodalida-
de. O governo de São Paulo e o DNIT, por 
convênio, destinarão R$ 1,8 bilhão em obras 

-
trução de eclusas. Goiás  está atualizando 
o plano realizado em 2007, com projeções 

transporte (O/D e mercadorias). O Paraná 
iniciou a preparação em parceria com o 
Labtran/UFSC, com previsão de conclusão
em dois anos.

-
nhamento de proposta consensual com o 
Governo e setor elétrico de alteração do 
Projeto de Lei 3.009/1997, que estabelece 
a obrigatoriedade da inclusão de eclusas 
e de equipamentos e procedimentos de 

-
gua, quando da construção de barragens.
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O crescimento exponencial do agronegó-
cio nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste torna imprescindível a otimização 
do sistema hidroviário. A partir da sanção 
da Lei  9.433/1997 que instituiu a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, inúmeras 
iniciativas legislativas propõem regula-
mentar o uso múltiplo das águas, inclusive 

-
nar obrigatória a construção simultânea de 
dispositivos de transposição de desníveis 
consequente da construção de barragens. 
O Senado Federal já aprovou o PLS n. 
209/2007 (PL n. 5335/2009, na Câmara Fe-
deral), que impõe a construção de eclusas 
nos rios navegáveis.

-
cador da Operação e Transporte (CIOT), 
após reuniões com representantes da 
Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT) e da Associação Nacional dos 
Usuários do Transporte de Carga (ANUT). 

que sejam realizados ajustes que resultem 
no funcionamento adequado do sistema 

-
tes para atender a demanda pelo serviço. 
Instituído pela Resolução nº 3.658/2011, 
da  ANTT, o CIOT será fornecido ao trans-
portador de carga, quando contratar 
Transportador Autônomo de Carga (TAC), 
mediante cadastramento de operação 

transcrito no Conhecimento de Transporte 

Rodoviário de Carga. Previsto para entrar 
em vigor no dia 24 de janeiro, o CIOT de-

-
cionalização do sistema e de número su-

Agência, para a prestação do serviço. As 
multas pela não apresentação do CIOT 
variam de R$ 550,00 a R$ 10.500,00 para a 
contratante e o caminhoneiro.

pela Aprosoja, em conjunto com o Mo-
vimento Pró Logística, para inspecionar 
o andamento das obras nas rodovias de 
acesso aos portos do Arco Norte - BR-158 
e MT-326 - que dão suporte ao escoamen-
to da produção de grãos do Mato Gros-
so e de outros Estados do Centro-Oeste. 
Contatou-se a péssima condição de trafe-
gabilidade da BR-158 e a necessidade de 
recuperação e pavimentação de diversos 
trechos da rodovia. Faltam aproximada-
mente 255 quilômetros para a conclusão 
do asfaltamento da BR-158, em Mato 
Grosso. A MT-326 compreende 135 quilô-
metros e interliga os municípios de Coca-
linho e Nova Nazaré, chegando a BR-158 
no Posto Rei da Estrada. A pavimentação 
da MT-326 deve iniciar em 2013, com in-
vestimento de aproximadamente R$ 945 
milhões, oriundos do BNDES.

-
nente Portuária (CPNP) em debate sobre 
a Norma Regulamentadora 29, que trata 
da segurança e saúde dos trabalhado-
res nos portos brasileiros. Para a CNA, 
o reordenamento do trabalho portuário 
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serviço prestado, e, consequentemente, 
na redução de custos nos portos organi-
zados e/ou privativos. A expectativa do 
setor é que a implantação da NR-29 seja 
um instrumento indutor da modernização 
do equipamento e dos métodos e pro-
cessos de movimentação de cargas nos 
portos, terminais e retroportuária. Após 
visita ao Porto de Vila do Conde, em 

algumas necessidades, que incluem ajus-
tes na NR-29 para operações portuárias 
com cargas vivas – bois. Durante a  25ª 
Reunião Ordinária da CPNP, em Belém, 

-

mobilidade do local de aguardo, altura e 
climatização, entre outros.

extraordinárias da Câmara Temática de 
Logística do Agronegócio do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (CTLog/MAPA), para discutir questões 

produção do agronegócio, armazenagem, 
transporte, distribuição e exportação. En-
tre os temas tratados, destacam-se: 

- expectativa de conclusão do estudo de 
viabilidade técnica e econômica do DNIT 
para a hidrovia do Tapajós/Teles Pires/Ju-
ruena no 1º semestre de 2013; 

- solicitação de assento no Grupo de Traba-
lho sobre Peso por Eixo dos Caminhões 

de Carga ao Ministério dos Transportes, 
criado pela Portaria Interministerial n° 182; 

   - alerta ao ministro da Agricultura sobre a 
importância de assegurar a navegabilida-
de do Rio Madeira e solicitação de ges-
tões junto aos órgãos de Governo, para 

-
vial no País, prejudicada pelo impacto da 
implantação da UHE de Santo Antônio; 

- pedido ao ministro da Agricultura para que 
a Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) libere o uso dos equipamentos 
da empresa Tegram, no terminal de grãos 
do porto de Itaqui, no Maranhão, que es-
tão subutilizados desde a sua instalação;

- debate sobre a possibilidade de revisão da 
Portaria n. 24/2011SPU, que trata da co-
brança pela utilização do espelho d’água, 
com o objetivo de minimizar as taxas cobra-
das sobre as áreas ocupadas por Portos e 
Terminais de Carga Públicos e Privados; e

- recomendação ao ministro da Agricultura 
para que solicite ao ministério dos Trans-
portes participação de representante do 
Departamento de Infraestrutura, Logísti-
ca e Parcerias Institucionais (DIEL/SDC) 
no grupo de trabalho que analisa a regu-
lamentação da Lei 12.619/2012, que cria 

-
dera o regulamento inaplicável no curto 
prazo e destaca as complicações para o 
transporte de cargas vivas e refrigeradas, 
além da questão de segurança e a ine-
xistência dos pontos de descanso. 

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
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para a regularização do registro sindical dos 
sindicatos rurais, após análise comparativa 
entre a base de dados da CNA e a do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (MTE), que 

não possuem registro sindical ativo junto ao 
MTE, embora constem como regulares na 
base de dados do Sistema. Realizadas cin-
co palestras pela Comissão Nacional das 
Relações do Trabalho e Previdência Social 
da CNA para orientar as Federações, com a 
participação de representante do Ministério, 
na sede da CNA, em Brasília, e nos Estados 
do Paraná, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Ama-
pá, Mato Grosso do Sul e Amazonas. Na 
ocasião, foram realizados despachos com os 
técnicos do MTE nos processos de registro 
dos sindicatos dos respectivos Estados.

-
videnciária no Campo, para capacitar dos 
sindicatos rurais a operar o banco de da-
dos do Governo federal – o CNIS Rural 
SE - que reúne informações individualiza-
das de cada trabalhador, para facilitar o 
reconhecimento automático de direitos 
previdenciários. Treinamento dos técni-
cos dos sindicatos e das Federações da 
Agricultura para fazer os registros das 

informações dos Segurados Especiais no 
CNIS Rural, prestando o serviço como 
extensão das Agências da Previdência 
Social, conforme Acordo de Coopera-
ção da CNA com o INSS e o Ministério 
da Previdência Social. Além da elabora-

com carga horária de três horas, e curso 
presencial sobre o CNIS-SE, com carga 
horária de cinco horas. Realizados treina-
mentos nos Estados do Amazonas, Minas 
Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Tocantins, com a participação 
de 353 técnicos de 278 sindicatos rurais.

-
mitação da PEC 438/2001, que prevê a 
expropriação de gleba onde for consta-
da a exploração de trabalho análogo a
escravo, revertendo a área ao assentamen-
to daqueles que já trabalhavam na terra.
Realização de palestras e elaboração de no-
tas técnicas sobre o conteúdo da PEC aos 
parlamentares. Assessoramento aos depu-
tados durante as reuniões da CPI do Traba-
lho Escravo. Como a proposta estava sendo 
votada em segundo turno, o que regimen-
talmente impede alterações no texto, as 

-
ção na Câmara dos Deputados, o que não 
foi possível. Estão em análise no Congresso 
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Nacional projetos de lei alternativos, que vi-
sam a regulamentação de trabalho análogo 
ao escravo. A CPI do Trabalho Escravo foi 
prorrogada até janeiro de 2013, para au-
diências públicas com convocações provo-
cadas por inspeções do Ministério do Traba-
lho ou denúncias publicadas na imprensa. 

-
nal de Prevenção e Erradicação do Traba-
lho Infantil (FNPETI) sobre ações conjun-
tas entre os atores sociais envolvidos na 
campanha contra “Vamos acabar com o 
Trabalho Infantil. Em defesa dos Direitos 
Humanos e da Justiça Social”. Debate so-
bre as estratégias de comunicação a serem 
utilizadas na campanha contra o trabalho 
infantil durante a Copa de 2014.

do Regimento Interno do Conselho Na-
cional de Erradicação do Trabalho Infantil 
(CONAETI), cuja proposta foi enviada para 

No segundo semestre, as prioridades se 

Formas de Trabalho Infantil e os Grupos 
Temáticos Indígena e Artístico.

Econômica Federal (CEF) para tornar fa-
-

tida no ICP-Brasil nas operações relativas 
ao recolhimento do FGTS para os estabe-
lecimentos rurais com até cinco funcioná-
rios. A CNA solicitou que as condições de 

-
tor agropecuário.

-
balho (CRT) sobre o sistema Homolognet, 
em conjunto com as demais confederações 
patronais, com o objetivo de oferecer um 

-
tam assistência na homologação das resci-
sões de contratos de trabalho, no caso as 
Superintendências Regionais do Trabalho. 
No futuro, o Homolognet deverá integrar-
-se eletronicamente aos sistemas de con-
cessão de seguro-desemprego e do FGTS.
As confederações patronais apresentarão 
os pontos de dissenso e eventuais falhas do 
sistema a um grupo técnico de trabalho.

saúde e segurança do trabalho diferenciada 
para micro e pequenas empresas e relação 
contratante e contratada dentro da cadeia 
produtiva, no âmbito do Grupo de Estudos 
Tripartite em Saúde e Segurança do Trabalho 
(GETSST). Traçados objetivos e estratégias 
de ação do Plano Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho (PLANSAT) durante a 20ª 
Reunião Ordinária da Comissão.

-
ções de registro e de alterações estatu-

agilizar a tramitação dos processos e pro-

categorias pleiteadas. As confederações 
patronais e a bancada de trabalhadores 
apresentarão suas sugestões para a cria-
ção de uma ferramenta de trabalho, a ser
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-
balho, para a análise de registro sindical.

pela Comissão Tripartite de Segurança e 
Saúde no Trabalho para elaboração de um 
plano para inclusão de todos trabalhado-
res brasileiros no sistema nacional de pro-
moção e proteção da Segurança e Saúde 

Plano Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho (PLANSAT).

-
nente Nacional Rural (CPNR), quando foram 
discutidas alterações na Norma Regulamen-
tadora 31, para atender medidas de segu-
rança e saúde no trabalho na agricultura, 

-
ses sistemas produtivos. Diversas alterações 
na norma foram acordadas entre as banca-
das dos trabalhadores e dos empregadores.

-
prego e Trabalho Decente, organizada para 
formular proposta da política nacional de tra-
balho decente, bem como a atualização do 
respectivo plano e agenda de trabalho. Di-
versas irregularidades marcaram os trabalhos 
da conferência, ocasionando a suspensão da 
participação da bancada dos empregadores 
até o restabelecimento das condições míni-
mas para a retomada dos trabalhos, manten-
do-se aberta ao diálogo tripartite.

-
confederativo Empregador (GIEMP), que 

do Ministério do Trabalho e Emprego, so-
bre registro sindical. Deliberada, no âmbi-
to das Confederações, a necessidade de 
se estabelecer um parâmetro de enqua-
dramento das atividades, com  base no 
quadro de atividades do art. 577, da CLT. 
Deverá ser mantida uma simetria entre 

além de prevalecer a unicidade no sistema 
confederativo, assim como a vinculação 
entre Sindicatos e Grau Superior. As confe-
derações patronais apresentarão sugestão 

Comissão Tripartite que examinará Re-
comendação sobre HIV/AIDS no local de 
trabalho. Ficou acordado que o parecer 
deverá conter estudo comparativo entre as 
disposições da legislação e prática nacio-
nais; sugestões de reformulação da versão 
em português e sugestões de campanhas 
de sensibilização, além de valorizar o que 
os diversos setores da sociedade brasileira 

ao Congresso Nacional para eventual ado-
ção de medidas legislativas.

-
-

gratório de haitianos ao Brasil após o 
terremoto ocorrido em 2010. O Governo 
brasileiro quer evitar a migração ilegal 
desses estrangeiros, bem como criar um 
canal migratório formal, que não estimu-
le a diáspora dos haitianos, mas também 
não lhe negue ajuda. 
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Empreendedores
Familiares Rurais

-
ciamentos junto ao Ministério do Desen-
volvimento Agrário (MDA) de 172 Sindica-
tos Rurais e 493 emissores (pessoas físicas), 
habilitando-os ao fornecimento da Decla-
ração de Aptidão ao Pronaf (DAP), instru-
mento obrigatório nas operações de cré-
dito rural no âmbito do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar, 
na habitação e aposentadoria rurais.  Au-
mento de 16% no número de sindicatos ru-
rais patronais cadastrados no junto ao mi-
nistério após a realização de reuniões com 
representantes das Federações de Agri-
cultura e Pecuária de Alagoas, Amazonas, 
Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Ge-
rais, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, Roraima, Rondônia e Tocantins. Fo-
ram realizados 15 treinamentos para capa-
citação dos técnicos das Federações, com 
carga horária de 16h/treinamento, sobre 
Pronaf, emissão de DAP e sua importância 
na habitação e aposentadoria rural, com 
a participação de 456 representantes de
336 Sindicatos Rurais.

-
ra sobre o novo modelo de DAP (Declara-
ção de Aptidão ao Pronaf), publicado pelo 
MDA em 20/9/2012, em consequência das 
mudanças no Pronaf, descritas nas Resolu-
ções de nº 4.107 e 4.116, do Conselho Mo-
netário Nacional (CMN), e inseridas no Pla-
no Safra da Agricultura Familiar 2012/2013. 

Esta nova versão permite o enquadramen-
to de maior número de produtores rurais 
como agricultores familiares, o que lhes dá 
acesso aos benefícios do Pronaf. Os sindi-
catos rurais patronais ligados ao Sistema 
CNA estão autorizados a emitir o novo mo-
delo de DAP. 

para o Plano Safra da Agricultura Familiar 
2012/2013, durante reunião da Comissão 
Nacional dos Empreendedores Familiares 
Rurais, para serem encaminhadas ao Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 
As sugestões foram recolhidas junto aos 
produtores, sindicatos rurais e Federações 
de Agricultura e Pecuária dos Estados do 
Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, 
Pará e Maranhão. Entre elas, destaca-se:

- manutenção de mais de dois emprega-
dos permanentes, desde que este seja 
menor do que o número de membros da 
unidade familiar; 

- retorno para 70% do rebate na renda 
bruta anual da bovinocultura de leite, para 
efeitos de enquadramento no Pronaf; 

- rebate em 70% na renda bruta provenien-
te da cafeicultura, fruticultura e cana-de-

produtores com os recursos do Programa; 

- aumento do limite de renda para
enquadramento no Pronaf de R$110 mil 
para R$360 mil, equiparando com o limite 
da microempresa; 

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
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- -
to de entidades emissoras de DAP, com 
senhas e logins para acesso ao sistema 
de emissão, assim como para  cancelar 
DAP’s, por meio do Sistema DAPWEB; 

- alteração do Programa de Garantia de 
Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) 
para que possa atender os casos de per-
das  superiores a 40%; e

- regulamentação mais clara para a con-
cessão de crédito a posseiros com infra-
ção ambiental, já que, em 99% dos casos 

que não os impede de exercer suas ativi-
dades; entre outros.

Pecuária do Nordeste para discutir pro-
postas de enfrentamento da estiagem e 
de convivência com o semi-árido. Conso-
lidado documento com sugestões de me-
didas organizadas em dois eixos: Medidas 
Emergências (Curto Prazo) e Estruturantes 
(Médio e Longo Prazo). Entre as medidas 
solicitadas, destacam-se:

- Linha Permanente de Financiamento para 
Produtores Rurais Afetados por Estiagem 
na Área da Sudene, com juros compatí-
veis com a situação emergencial;

- linha de crédito para inadimplentes que 
queiram se regularizar;

- portaria Interministerial para operacionali-
zação do comércio de milho pela Conab 

(vendas em balcão), com concessão de 
subvenção econômica, em decorrência da 
estiagem no Nordeste, aumentando de três 
para até 27 toneladas o limite de aquisição/
mês, como foi feito para o Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina (comercialização);

- implantação de três armazéns de es-
toques reguladores da Conab (milho e 
soja), no cerrado dos Estados do Piauí e 
Maranhão e do oeste da Bahia, reduzin-

em futuras remoções para postos de ven-
da na Região Nordeste; e

- criação de pólos produtores de volumoso.

Assuntos Econômicos 

-
cia do fenômeno La Niña sobre a safra de 
verão, que costuma produzir estiagem na 
região Sul e elevar o volume de chuvas no 
Centro-Oeste e Sudeste do país, reduzin-
do a produtividade das principais lavouras 
da região e prejudicando a captação de 
leite. Avaliaram-se as perdas ocorridas nas 
regiões afetadas, mensurando seu impacto 
sobre os preços praticados e as externali-
dades observadas sobre outras culturas.  
Foi preciso ajustar as previsões de safra 
e reavaliar o Valor Bruto da Produção de 
2012 e do cenário de preços esperado no 
mercado interno ao longo do ano. 

-
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no Regime Especial de Reintegração de 
Valores Tributários (REINTEGRA) para as 
empresas exportadoras, como o arroz 
parboilizado e quebrado, carne de aves, 
carne de suínos, farelo de soja e óleo de 
soja em bruto. O REINTEGRA foi instituí-
do pela Lei 12.546/2011 e regulamentado 
pelo Decreto nº 7.633/2011, para possibi-

referentes aos custos tributários federais 
(resíduos) existentes nas suas cadeias de 

-

do agronegócio não foram contemplados 

que os impostos e contribuições agregam 
muito pouco aos produtos que o Regime 
pretende devolver.
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PRODUÇÃO VEGETAL 

Cereais, Fibras e Oleaginosas 

-
cola, do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA) de revisão 
do Zoneamento Agrícola de Risco Climá-
tico para a cultura de soja no Rio Grande 
do Sul, com a inclusão dos municípios 
de Rio Grande, Chuí, Santa Vitória do
Palmar, Santo Antônio da Patrulha e
Capivari do Sul. O sul do Estado possui 
regimes pluviométricos diferenciados e 
solos com alta retenção de umidade, per-
mitindo a inserção da soja na rotação com 
o arroz irrigado. Esta prática vem reduzin-
do os danos e o impacto das plantas dani-
nhas na cultura do arroz. Com o desenvol-
vimento tecnológico e novas pesquisas, 

-
ram novos ciclos de época de plantio a 
maturação. Daí a necessidade de zonea-
mento agrícola de risco climático para 
a cultura, para antecipar a época de se-
meadura e a inclusão de municípios não 
contemplados. Contratada consultoria 
para reavaliar a Portaria 136/2012 (DOU 
10/07/2012), contendo embasamento para 

sustentar os pleitos de alteração do zone-
amento. A data de semeadura de soja foi 
antecipada para a região de VCU 101, loca-
lizada na metade sul do Rio Grande do Sul,  
a partir 21 de outubro, para a condição de 
solo tipo 2.

da Agricultura do Mato Grosso, São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás, Bahia e Paraná para 
ouvir todos os segmentos das cadeias re-

produtividade média da cultura, que vem 
oscilando de 617 a 8.300 Kg/há em diver-

-
ção do produtor é dos fatores que contri-
buem para a baixa produtividade do milho.
A Associação Brasileira dos Produtores

montar um projeto de Plano Nacional de 

-
dade do milho, estabelecido há 36 anos, 
pela Portaria Ministerial nº 845, de 1976. 
Como resultado, foi publicada a Instrução 
Normativa nº 60, de 2012, estabelecendo o 
Padrão de Qualidade do Milho, com vigên-
cia para a safra 2013/14.
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-
pa, Andef, Aprosmat e Ministério da Agricul-

perdas na produção de soja, estabelecer as 
formas de controle, apresentar propostas de 

Plano Nacional de Controle Fitossanitário.
O grupo de trabalho elaborou diagnóstico, 

-
pais agentes causadores de perdas de pro-
dutividade e solicitando a criação do Pro-
grama Nacional de Sanidade da Soja, nos 
moldes do programa da Ferrugem Asiática. 
A proposta do grupo foi apresentada no 
Congresso Brasileiro da Soja.

Fibras e Oleaginosas sobre novos produ-

ferrugem asiática. Estudos apresentados 
pelo consórcio anti-ferrugem da Embrapa 

-
mica dos fungicidas disponíveis no merca-

-
pos químicos triazóis e estrobilurinas, que 
chegam, no máximo, a 73%. Apresentadas 
solicitações para registro de novos ingre-
dientes ativos para combater a doença. 
Solicitou-se, em  reuniões com a Coorde-
nação de Agrotóxicos do MAPA, que as 
empresas de agroquímicos apresentem 
novas moléculas para o combate ao fungo 
no campo. Os fabricantes apresentaram 

-
pir e Fluxapiroxad. 

-
nal de Armazenagem para Grãos e Fibras, 

a ser elaborado por um grupo de trabalho 
criado no âmbito da Câmara de Infraestru-
tura e Logística do MAPA. A safra brasileira 

toneladas e a capacidade estática de ar-
mazenagem comporta aproximadamente

-
delo do plano em quatro  capítulos: diag-
nóstico da situação; cenário futuro; temas, 
objetivos, diretrizes, estratégias e metas. 
A Conab realizou recadastramento para 

-
zenagem com base no Sistema Nacional 
de Unidades Armazenadoras.

Cana-de-Açúcar

Estratégico para o Setor Sucroenergético, 
apresentadas ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA):

- ampliar a oferta de crédito para a reno-
vação e implantação de canaviais e aqui-
sição de máquinas e implementos; des-
burocratizar o acesso ao crédito pelos 
fornecedores de cana-de-açúcar; 

- solucionar o problema da inadimplência no 
pagamento da cana aos fornecedores do 
Nordeste, por meio da aquisição de usinas 

- fomentar a pesquisa, principalmente 
para o desenvolvimento de variedades 
de cana mais produtivas e resistentes a 
condições climáticas adversas; 
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- e amparar a cana-de-açúcar com instru-
mentos de política agrícola para a garan-
tia de renda mínima dos fornecedores. 

-
ção e Agroenergia, do MAPA, com a presen-
ça das principais lideranças dos fornecedores 
de cana, quando foram discutidas propostas 
para a retomada do crescimento do setor, a 
serem consideradas na elaboração do Plano 
Estratégico para o Setor Sucroenergético. 
Os dados de custos de produção de cana, 
etanol e açúcar, levantados pelo projeto 
Campo Futuro, da CNA, foram apresentados 
ao MAPA para subsidiar as propostas.

-
des de acesso ao crédito do Fundo Cons-
titucional de Financiamento do Nordeste e 
apresentar o projeto de aquisição de usinas 

-
res de cana-de-açúcar. A superintendência 

para pequeno produtor; liberação de re-
cursos para produtores de municípios nor-
destinos com tradição histórica no cultivo 
canavieiro, mas não inseridos nas áreas 
permitidas para expansão, previstas no zo-
neamento agroecológico da cana-de-açú-
car; e indicação de  representante do BNB 
para participar de um grupo de trabalho 
composto por CNA, MAPA, OCB e UNIDA 
para a viabilização do projeto de formação 
de cooperativas de fornecedores de cana 
para aquisição de usinas em situação de fa-
lência do Nordeste. Também participaram 

o Secretário de Produção e Agroenergia 
do MAPA, superintendência do BNB e lide-
ranças regionais dos fornecedores de cana. 

para a criação de sanções para as unida-
des industriais com inadimplemento dos 
pagamentos aos fornecedores de cana-de-
-açúcar do Nordeste. Publicado o Decreto 
37.832, de 07 de fevereiro de 2012, pelo 
Governo do Estado de Pernambuco, que 
suspende a fruição dos créditos presumi-
dos do ICMS pelas destilarias autônomas e 
usinas de açúcar inadimplentes nos paga-
mentos da cana e obrigações trabalhistas.

-
do de Cana-de-Açúcar da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT), com o 
objetivo de elaborar referências nacionais 
para os procedimentos de recepção e análi-
se da cana pelas usinas, com impacto direto 
na remuneração do produtor rural. Defesa 

nas normas do direito de acompanhamen-
to dos procedimentos realizados nas usinas 

-
ções de fornecedores; exclusão do fator (K) 

ATR da cana entregue pelo fornecedor de 
cana-de-açúcar; e inclusão apenas de me-
todologias de análise laboratorial que inclu-
am procedimentos claros, transparentes e 
amplamente estudados, de forma a reduzir 
a assimetria de informações no sistema de 
pagamento da cana-de-açúcar. A falta de 
padronização nos procedimentos de re-
cepção e análise da cana pelas unidades
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industriais das diferentes regiões produto-
ras gera assimetria de informações na ca-
deia produtiva e enfraquece o modelo Con-
secana de remuneração dos fornecedores.

facilitar o acesso dos produtores rurais a 
fertilizantes. O Governo do Estado de Per-
nambuco liberou 5.500 toneladas de ferti-
lizantes, a custo zero, para mais de 11.700 
pequenos e médios fornecedores de cana-
-de-açúcar. Ações no Congresso Nacional 
e junto ao Poder Executivo para aprovação 
de subvenção a fornecedores de cana-de-
-açúcar do Nordeste. Publicação da Lei
nº 12.666, de 14 de junho de 2012, que 
concede subvenção de R$ 5/tonelada, até 
o limite de produção de 10 mil toneladas, 
para os fornecedores de cana-de-açúcar 
da área de atuação da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste (Sude-
ne) e do Estado do Rio de Janeiro. As Fe-
derações de Agricultura, sindicatos rurais e 
associações de fornecedores foram orien-
tados sobre os procedimentos para enca-
minhamento de documentos e solicitação 

de fornecedores de cana-de-açúcar e das 
usinas para redação de uma proposta de 
projeto de lei que atualize Lei 4.870, de
01 de Dezembro de 1965, que não está 

vem trazendo prejuízos ao setor produtivo. 
Essa legislação estabelece dois tributos: 

do trabalhador do setor sucroalcooleiro 

(1% sobre os preços da tonelada de cana 
e do saco de açúcar; e 2% sobre o preço 

Constituição Federal de 1988, quando o 
regime de seguridade social era diferen-
ciado entre empregado rural e urbano; e 
tributo de 1,5% sobre preço da tonelada de 
cana, pago pelos fornecedores de cana e 

cooperativas de crédito e fornecedores. A 
vigência da Lei, principalmente do art. 36, 
tem gerado insegurança jurídica para o se-
tor e resultado em várias ações por parte 
do Ministério Público, com aplicação de 

aos ministérios da Agricultura, da Fazen-
da e Casa Civil, para encaminhamento da 
proposta de projeto de lei, cuja redação 

-
necedores, principalmente quanto ao pro-

contribuições associativas (art. 64 da Lei 
4.870/65). Articulação junto ao poder pú-
blico em favor da edição de uma Medida 
Provisória com esse teor.

-
ria com o MAPA e Banco do Nordeste de 
projeto para estimular a formação de coo-
perativas de produtores de cana para ad-

e situação de falência. Realização de visita 

estudar a experiência e recolher subsídios 
para a formulação do projeto. Formação 
de grupo de trabalho com representantes 
da CNA, BNB, FEPLANA, UNIDA, Banco do 
Brasil e MAPA, que delineou um plano para 
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o projeto, abordando as questões de orga-
nização de fornecedores, modelagem jurí-
dica, de cooperativismo institucional, além 
de aspectos operacionais e industriais.

-
droza, no município de Cortês, na Zona da 
Mata Sul de Pernambuco.

Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) 
para o desenvolvimento de estudo de via-
bilidade técnica e econômica de amplia-
ção do plantio direto de cana-de-açúcar 
nas regiões produtoras. Análise sobre a 
possibilidade de inclusão desse sistema no 
rol de tecnologias contempladas pelo Pro-
grama ABC. Desde a criação do programa, 

plantio de canaviais, devido ao desconhe-
cimento dos benefícios gerados pela técni-
ca do plantio direto da cana-de-açúcar.

acompanhamento das atividades do pro-
jeto Modelos Integrados para Simulação 
de Sistemas de Produção Sustentáveis de 
Cana-de-açúcar – SISCANA,  desenvolvi-
do por diferentes centros de pesquisa da 
Embrapa e o CBTE, com o objetivo de 
avaliar os impactos sociais, econômicos, 
agronômicos e ambientais relacionados 
ao setor sucroenergético, em diferentes 

sistemas de produção de cana-de-açúcar 
das regiões Tradicional, de Expansão e 
do Nordeste do Brasil, levantados pelo 

Projeto Campo Futuro, da CNA. Apoio 
ao desenvolvimento da metodologia de 
análise desses dados.

de cana, açúcar e etanol, na safra 2011/12 
para análise do cenário de redução da 
competitividade internacional do setor su-
croenergético brasileiro. Realização de pai-
néis de levantamentos de custos de pro-
dução da safra 2012/13 de cana-de-açúcar 
em 12 municípios da região Centro-Sul. 
Reunião de validação dos resultados dos 
levantamentos de custos de produção de 
cana, açúcar e etanol da safra 2011/12 com 
representantes de fornecedores de cana-
-de-açúcar e membros do Conselho Inter-
ministerial do Açúcar e do Álcool (CIMA). 
Resultados dos levantamentos da safra 
2011/12, apresentados aos membros da 
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do 
Açúcar e do Álcool, indicam que os custos 

aumento do custo total de produção de 
cana-de-açúcar, principalmente em função 
da queda de produtividade dos canaviais 
brasileiros. Publicado relatório de levan-
tamento de custos de produção da safra 
2011/12 e provisão de subsídios técnicos 
para a elaboração de políticas para o setor 
sucroenergético pelo CIMA.

ampliação da agricultura de precisão e 
contratação de levantamento estatístico 
sobre o uso da tecnologia no Brasil. A fal-
ta de conhecimento sobre agricultura de 
precisão, elevada tributação em algumas 
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modalidades de comercialização dos equi-

a difusão da tecnologia da agricultura de 
precisão no campo. Encaminhamento de 
propostas de solução para estas questões 
por meio do grupo de trabalho de agricul-

-
ra Setorial de Insumos Agropecuários. Foi 

-
tura de precisão, de forma a esclarecer que 
a técnica objetiva a gestão da variabilidade 
espacial e temporal da lavoura. Reestrutu-
rado o Comitê Brasileiro de Agricultura de 
Precisão, com representantes dos setores 
de pesquisa, ensino, capacitação, indústria 
e produtores rurais, que atuará como um 
órgão consultivo permanente para tratar 

Agriculture & Livestock Industries Corpo-
ration – ALIC/Japan,  para esclarecimentos 
sobre os fundamentos da crise do setor 
sucroenergético brasileiro. Apresentadas 
as perspectivas para a produção de cana, 
açúcar e etanol para a safra 2022/23. 

Setorial da Cachaça, com o objetivo de 
avaliar os impactos positivos e negativos 
dos PL’s 2693/11 e 3183/12 na agenda 
estratégica do setor. As propostas legis-

formalização da atividade de produção 
familiar de bebidas, inclusive a cachaça, 

do IPI. A cadeia produtiva da cachaça 
não está de acordo com a proposição, 

pois acredita que causará o aumento da 
informalidade do setor, com a redução 
de estabelecimentos com CNPJ e, con-
sequentemente, da oferta de produtos 

Congresso para a reabertura das discus-
sões sobre os projetos, para a inclusão 

de tributação das pequenas e médias 
empresas e apoio ao cooperativismo.

Silvicultura e Agrosilvicultura 

-
cultura de redução do protocolo para registro 
de agroquímicos para a cultura do eucalipto, 
como um anexo da Instrução Normativa 42. 
Argumentou-se que o registro de produtos 

-
do de forma diferenciada, pois seus produtos 
não são destinados ao consumo humano, dis-
pensando o controle de resíduos. 

-
nológica em Silvicultura, sob a coordena-
ção da Sociedade de Investigações Flo-
restais (SIF), dividido em quatro módulos 
de 40 horas, durante quatro semanas não 
consecutivas, na Universidade Federal de 
Viçosa, em Minas Gerais. Proposta elabo-
rada pelo SENAR Nacional.

Grande Dourados para conhecimento do 
-

restais, coordenado pelo Professor Omar 
Daniel, que atuará como colaborador da 
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Comissão Nacional de Silvicultura e Agros-
silvicultura da CNA.

agrosilvicultura em diversos eventos, como: 
Congresso Brasileiro de Eucalipto, Madei-
ra 2012, em Vitória (ES); Câmara Setorial 
de Florestas Plantadas (MAPA), em Brasília 
(DF); reunião conjunta da Associação Cata-

-

em Lages (SC); programa para formação de 
gestores para o desenvolvimento territorial 
da Bahia, em Alagoinhas (BA); no Fórum 
Brasil sobre Agrossilvicultura,em Viçosa 
(MG); reunião Aretins, em Palmas (TO); Três 
Lagoas Florestal, em Três Lagoas (MS). 

-
jetos como Biomas (CNA e Embrapa Flo-
restas); diagnóstico para uso da lenha em 
pequenos empreendimentos industriais 
(Embrapa Florestas); Plano Nacional de 
Florestas Plantadas (Presidência da Repú-
blica); Mais Floresta (Famasul/ SENAR-MS); 
e Via Verde (Aretins/TO). 

redução da Tarifa Externa Comum (TEC) 
da borracha natural, de 4% para 0% das 
NCM´s,  granuladas ou prensadas e folhas 
fumadas, encaminhada pela indústria 
pneumática ao Ministério da Fazenda.
A medida prejudica a produção nacional 
de borracha, uma vez que certamente re-
duzirá o preço do látex pago ao produ-
tor pela indústria. Em reunião da Câmara 
Setorial da Borracha, CNA, Heveacoop, 

Sociedade Rural Brasileira (SRB), Coo-
perverde, Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB), Apabor e Iapar se po-
sicionaram contra a redução. Encaminha-

Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior. 

de Capacitação Tecnológica em Heveicul-
tura, estruturado em três módulos, com  
carga horária de 120 horas/aula. Realiza-
dos em Campo Grande (MS) e Vitória (ES), 
no SENAR-MS e SENAR-ES, com visitas 

de 30 instrutores do SENAR dos Estados 
do MS, MT, GO, SP, MG, ES, RJ, BA, AC, 
AM, RO e PA, que foram capacitados por 
renomados pesquisadores da cultura da 
seringueira. Articulação com a cadeia 

Ribas do Rio Pardo (MS), Cautex Florestal, 
em Paranaíba, Fazendas Cruz Alta e Santa 
Cecília e Prefeitura Municipal de Apareci-
da do Taboado, no Mato Grosso do Sul 

-
citação tecnológica em Heveicultura, em 
parceria com o SENAR Nacional,  SENAR/
MS e Centro Brasileiro para Conservação 
da Natureza (CBCN). A iniciativa atende 

-
manda de plantio e exploração da cultu-
ra da seringueira, cuja espécie mais reco-
mendada para plantio comercial é nativa 
do Brasil, embora  ainda se importe 70% 
do látex utilizado no País.
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Fruticultura

-
vidas dos produtores de maçã, autorizada 
pela Resolução 4.126, de 23 de agosto de 
2012, do Conselho Monetário Nacional 
(CMN). Também foi autorizado o extra li-
mite de 1,3 milhões da linha Moderinfra 
para cobertura de pomares com tela an-
tigranizo. Adotadas medidas contra a im-
portação de maçãs da Argentina para ga-

brasileiros. A produção de maçã no Brasil 

ocasionadas por fatores como risco climáti-
co, comercialização, iImportação e endivi-
damento. Documento em elaboração pelo 
setor apresentará ao poder públicos pro-
blemas enfrentados pela cadeia produtiva 
da maçã e as possíveis soluções.

-
la do MAPA de parecer favorável ao alon-
gamento do prazo de reembolso da Linha 
Especial de Crédito (LEC) para a maçã e 
pêssego em calda, obtendo  concordância 
para o prazo de reembolso de 180 a 270 
dias. O parecer será enviado ao Ministério 
da Fazenda visando sua aprovação pelo 
Conselho Monetário Nacional. A cadeia 
produtiva da maçã e do pêssego, assim como 
as cadeias do abacaxi, banana, goiaba, ma-
mão, manga e maracujá, têm sido contem-
plados pela Linha Especial de Crédito (LEC) 

Devido as suas particularidades quanto 
ao armazenamento para comercialização, 
as cadeias produtivas do pêssego e maçã 
dependem da LEC para comercializar o 
produto e sustentar o preço pago aos pro-
dutores. Esse instrumento serve, ainda, de 

-
sibilita a armazenagem de sucos, doces e 
demais derivados das frutas, facilitando o 
acesso a novos mercados.

-
partamento de Sanidade Vegetal para al-
teração da Instrução Normativa 17, que 
obriga os produtores das áreas destinadas 

fazer o monitoramento da doença mosai-
co e meleira nas lavouras de mamão pa-
paya. Em caso de detecção, determina a 
eliminação das plantas doentes. Como as 
áreas que não produzem para exportação 
não são obrigadas a fazer o controle, está 
ocorrendo uma disseminação da doença, 
que poderá afetar toda a produção nacio-
nal. Diante disto, os produtores de mamão 
do Espírito Santo e da Bahia reivindicam 
a alteração da IN 17, para expandir a área 
de exportação do papaya e obrigar todos 
os produtores a monitorar a doença, como 

-
do que a alteração da IN 17 seria a solução 
mais correta, uma vez que, excluindo-se o 
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os EUA”, todas as áreas estariam obriga-
das a fazer o monitoramento e eliminar as 
plantas doentes, favorecendo o controle 
da mosaico e meleira em todo o País.

-
gística do Agronegócio do MAPA (CTLog/
MAPA) para discutir providências possíveis 
para  minimizar os impactos da Lei 12.619, 

-
ta, na cadeia produtiva da fruticultura. Lei 
12.619/2012. A aplicação da nova legislação 

frutas e outros produtos agropecuários: a 
frota terá que ser aumentada; será exigido 
número adicional de motoristas e haverá 
elevação nos custos, com perdas de com-
petitividade. Realizado levantamento dos 
impactos econômicos da lei nos diferen-
tes setores do agronegócio para embasar 
as reivindicações dos setores. Concedido 

-
calização punitiva da Lei 12.619/2012 pelo 
Conselho Nacional de Trânsito (Contran), 
por meio Resolução 417.

Café

Políticas Estratégicas para a Cafeicultura 
Brasileira 2012/2015, elaboradas em con-
junto pela Comissão Nacional do Café 
da CNA, Conselho Nacional do Café e 
Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), com a participação das Federações 
da Agricultura representativas do setor.
A proposta busca saídas para o setor su-

perar a crise de endividamento e garantir 
renda aos cafeicultores. Realizadas reuniões 
nas Federações do Paraná e de São Paulo, 
com a participação das principais lideranças 
do setor produtivo dos Estados, quando foi 
avaliada a possibilidade de aplicação dos 
principais pontos sugeridos pelo Plano. 
Representantes da Federação do Paraná 
solicitaram inclusão de proposta que con-
temple a regularização das embalagens de 
café por parte da indústria, de forma que o 
segmento atenda obrigatoriedade de rotu-
lar os cafés com a descrição da composição 
do blend, para informar o consumidor, dar 
transparência ao mercado e agregar valor 
aos cafés de melhor qualidade.

-
feeira ocasionados por atrasos na libera-
ção de recursos do Funcafé e  aumento 
do custo de produção de café, principal-
mente em áreas montanhosas e com siste-
ma de cultivo manual. Realizadas reuniões 
para apresentação dos direcionamentos 
dos Recursos do Funcafé em 2012, com 
base na LOA 2012, Resolução nº 4.068 
de 26/04/2012 e 4.099 de 28/06/2012 e o 
Plano de Politicas Estratégicas 2012/2015. 
Levantamentos sobre a safra 2011/12 indi-
caram que as despesas com mão-de-obra 
são os principais responsáveis pelo au-
mento do custo total de produção, prin-
cipalmente nas regiões montanhosas, que 
utilizam grande quantidade de mão-de-
-obra, o que reduz a sua competitividade. 

os problemas enfrentados pela cadeia
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produtiva do café e sugestões de propos-
tas a serem trabalhadas pela Comissão Na-

operacionalização, ações e estratégias 
em diversos segmentos dentro da cadeia 
produtiva do café impedem o desenvol-
vimento sustentável do segmento. O ma-
terial deverá auxiliar a complementação 
do Plano de Políticas Estratégicas para a
cafeicultura brasileira e contempla as se-
guintes áreas: difusão de tecnologias e 
pesquisas; formação de estoques para 
controle de preços; comunicação; susten-

e externo; revolução tecnológica/mecani-
zação; qualidade; georreferenciamento e 
rastreabilidade; indicação de procedência; 
preços mínimos regionalizados; orçamen-

controle da broca-do-café/Endossulfan; 
uso de ferramentas de hedge (mercado fu-
turo/Opções/CPR); seguro contra adversi-
dades climáticas; e comercialização.

-
retor de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Café, no Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA), quando foi 
apresentado o Programa de Pesquisa, De-
senvolvimento e Inovação, do Consórcio 
de Pesquisas Cafeeiras. Há necessidade 
de inovação tecnológica do parque cafe-
eiro. Por esse motivo, o Programa está fo-
cado no processo de revisão das políticas 
institucionais de pesquisa, baseado em 
inovação e comunicação, seguido da de-

de ambientes temáticos, posteriormente  

transformados em projetos consorciados. 
Solicitada maior atenção aos programas 
de produção de cafés sustentáveis e cer-

os contratos comerciais de exportação. 
A demanda deverá ser atendida por um 
programa em andamento, chamado Pro-
dução Integrada de Café (PIC), cujas dire-

sustentabilidade econômica, social e am-
biental ao agronegócio café. 

de problemas e formulação de estratégias 
para o uso de signos distintivos como ins-
trumento para o desenvolvimento rural. 
Participação em curso de capacitação téc-

coletivas, desenvolvido pelo MAPA, para 
melhor orientar os produtores rurais e suas 
organizações. Organização de reunião de 
Câmara Setorial do Café, no Instituto de 
Economia Agrícola (IEA), em São Paulo 
(SP), para discutir a Indicação de Procedên-
cia da Alta Mogiana e avaliar a proposta da 

que a empresa e a Cooperativa de Cafei-
cultores e Agropecuaristas (Cocapec) se 
reunirão para entrar em consenso quanto 

-
na e quanto aos requisitos para inserção 
no grupo, de forma que não seja uma ini-
ciativa excludente de nenhum grupo de 
produtores. As associações de produtores 
rurais de café que obtiveram registros de 

os retornos esperados com o uso do sig-
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agregação de valor. Faltam informação e 

dos signos distintivos para as potenciais 
origens, para que o produtor participe do 
processo de comercialização do produto 
de origem da Alta Mogiana.

-
rketing do Setor Privado, no Sindicafé-SP, 
integrado por representantes da produção, 
indústria e exportação, entre outros, com o 

visão do grupo quanto aos conceitos para 
-

cou-se que o Brasil ainda não é reconhecido 
como produtor de café de qualidade, cafés 

-
íses concorrentes. A falta de recursos para 
o marketing dos Cafés do Brasil prejudica a

renda do produtor, que muitas vezes inves-
te na produção de cafés superiores mas não 
consegue comercializá-los com valor agrega-
do. A proposta do Comitê de Marketing foi 
aprovada pelo MAPA, sendo criado um grupo 
de trabalho, composto por representantes das 
entidades do agronegócio, que elaborou um 
cronograma para implementação das ações.

-
tiva do Café”, em Belo Horizonte (MG), 
organizado pela Federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Estado de Minas Gerais

-
pectivas do setor agropecuário mineiro, 
avaliar e levantar propostas para o incre-
mento da atividade. Minas Gerais é res-
ponsável por mais de 50% da produção 
nacional de café, mas vem enfrentando 

-
lidade da atividade em função dos eleva-
dos custos de produção e falta de políticas 
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PRODUÇÃO ANIMAL

Pecuária de Corte 

Reuniões do Fórum Nacional de Pecuária 
de Corte da CNA e da Câmara Setorial 
da Cadeia Produtiva da Carne Bovina 
com o  ministro da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento e sua equipe técni-
ca para tratar do Programa Nacional de 
Controle e Erradicação da Brucelose e 
Tuberculose Bovina, do Programa Nacio-
nal de Controle de Resíduos e Contami-
nantes (PNCR), a Rede de Laboratórios 
do MAPA e dos Estados, além do Progra-
ma Nacional de Erradicação da Febre Af-
tosa (PNEFA). Criado grupo de trabalho 
entre o setor privado e o Ministério da 
Agricultura para discutir a reestruturação 

brucelose no rebanho brasileiro. Entre as 
propostas, destacam-se: separação em 
dois programas para tratar da brucelose 
e da tuberculose bovina; constituição de 
um fundo nacional para indenização de 
animais positivos para tuberculose; au-
mento da vacinação contra a brucelose; 
e gestões para o aumento na oferta de 
vacinas contra brucelose.

-
tas para o Programa Nacional de Controle 
de Resíduos e Contaminantes (PNCR). 

do Programa Nacional de Erradicação da 
Febre Aftosa (PNEFA), em especial nas re-
giões de fronteira com países infectados 
pela febre aftosa. Apoio para fortalecimen-
to do PNEFA e implantação de um progra-
ma nacional de fronteiras. 

-
jeto de Lei do Senado nº. 73, da senado-
ra Kátia Abreu, que regulamenta as ativi-
dades de produção e comercialização de 
animais clonados no Brasil. A proposta 
segue agora para apreciação na Câmara 
dos Deputados. O PLS tem como verten-
tes a organização do mercado de presta-
ção e serviço de clonagem de animais e 
o estabelecimento de garantias jurídicas 
para os proprietários de animas cujas ca-
racterísticas os tornem comercialmente 
interessantes. A clonagem animal tam-
bém pode se tornar uma alternativa para 
preservação das espécies, caso a tecno-
logia seja utilizada para reproduzir espé-
cies ameaçadas de extinção.
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-
tores de Sanidade Agropecuária (FONESA) 
para fortalecimento dos programas de saúde 
animal do MAPA, como o PNCEBT, o PNCR 
e fortalecimento da Rede de Laboratórios 

workshop sobre  “restauração de valor 
para pastagens”, no âmbito dos encami-
nhamentos da Global Agenda of Action 
in Support of Sustainable Livestock Sector 
Development, da FAO. Atuação considera-
da fundamental diante da necessidade de 
desenvolvimento de estudos e propostas 

-
bito nacional e internacional. 

-
to de ações da Global Agenda of Action, da 

-

de técnicas de pecuária sustentável. Realiza-
ção de reuniões para discussão de propos-
tas de ações técnicas, político-institucionais 
e sócio-econômicas da Global Agenda of 
Action. Apoio técnico a projetos de acordo 

país/região, sem necessidade de reconheci-
mento de tecnologias por parte da FAO.

-
balho para discussão de propostas de re-
gulamentação do transporte de animais de 
produção ou interesse econômico por ro-

Veiculares do Departamento Nacional de 

Trânsito (DENATRAN). O GT foi criado pela 
Portaria nº 575, de 25 de Junho de 2012, 
do MAPA.

de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de 
Bovinos e Bubalinos - SISBOV (IN 17, de 

sistema de defesa agropecuária diante da 
aprovação da Lei 12.097, de 24/11/2009, e 
do Decreto nº 7.623, de 22/11/2011, que 
dispõem sobre o conceito e aplicação de 
rastreabilidade na cadeia produtiva das car-
nes de bovinos e de búfalos. Considerou-
-se, também, o desenvolvimento da PGA 
(Plataforma de Gestão Agropecuária), por 
meio da parceria entre a CNA e o MAPA e 
a evolução das negociações entre o Brasil 
e a União Européia para as exportações de 
carne bovina para o bloco europeu.

para apresentação e discussão de minu-
tas de regulamentação dos requisitos para 
elaboração de propostas de protocolos 
de rastreabilidade de adesão voluntária 
do rebanho bovino. Também foram apre-
sentadas sugestões para regulamentação 

individual de bovinos e bubalinos e para 
a elaboração do protocolo de adesão vo-
luntária de rastreabilidade para a União 

-
ção da proposta de protocolo de adesão 
voluntária de rastreabilidade para a União 
Européia. Também foi dado andamento 

-
tas de regulamentação de requisitos para
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elaboração de protocolos de rastreabilida-
de de adesão voluntária; e da proposta de 

-
ção individual de bovinos e bubalinos.

carne brasileira no mercado internacional.  
-

tações, tornou-se fundamental o fortaleci-
mento destas negociações. 

as negociações com a Rússia para encer-

dos Estados do Mato Grosso, Paraná e Rio 
Grande do Sul. Participação em discussão 

para levar informações sobre a adequação 
do sistema de defesa agropecuária do País.

Exterior (CAMEX), que recusou, por una-
nimidade, a proposta apresentada pela 
ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carne), em conjunto com 

-
quota do imposto de exportação em 30% 
sobre as vendas externas de bovinos vivos.

-
rial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina, 
do MAPA, que discutiu o texto do novo 
Código Florestal e os cenários para a pe-
cuária de corte brasileira. Apresentação 

-
tal no combate ao mercado clandestino –

“Carne Natural do Brasil”. Formação de 
grupo de trabalho para desenvolver estu-
do/propostas para desenvolvimento das 
relações produtor-indústria.

voluntária para implantação do plano de 
segregação (Split system) da produção de 
carne bovina livre de beta agonistas - subs-
tância usada para a engorda de bovinos 

-
ções para a União Europeia. A legislação da 
União Europeia não permite o uso de subs-
tâncias beta agonistas como promotores de 
crescimento na produção animal, o que tor-
na necessárias a aprovação e implantação 
de um plano de segregação (Split system) 
da produção de carne bovina livre de beta 
agonistas. O protocolo em discussão leva 
em consideração os seguintes aspectos: 

- a tecnologia das substâncias beta ago-
nistas é importante para a produtividade 
da pecuária de corte brasileira, podendo 
incrementar em até 10% a produtividade 

- a comercialização das substâncias beta 
agonistas será controlada via PGA (Pla-
taforma de Gestão Agropecuária), com a 
venda realizada diretamente das indús-
trias produtoras/importadoras para fá-

sendo vedada a sua venda nos balcões 
das lojas de produtos agropecuários; 

-
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de fornecer animais para exportações de 
carne bovina para a União Européia; e 

- e os serviços de defesa agropecuária 

-
rem substâncias beta agonistas.

da cadeia produtiva da carne bovina para 
constituição de um conselho de coordena-
ção e assessoramento técnico-econômico 
da cadeia agroindustrial da carne bovina, 
intitulado a princípio de Consebov. A ten-

-
co, aliada aos efeitos da crise econômica 
internacional, motivou discussão sobre 
a necessidade de aperfeiçoamento dos 
mecanismos de comercialização e de se-
rem instituídas formas de coordenação e 

transparentes e harmoniosas as relações 
comerciais entre os agentes econômicos. 
Realizadas reuniões sobre a elaboração de 
proposta de estatuto para o novo Conse-
lho. Encontro com representantes de se-
guradoras para iniciar estudos com vistas 

-

em situações de insolvência, além de um 
seguro para as pastagens. Também foram 
elaborados estudos para embasar propos-

de carcaças bovinas.

por meio da Câmara Setorial da Cadeia Pro-
dutiva da Carne Bovina, para a suspensão 

dos  tributos sobre os alimentos para ani-
mais na cadeia de bovinos. Os insumos da 
pecuária brasileira, especialmente rações e 
nutrientes (suplementos minerais, núcleos, 
premix e uréia pecuária) sofrem incidência 
de PIS/PASEP e da COFINS, com alíquota 
de 9%, o que tem encarecido demasiada-
mente os custos com alimentação do re-
banho, enquanto outros insumos agrícolas 
(como defensivos e agroquímicos) e insu-
mos para a produção de aves e suínos já são 
isentos da cobrança destes tributos. Reali-
zadas reuniões nos ministérios da Fazenda 
e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
para encaminhamento do assunto. O setor 
aguarda posicionamento dos órgãos res-
ponsáveis sobre as medidas propostas.

Pecuária de Leite 

-
cesso de investigação para a renovação 
por mais cinco anos dos diretos antidum-
ping aplicados sobre o leite em pó impor-
tado da Nova Zelândia e União Européia. 
Protocolados documentos solicitados pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC) para dar anda-
mento ao processo.

-
rifa Externa Comum (TEC) do Mercosul para 
14 produtos lácteos para o máximo permitido 
pela OMC, que varia de 35% a 55%. Atualmen-
te, 11 desses produtos estão em lista de exce-

os valores normais variam entre 14% e 16%.
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da Agricultura solicitando a  manutenção 
do fosfato bicálcico e ácido fosfórico (uti-
lizados nos suplementos minerais) na Lista 

haver forte elevação nos custos de produ-

suplemento mineral, afetando diretamente 
a produtividade dos rebanhos de leite e 
corte do Brasil.

-
ção de leite em pó da Argentina, a fim 
de se fazer cumprir o acordo de cotas 
e preços. Solicitado o prazo máximo 
permitido pela Organização Mundial 
do Comércio (OMC) para liberação das 
licenças de importação do leite em pó 
uruguaio e do queijo argentino, para  
favorecer um ambiente de negociação 
com uruguaios e argentinos. Conseguiu-
-se colocar os queijos em licença não 
automática, retardando a entrada do 
produto no País, o que contribuiu para 
a redução das importações. Participa-
ção em reunião de negociação com os 
argentinos para renovação do acordo 
de cotas e preços do leite em pó, a fim 
de manter a previsibilidade do mercado 
evitando surtos de importação.

-
dutores de leite contra as importações de 
leite. A elevação das importações de lácteos 
ocorreu após a renovação do acordo de co-
tas e preços do leite em pó com a Argenti-
na, assinado em 2011 pela CNA e o Centro 
da Indústria Leiteira. O Uruguai aumentou 

em 46% as exportações do produto para o 
Brasil nos primeiros três meses de 2012. 
As importações de queijos argentinos 
também cresceram consideravelmente, 
prejudicando o setor lácteo, principal-
mente quando ocorrem de maneira con-
centradas em um único mês e em pleno 
período de safra nas regiões centro-sul 
do Brasil. O volume de lácteos importa-
dos pelo Brasil aumentou 25% em relação 
mesmo período de 2011, nos primeiros 
cinco meses do ano. O Uruguai, país que 
não possui acordo de cotas com o Brasil, 
já representa 51% do mercado de leite em 
pó. Como consequência, houve queda nos 
preços do leite em plena entressafra de 
produção na região centro-sul, quando é 
mais comum os preços se elevarem.

-
mento das importações de lácteos para o 
setor em audiência pública na subcomis-
são do leite, da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural, da Câmara dos Deputados. 
Na ocasião, a CNA solicitou o estabele-
cimento de cotas de importação do leite 
em pó uruguaio e do queijo argentino. 
Participação na discussão das ações ne-
cessárias para conter a elevada importa-
ção de lácteos com os parlamentares da 
Comissão e representantes dos ministé-
rios da Agricultura, do Desenvolvimento 
Agrário e do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC). O tema foi 
incluído na agenda de ações prioritárias 
da Câmara Setorial de Lácteos do MAPA, 
para ser debatido com urgência.
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-
nacionais, do Ministério da Agricultura, de 
gestão no processo de abertura do mer-
cado chinês para a exportação de bovinos 
vivos. Pedido para o Ministério das Rela-
ções Exteriores, por meio da Embaixada 
do Brasil em Pequim, consulte o posicio-

-
das ao questionário sanitário. Nos últimos 
anos, o setor lácteo da China apresentou 
expressivos índices de crescimento. Entre 
2005 e 2010, a produção de leite aumentou 
29,45%, colocando o país na terceira po-
sição do ranking mundial. Para atingir tais 
números, os chineses têm comprado bovi-
nos leiteiros em várias partes do mundo. 
Para o Brasil, a abertura do mercado chinês 
para a exportação de animais jovens repre-
senta uma oportunidade para a ampliação 
de ganhos para toda a cadeia produtiva de 
lácteos. Não há, entretanto, protocolo sa-
nitário com este país. As autoridades chi-
nesas não deram retorno ao questionário 
respondido e encaminhado pelo Brasil.

em junho de 2012, obrigando as indústrias 
de laticínios a informarem o preço a ser 
pago pelo leite até o dia 25 do mês que 
antecede a coleta, sob pena de pagar o 
maior preço do mercado. Desta forma, os 
produtores de leite terão ao menos uma 
previsão dos preços de mercado, deixan-
do de entregar seus produtos sem saber o 
valor que seria pago por eles. A expecta-
tiva do setor é de que esta lei possa es-
timular, indiretamente, o pagamento por 
qualidade, além de aumentar o número de 

Conseleites no País. Durante as discussões 
da matéria no Congresso, a CNA sugeriu 
emenda ao projeto do deputado Reginal-
do Lopes estabelecendo que os laticínios 
deveriam informar os preços do leite ao 
produtor até o dia 25º dia de cada mês que 
antecede a coleta.

-

552/2011, que vedou o aproveitamento do 
crédito presumido dos produtos isentos de 
PIS/PASEP e COFINS, atingindo a maioria 
dos lácteos, através da alteração do artigo 
8º da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004. 
Com esse dispositivo, a MP retirava um dos 
poucos fatores de competitividade da in-
dústria nacional diante do contexto da crise 
econômica mundial. Com a aprovação da 
emenda sugerida pela CNA e a sanção da 

-
ção anterior, mantendo o aproveitamento 
do crédito presumido e a manutenção da 
competitividade das indústrias de laticínios.

de medidas para amenizar a situação dos 
produtores de leite do Nordeste, que en-
frentaram a pior seca dos últimos 30 anos. 
A produção de leite em alguns Estados 
dessa região registrou quedas superiores a 

escassez de alimentos volumosos e a ele-
vação nos preços dos concentrados, como 
o milho, de R$ 33,00 a R$ 40,00 a saca de 
50 kg. Realizadas reuniões com os minis-
térios da Agricultura, Fazenda e Casa Civil 
da Presidência da República. Encaminhada 
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-
tecimento (Conab) para elevar o limite de 
1,8 toneladas/mês de milho/produtor no 
Programa de venda balcão e aumentar o 
consumo determinado por espécie animal. 
Publicadas duas portarias interministeriais: 
nº 470, disponibilizando 200 mil toneladas 
de milho para o programa de venda balcão 
no Nordeste, a R$ 18,10 a saca de 60 kg, 
com limite máximo por produtor de três 
toneladas/mês; e nº 601, disponibilizando 
400 mil toneladas de milho para o progra-
ma de venda balcão na região da SUDENE 
e elevando os limites mensais de milho por 
produtor para até 3 mil toneladas, a preços 
de R$ 18,12 a saca de 60 kg; de 3 a 7 mil to-
neladas, a R$ 21,00; e de 7 a 14 mil tonela-
das, a R$ 24,60. A Conab se comprometeu 
a avaliar a revisão nos consumos mensais 
de milho por espécie animal.

transporte do milho do Programa de Ven-
da Balcão para o Nordeste. Encaminha-
do ofício ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) solicitando parecer jurídico para 
dispensa de licitação para o transporte do 
milho para a região. Solicitada aos ministé-
rios responsáveis a subvenção ao frete do 
milho e do caroço de algodão adquirido na 
região Centro-Oeste. Como resultado, o 
valor do frete pago pela Conab foi elevado 
para a região Nordeste. A Conab avalia a 
possibilidade de executar as transportado-
ras que não cumprirem o contrato de frete.

do PIS/COFINS das rações e suplementos 

minerais, atualmente taxados em 9,25%, 
aos ministérios da Fazenda e da Agricultu-
ra, como medida para reduzir os elevados 
custos de produção do leite. O aumento 
dos preços da soja e do milho, em todo 
o mundo, em função da seca nos Estados 
Unidos, elevou o custo da ração concen-
trada utilizada na alimentação do rebanho 
leiteiro. No Brasil, a situação se agrava com 
o aumento das exportações de milho e com 
a escassez do produto na região Nordeste, 
que obrigou muitos produtores a vender 
suas matrizes ou a reduzir a produção de lei-
te. No Congresso, tramitam três projetos de 
lei que solicitam a isenção do PIS/COFINS 
das rações e suplementos minerais.

do leite. Com a alteração da Instrução Nor-
mativa (IN) nº 51/2002, do MAPA, para a
IN 62/2011, o setor passou a ter um maior 
prazo para atingir os parâmetros internacio-
nais de qualidade do leite. Para aumentar 
a segurança alimentar do produto, ganhar 
competitividade e buscar terceiros merca-
dos, deverá trabalhar concomitantemente 
as questões dos resíduos e contaminantes 

-
vre de brucelose e tuberculose. Para tanto, 
serão necessárias ações de todos os elos 
da cadeia: produtores, indústrias de laticí-
nios, laboratórios e governo.

de dois anos para os produtores e as indús-
-

ção. Na IN 62, o regulamento técnico do 
leite tipo B foi extinto em virtude dos seus 
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padrões de qualidade se assemelharem 
aos do leite cru refrigerado.

de trabalho com os diversos elos da cadeia 
do leite para acompanhar a implementação 
da IN 62 e trabalhar os assuntos correlatos. 

de Defesa Agropecuária do MAPA para 
cobrar medidas que proporcionem maior 

de Controle de Qualidade do Leite (RBQL) 
e ao Plano Nacional de Controle de Resí-
duos e Contaminantes Químicos.

-
ção de mão-de-obra rural para melhoria 
da qualidade do leite pelo SENAR. Com 
esse projeto, o produtor poderá avaliar 
os resultados obtidos com a qualidade 
do leite antes e depois da capacitação, 
comprovando a melhoria dos padrões de 

-
cação do aprendizado pelo instrutor após 
a capacitação dos produtores, com a re-

aplicação do check list de boas práticas 
de produção.

Nacional para a realização de campanha 
de esclarecimento, a nível nacional, para 
alertar e informar o produtor sobre os pro-

como o Programa Nacional de Melhoria 
da Qualidade do Leite (PNQL), Programa 
Nacional de Controle e Erradicação da

Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT) 
e Plano Nacional de Controle de Resíduos 
e Contaminantes (PNCRC).

-
-

ral de Apoio Laboratorial (CGAL) o auxilio 
na validação dos kits de análise de resíduos 

metodologia mais adequada.

técnico para o curso de atualização em bo-
vinocultura de leite para os instrutores do 

-
dade do leite de todos os produtores dos tan-
ques comunitários, quando fora dos padrões 
estabelecidos pela Instrução Normativa.

Normativa com o objetivo de estabelecer 
critérios técnicos para o credenciamento 
e descredenciamento dos laboratórios de 
controle de qualidade de leite na Rede 
Brasileira de Qualidade do Leite (RBQL).

Agricultura para trabalhar os pontos 
críticos da Instrução Normativa (IN)
nº 57/2011, que regulamenta a produção 
de queijos artesanais, produzidos a partir 
de leite cru. Apresentação dos proble-
mas gerados pela legislação em reunião 
da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva 
de Leite e Derivado, do MAPA. Partici-
pação em reunião, solicitada pela CNA, 
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do Secretário de Defesa Agropecuária 
com representantes dos produtores de 
queijos artesanais de Minas Gerais e da 
região Nordeste, no Ministério da Agri-
cultura. Criado um grupo de trabalho 
multidisciplinar para sugerir alterações 
na IN 57 e trabalhar as questões de boas 
práticas de produção com os produtores 
de queijos.

a melhoria da assistência técnica e na ca-
pacitação dos produtores de leite, apre-
sentado  como sugestão do setor para o 
Plano Brasil Maior, do Governo Federal, e 
encaminhado pelo Ministério do Desen-
volvimento Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC). Diante da ausência de serviços de 
assistência técnica em 77,87% das proprie-
dades rurais do País, segundo dados do 
Censo Agropecuário (IBGE, 2006), a CNA 
vem trabalhando na melhoria dos progra-
mas de assistência técnica aos produtores 

-
ra Setorial da Cadeia Produtiva do Leite 
e Derivado, do MAPA, a CNA solicitou ao 
Ministério da Agricultura a criação de um 
grupo de trabalho para estruturar o plano 
nacional de assistência técnica.

Aves e Suínos 

-
tões de medidas para enfrentar a crise da 
suinocultura, como o subsídio direto ao 
suinocultor por animal vendido e subven-

ção ao frete de milho das regiões produ-

de consenso no setor, como : criação de 
Linha Especial de Crédito (LEC) ou de Prê-
mio de Opção de Venda Privado de Pro-
dutos Agrícolas (PROP) para a aquisição de 
carne suína; liberação de milho balcão dos 
estoques públicos para os suinocultores de 
todo o Brasil, com os limites de aquisição 

o preço de R$ 21,00; e de 27.001 até 54.000 
quilos, com o preço de R$ 24,00; prorroga-
ção automática para dívidas de custeio, até 
31/dez/2012, e investimento, até um ano; 
além de elevação do crédito para retenção 
de matriz, até R$ 500,00 por matriz, e limite 
de R$ 2 milhões por tomador.

com a Associação Brasileira dos Criado-
res de Suínos (ABCS), para a realização 
de audiência pública, no Senado, sobre 
a crise enfrentada pela suinocultura. 
As reivindicações do setor também fo-
ram levadas ao ministro da Agricultura, 
Mendes Ribeiro Filho, em audiência em 
12 de julho. As medidas solicitadas pe-
las lideranças do setor foram discutidas 
anteriormente, em reunião da Comissão 
Nacional de Aves e Suínos.

Suinocultura e ao lançamento da Campa-
nha Nacional da Carne Suína.

resultou nas seguintes deliberações do  
Conselho Monetário Nacional (CMN):
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- dispensar o cumprimento do limite para 
renegociação das operações com recur-
sos BNDES de que trata a Resolução nº 
4.048, de 26.1.2012;

- elevar o limite de crédito para retenção 
de matrizes suínas, de R$ 1,2 milhão para 
R$ 2,0 milhões, excepcionalmente até 
30.12.2012;

de estocagem para derivados de suínos, 
nos moldes da LEC (Linha Especial de 
Crédito), para leitão vivo, ao valor de re-
ferência de R$ 3,60 por quilograma, nas 
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste;

- autorizar a renegociação de operações 
de crédito rural de custeio e investimento 
contratadas por suinocultores.

Nacional de Desenvolvimento da Suino-
cultura (PNDS), que se propõe a ampliar 
o consumo nacional de carne suína. Parti-
cipação nas ações do PNDS, desenvolvi-
das na AveSui 2012, com a realização de 

sobre a qualidade da carne suína.

-
frentamento da crise da avicultura, causa-
da pelo aumento desordenado da oferta, 
estagnação da demanda e elevação dos 
custos de produção ocasionada pelas 
altas dos preços do milho e da soja. Le-
vantamento da Embrapa Suínos e Aves 

mostra que a variação do Índice de Custo 
de Produção de Frangos (IPCFrango), no 
acumulado do ano, já alcança 37,17%. En-
tre as medidas sugeridas, está o subsídio 
aos fretes de milho das regiões produto-
ras para as regiões demandantes.

-
ram na decisão do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) de prorrogar para 15 de 
fevereiro o pagamento de parcelas de dí-
vidas vencidas ou e a vencer entre 1° de ja-
neiro deste ano e 14 de fevereiro de 2013.
A decisão, no entanto, se restringe aos não 
integrados, que representam 10% da avi-
cultura e 35% da suinocultura. 

-
mara Setorial de Aves e Suínos e a Câma-
ra Setorial de Milho e Sorgo, no MAPA, 
realizada para debater a comercialização 
e abastecimento de milho, tendências de 
mercado do cereal e panoramas dos inves-
timentos em infraestrutura e logística para 
redução das custos nas cadeias de milho, 
aves e suínos.

Caprinos e Ovinos 

conjunto com a Câmara Setorial da Ca-
deia Produtiva de Caprinos e Ovinos, do 
MAPA, para subsidiar tecnicamente os 
municípios e empreendedores na cons-
trução de pequenos abatedouros, con-
tribuindo para reduzir a informalidade no 
abate das espécies caprina, ovina, suína 
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informações sobre o custo de implanta-
ção de abatedouros, a CNA está elabo-
rando projeto de viabilidade econômica 
para a atividade. Também foi construída 
maquete para mini abatedouros, que ser-
virá para a divulgação e mobilização da 
cadeia produtiva. 

delineamento de ações de sensibilização 

setor de caprinos e ovinos. Solicitação de 
criação de linha especial para a retenção 
de matrizes, contemplando prazo maior de 
carência e orientando sua criação dentro 
do Programa Nacional de Apoio ao Médio 
Produtor Rural (Pronamp). 

-
cutir adequações ao Plano Agrícola e 

-
cessidades do setor de ovinos e caprinos. 
Serão avaliados os limites do programa 
e o impacto para o setor, entre outros 
pontos. Com base nos resultados, serão 
apresentadas propostas aos ministérios 
da Agricultura e da Fazenda.

-
prinos e Ovinos sobre a presença das 
doenças Artrite-Encefalite Caprina e Ma-
edi-Visna causada pelos Lentivírus de pe-
quenos ruminantes (LVPR) e a Epididimi-
te Ovina pela Brucella ovis nos rebanhos 
ovinos e caprinos do País. A presença de 
patologias soma-se a outros fatores que 
preocupam o setor, como problemas de 

manejo e de produção e altos índices de 
mortalidade. Os dados foram encaminha-
dos pela Comissão Nacional e a Câmara 

de Defesa Agropecuária, do MAPA, com 
sugestão de monitoramento e controle 
das enfermidades. O Ministério da Agri-

doenças, além de levantar os prejuízos 
que causam ao setor.

-
pacitação de instrutores do SENAR, que re-
plicarão as informações técnicas de mane-
jo para produtores e trabalhadores rurais. 
Um dos principais gargalos que impedem 
o desenvolvimento da cadeia produtiva de 
caprinos e ovinos nacional é o manejo sa-
nitário e alimentar dos rebanhos. 

de Caprinos e Ovinos, da apresentação 
do Estudo Zoosanitário da Caprinocul-
tura e da Ovinocultura no Brasil- Projeto 
MAPA/Embrapa; e do Plano de Trabalho 
do Departamento de Cooperativismo e 
Associativismo Rural, do MAPA: Oportu-
nidades para o desenvolvimento da ovi-
nocultura e caprinocultura.

-
quações necessárias ao Projeto de Capa-
citação Técnica/Gerencial para Produtores 
Rurais, com foco na ovinocultura, da Secre-
taria de Agricultura do Rio Grande do Sul e 
SEBRAE, visando sua apresentação formal 
ao Departamento de Cooperativismo e As-
sociativismo Rural, do MAPA.

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
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Aquicultura

Aquicultura e Pesca do Ministério da Pesca e 
Aquicultura (CONAPE), no qual foram apre-
sentadas demandas e obtidos os seguin-
tes resultados junto ao Ministério da Pesca 
e Aquicultura: dispensa do licenciamento 
ambiental em alguns Estados; aumento em 

setor; implementação da Rede Nacional de 
Laboratórios do Ministério da Pesca e convê-
nios com universidades para a execução das 
atividades de sanidade. 

quando foi apresentado o Plano Safra da 
Pesca e Aquicultura 2012/2013, com as 
seguintes medidas: estimular a comer-
cialização e a venda direta dos produtos 
da pesca artesanal e da aquicultura fami-
liar no mercado institucional, ampliando 
a rede de armazenamento e abasteci-
mento do pescado, em parceria com a 
Conab/MAPA, MDS e o MDA; criação 
do Consórcio Brasileiro de Pesquisa e 
Desenvolvimento e Transferência de Tec-
nologia da Pesca e Aquicultura (CBPA)  
MPA/Embrapa, para priorização de pro-

-
cia com as politicas nacionais de desen-
volvimento tecnológico, industrial e de 
serviços e comércio; adotar medidas de 
regulamentação econômica, estabele-
cendo referência de preço para acesso 
a linhas especiais de crédito (LEC), para 
garantir  melhor rendimento ao pescador 
e ao aquicultor, especialmente, por meio 
da comercialização nos programas de 
compras governamentais; e  regulação, 
monitoramento e acompanhamento dos 
estoques pesqueiros.

-
cultura e de Relações Exteriores para que 
dessem ao produto nativo brasileiro du-
rante a European Seafood Exposition, em 
Bruxelas, na Suíça, incentivando a criação 
de um mercado para os produtos exóticos 
da região amazônica. Apoio do Ministério 
da Pesca, que destinou maior destaque ao 
produto oriundo da Amazônia no estande 
da feira. O SEBRAE Nacional encaminhou 
missão técnica ao evento.

Embaixada Britânica ao Reino Unido para 
ampliar o intercâmbio entre instituições de 
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pesquisa e buscar o melhor aproveitamen-
to dos trabalhos elaborados. Assinatura 
de memorando de entendimento para 
desenvolvimento de parceria entre a Uni-
versidade de Liverpool e a e a Embrapa 

-
versidade, na Inglaterra. 

Relações Internacionais 

com objetivos institucionais, relaciona-
-

ro, de promoção comercial dos produtos 
agropecuários e de prospecção de inves-
timentos em infraestrutura e atividades 
do agro. Tais ações buscam renda para o 
produtor rural e sustentabilidade econô-
mica para a atividade.

Pequim, na China, em novembro, em ce-
rimônia que contou com a presença do 
embaixador brasileiro na China, Clodoal-
do Hugueney, e outras autoridades. Com 
o novo escritório, a entidade pretende 
atuar na promoção dos negócios agrope-
cuários do Brasil na República Popular da 
China e nos demais mercados regionais, 
abrangendo as regiões administrativas 
especiais de Taiwan, Hong Kong e Ma-

é a prospecção de oportunidades de in-
vestimentos diretos em infraestrutura se-
cundária e em demais áreas estratégicas 
para a armazenagem e o escoamento da 
produção agropecuária brasileira. 

produtos prioritários do agronegócio bra-
sileiro no comércio com a China:  café, 
carne e suco de laranja. Segundo a presi-
dente da CNA, senadora Kátia Abreu, em 
2016, a China importará 55% e 46% a mais 
de carne de frango e carne de porco, res-
pectivamente, do que atualmente impor-
ta, enquanto o comércio de soja, um dos 
principais produtos exportados pelo Brasil 
para a China, deverá crescer até 67%. Rea-

-
dições de produzir, de forma susten-
tável, para abastecer esse importante 
mercado consumidor. 

-
pública Popular da China, no mês de abril. 
Na programação, visitas aos sistemas por-
tuários, ferrovia, hidrovia, aqüicultura, irri-

-
tas, além de reuniões com empresários 
chineses e de representantes de empresas 
brasileiras na China, além de jornalistas e 
diplomatas, nas cidades de Pequim, Tian-
jin, e Xangai.

Business School e visita ao Massachusetts 
Institute of Techonology (MIT), nos Estados 
Unidos. Apresentação de dados que con-

brasileira, que ocupa apenas 27,7% do ter-
ritório brasileiro, mantendo intactos e co-
bertos com vegetação nativa 61% do País. 

-
pula de Agricultura Sustentável, promovida 

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
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pelo jornal Financial Times e a embaixada  
do Brasil no Reino Unido, em Londres, na 
Inglaterra. Defesa da sustentabilidade da 
agropecuária brasileira, com a apresentação 

por ação dos produtores rurais brasileiros. 

School of Economics (LSE), em Londres, 
na Inglaterra, em defesa da atualização 
da legislação ambiental brasileira, escla-
recendo a comunidade acadêmica a res-
peito da sustentabilidade da atividade 
agropecuária no Brasil e o compromisso 
do setor com produção de alimentos com 
preservação ambiental.

-
ferência internacional organizada pela Fun-
dação Friedrich Naumann, em Berlim, na 
Alemanha, para debater a capacidade dos 
países emergentes e industrializados de en-

sustentável agricultura do planeta e que o 
País é exemplo para o mundo em termos de 
preservação ambiental porque os produto-
res brasileiros adotaram, nos últimos anos, 
boas práticas agrícolas, condição que pre-
cisa ser recompensada. Em reuniões com a 
Câmara Alemã de Indústria e Comércio-Se-
tor Agroindustrial e com a ministra da Agri-
cultura, Ilse Aigner, defendeu a ampliação 
do comércio de produtos agrícolas do Brasil 
para a Alemanha e lembrou que os produ-
tores brasileiros têm condições de oferecer 
alimentos de qualidade e sustentáveis para 
esse e outros mercados.

instituto da APP (Área de Preservação Per-
manente), como norma vinculante, em 
todos os países do mundo, em conjunto 
com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária) e a Agência Nacional 
de Águas (ANA), durante palestra sobre 
“Sustentabilidade do Agronegócio Brasi-
leiro”, no 6º Fórum Mundial da Água, em 
Marselha, na França. A iniciativa, baseada 
na bem-sucedida experiência brasileira, visa 
incentivar a criação, em todo o mundo, de 

recursos hídricos.  

-
nadora Kátia Abreu, como representante 
do Brasil, na mesa-redonda de encerra-
mento do Congresso Mundial da Carne, 

-
pecuária brasileira cresce, ao mesmo 
tempo em que respeita o meio ambien-
te. Garantiu que o Brasil tem uma das 
legislações ambientais mais rigorosas 
do mundo e indagou qual seria a reação 
dos produtores de Europa, Estados Uni-
dos e China se enfrentassem a legisla-
ção que os brasileiros enfrentam. Citou 
como exemplo as Áreas de Preservação 
Permanente (APPs), que fazem parte do 
novo Código Florestal, e obrigam os pro-
dutores a retirar-se das margens dos rios, 

Lembrou que, no Brasil, é reconhecida a 
importância das APPs para a preservação 

-
gulamentação em lei.
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trabalho para analisar as vantagens e des-
vantagens do Acordo de Livre Comércio 
Mercosul/União Européia para o setor e le-
vantar os dados dos avanços em SPS. Ampla 
participação do segmento de fruticultura, 
grande interessado no Acordo; solicitada a 
participação do setor privado na montagem 
conjunta de uma estratégia; ressaltada a im-
portância da presença de alguns setores na 
negociação, como o de etanol, café solú-
vel, processados de frutas, sucos de frutas 
e rações. Reuniões da Coalizão Empresarial 
Brasileira para tratar com o Governo do po-

Lançada, pela Secretaria de Comércio Exte-
rior (Secex) de consulta pública para atuali-
zar formalmente a posição do setor privado 
nas negociações. A consulta foi reenviada 

de discussões sobre o tema trabalho de-
cente na Conferência Internacional do Tra-

instrumento internacional de proteção ao 
trabalho doméstico e sua natureza. Adota-
da, nas Comissões Técnicas, a Recomen-
dação sobre o Piso de Proteção Social. Im-
passe, na Comissão de Normas, por falta 
de entendimento entre as bancadas dos 
governos, empregadores e trabalhadores, 
em questionamento jurídico de normas 
não estabelecidas sobre o direito de greve. 
O tema será discutido na Corte de Haia.
O emprego dos jovens é a questão que 
vem suscitando maior preocupação entre 
os países participantes.

o comércio ilícito de cigarros e outros pro-
dutos de tabaco, que permite a entrada no 
mercado a preços mais baixos e representa 
um incentivo ao tabagismo, sobretudo em 
países em desenvolvimento, entre jovens 
e nas classes desfavorecidas. As medidas 
prescritas quanto ao Protocolo sobre Co-
mércio Ilícito de Tabaco estão em confor-
midade com a legislação brasileira e com 
as políticas nacionais de controle da cadeia 
de suprimento do tabaco. Atuação em reu-
niões com a delegação brasileira para a 
Implementação da Convenção – Quadro 
sobre o Controle do Tabaco.

Foro Consultivo Econômico e Social do 
Mercosul (FCES),  no qual foram tratados  
temas, como:  recomendação ao GMC so-
bre a adesão da Venezuela ao FCES;  acom-
panhamento, pela CNA, do andamento do 
processo negociador Mercosul-União Euro-
péia; convocação da CNA para da Cúpula 
da Sociedade Civil da União Européia, Amé-

temas da pauta da reunião com o Comitê 
Econômico e Social Europeu (CESE), tais 
como: avaliação da crise européia; Cúpula 
de Estado União Européia, América Latina, 
Caribe, em Santiago do Chile, em 2013; e 
Protocolo de Compras Governamentais do 
Acordo Mercosul – União Européia.

-
ção internacional em países em desenvol-
vimento, como Angola, Moçambique, Haiti 

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
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e Paraguai, em consequência do protoco-
lo de intenções assinado, em 2009, com a 
Agência Brasileira de Cooperação (ABC).   
Realização de treinamentos com técnicos 
do Instituto de Desenvolvimento Agrário 
de Angola (IDA) para fortalecer a área de 

agrárias do Instituto, por meio da metodo-
logia do SENAR. Visita a propriedades rurais 
e instituições de Moçambique, em 2010. No 
mesmo ano, 78 técnicos de 24 países africa-
nos vieram ao Brasil, quando tiveram acesso 

Ações de Comunicação

Time Agro Brasil, com a participação de 
Edson Arantes do Nascimento – o Rei Pelé 
- em parceria com o Sebrae, para mostrar 
ao País que os produtores rurais brasileiros 
dão exemplo ao mundo de como produzir 
alimentos preservando o meio ambiente. 
A campanha enfatiza que a atividade agro-
pecuária ocupa apenas 27,7% do território 
brasileiro, mantendo cobertos com vege-
tal nativa 61% dos biomas. Mostra, ainda, 
que o País dobrou sua produção, nos últi-
mos 20 anos, usando a melhor tecnologia 
e aumentando apenas 10% a área planta-
da. Escolhido como garoto-propaganda 
da campanha Time Agro Brasil, Pelé tem 
a missão de apresentar ao povo brasileiro 
que o nosso País não é o melhor do mun-
do somente no “campo da bola”. No cam-
po, o da agropecuária, o Brasil também é

campeão mundial, na produção de alimen-
tos e na preservação do meio-ambiente.

-
ção do Programa Leite Legal, com o obje-
tivo de atender pequenos produtores de 
leite que queiram alcançar os padrões de 
qualidade estabelecidos pela Instrução 
Normativa (IN)  62 para a comercialização 
do produto. Cerca de 81 mil produto-
res de leite terão a oportunidade de co-
nhecer e introduzir os novos padrões de
qualidade, exigidos por lei, em suas pro-
priedades, aumentando seus rendimentos 
e contribuindo para o crescimento da ca-
deia produtiva dos lácteos.

-
neiro e 21 de novembro de 2012, em 286 
veículos de comunicação, impressos e on-
line nacionais, regionais e especializados, 
o que corresponde a um espaço ocupado 
de 100.322 centímetros e um público de 
14.952.808 leitores. Se este espaço na mí-
dia fosse pago, o valor corresponderia a
R$ 11.317.817,00. 

sobre o que pensa o índio brasileiro, enco-
mendada pela CNA ao instituto de pesqui-
sa Datafolha, em quatro páginas da revista 
Veja, com chamada na primeira página; e 
em duas páginas, com chamada na capa do 
caderno Poder, do jornal Folha de S.Paulo. 

-
tânea de televisão, com tempo de exposi-
ção de 22 horas, 13 minutos e 23 segundos, 
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de janeiro a outubro de 2012, o que repre-
sentaria um custo de R$ 471.492.853,00 
caso o espaço fosse comercializado. 

-
pontânea de rádio, entre janeiro e outu-
bro, com tempo de exposição de 4 horas,
43 minutos e 12 segundos. Se a CNA op-
tasse por mídia paga, o valor comercializa-
do equivaleria a R$ 2.988.934,00.

-
ternacional, entre jornais, revistas, sites, 
emissoras de TV e rádios. Destaque para 

publicadas no jornal inglês Financial Times 
e na revista francesa L’Express. 

CNA, senadora Kátia Abreu, como articu-
lista do caderno B – Mercado, do jornal 
Folha de S. Paulo, em 2012, entre janei-
ro e novembro de 2012. Também foram 
publicados artigos em jornais de circula-
ção nacional, como O Globo, O Estado
de S. Paulo e Correio Braziliense. No âm-
bito regional, foram veiculados artigos 
nos jornais Estado de Minas, A Tribuna 
(ES), Jornal do Tocantins, A Gazeta (MT) e 
Correio do Estado (MS). Na mídia interna-
cional, artigo de autoria da presidente da 
CNA foi publicado no site norte-americano 

credibilidade dos Estados Unidos. 

do informativo Trabalhos da Semana e de
41 edições do boletim Macroeconomia. 

Criação de um novo boletim: CNA fala 
com Ministério Público. 

Complementar CNA/SENAR.

-
nanciamento Agricultura de Baixo Carbo-
no (ABC) e da Revista do ABC.

pauta, no período de 1º de janeiro a 21 de 
novembro. Os textos foram publicados no 
Canal do Produtor e/ou enviados ao mai-
ling com mais de nove mil jornalistas de 
veículos nacionais e regionais.

SENAR em Campo, em Goiânia (GO), em 
-

ões, iniciadas em 2009, da presidente da 
CNA com produtores rurais e representan-
tes de diversos segmentos da sociedade ci-
vil, com o objetivo de mostrar a verdadeira 
face do setor agropecuário e as ações do 
Sistema CNA/SENAR. O evento reuniu mais 
de três mil pessoas, entre produtores rurais, 
autoridades do Estado e parlamentares.  

com.br), cobertura das ações do projeto 
-

ção de matéria jornalística, apresentada no 
Canal do Produtor.

-
reta com o produtor rural e seus familiares. 

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
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Os principais canais de comunicação do 
Sistema CNA/SENAR na Internet são: 

- Canal do Produtor: Informações sobre o 
Sistema CNA/SENAR e o trabalho que reali-
za em defesa da atividade rural por meio de 
projetos, campanhas, notícias, artigos, pes-
quisas, estudos, fotos e vídeos.  Publicação 
de quase mil notícias por mês, com notícias 
em tempo real nas redes sociais e informa-
ções mais técnicas nos Blogs e hotsites.

 - Hotsites e Blogs: com linguagem especí-
-

sites e Blogs, abordando temas como agri-
cultura de precisão, agricultura de baixo 
carbono e a participação do Sistema CNA/
SENAR e Instituto CNA na Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio+20, no Rio de Janeiro. 
Este hotsite chegou a contabilizar picos de 
acessos de quase duas mil visitas por dia.  

- Twitter do Canal do Produtor: espaço aber-
to para informações em tempo real sobre 
assuntos que interessam ao produtor rural. 

Publicação, em média, de 25 twittes por dia, 
com notícias, artigos, fotos e links de víde-
os. O twitter do Canal do Produtor chegou 

- Facebook: sete mil pessoas acompanham 
o trabalho e interagem com o Sistema 
CNA/SENAR pelo Facebook do Canal do 
Produtor. Sugestões, dúvidas, comentá-
rios sobre os principais assuntos do setor e 
participação em campanhas  movimentam 
a página diariamente. Em 2012, a informa-
ção mais compartilhada foi a aprovação do 
Código Florestal brasileiro, em  setembro. 

 - Vídeos: produção de vídeos para que a 
informação chegue de forma mais didáti-
ca ao campo. Publicação de 42 vídeos, no 
Canal do Produtor, incluindo reportagens, 
entrevistas e discursos da presidente do 
Sistema CNA/SENAR, no Senado.

-
ção e Marketing para impulsionar as estra-
tégias orientadas para o setor agropecuário 
nos projetos desenvolvidos pela CNA. 

NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS
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O que é a Contribuição Sindical?

A contribuição sindical é devida por todos 
aqueles que participam de uma determinada 

-

578 a 591 da CLT). De acordo com o previsto 
no artigo 149 da Constituição Federal, a con-
tribuição tem caráter tributário, sendo, por-
tanto obrigatória, independentemente de o 

Sistema Sindical Rural

É o Sistema que defende, trabalha e fala em 
seu nome e de todos os produtores rurais do 
Brasil. Constituído de forma piramidal, tem em 
sua base 1.936 Sindicatos Rurais e 1.098 exten-
sões de base, segundo dados de 15/10/2012.

Esses sindicatos são representados por 27 
federações estaduais, que têm na Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) a sua representação máxima. Criada 
por meio do Decreto-Lei n.º 53.516, de 31 de 
janeiro de 1964, a entidade é a legítima re-
presentante do setor rural brasileiro. Essa es-
trutura garante a presença do Sistema CNA 
em qualquer ponto do País.

Assim como a CNA, as Federações atuam 
em seus Estados estimulando o fortaleci-
mento do sindicalismo rural, enquanto os 
sindicatos desenvolvem ações diretas de 
apoio ao produtor rural, buscando solu-
ções para os problemas locais de forma as-
sociativa. Como líder do Sistema, a CNA é 
reconhecida como única representante da 
categoria legalmente constituída. Abaixo 
demonstramos a quantidade de Sindicatos 
por Estado:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
CNA – 2013

CNA

Sistema Sindical Rural

Geração e Emissão de Guias
Transmissão
de Dados

Preenchimento e entrega
da DITR até 30/09

Federações

Sindicatos Rurais

Secretaria
da Receita

Federal SRF
11 79

9

7

18

67

38
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18
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22
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Legitimidade Ativa

A Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil – CNA tem legitimidade ativa para 
a cobrança da contribuição sindical rural, 
por força da Súmula nº 396 do STJ (Superior
Tribunal de Justiça). Devido ao convênio
celebrado entre a Receita Federal e a Confe-
deração, a CNA passou a exercer a função de 
arrecadadora da contribuição sindical rural.

De acordo com o artigo 589 da CLT (Conso-
lidação das Leis do Trabalho), o montante de 
arrecadação deverá ser partilhado entre as 
diversas entidades sindicais. Assim, Sindica-
tos, Federações e a Confederação têm legiti-
midade para a cobrança.

A contribuição sindical rural é obrigatória e 
continua a ser exigida do contribuinte por 
determinação legal, em conformidade com 
o artigo 600 da CLT, sendo que a Secretaria 
da Receita Federal não administra a referida 
contribuição, não tendo, consequentemen-
te, legitimidade para a sua cobrança.

Objetivos e Funcionamento 

O principal objetivo do sistema sindical rural 
é a defesa dos seus direitos, reivindicações e 
interesses, independentemente do tamanho 
da propriedade e do ramo de atividade de 

cada um, seja lavoura ou pecuária, extrativis-

O Sistema CNA trabalha inspirado em cinco 
princípios básicos: 

Origem dos Recursos

O sistema sindical rural é suprido por duas 
fontes de recursos que proporcionam as ne-
cessárias condições para atuar em nome dos 
produtores rurais, defendendo seus interes-
ses e reivindicações. A mais expressiva delas 
é a contribuição sindical, obrigatória, cobra-
da diretamente pelo sistema por intermédio 
da CNA, como estabelece a CLT.

A segunda forma de contribuição são as 
mensalidades espontâneas dos associados 
aos sindicatos rurais.

Quem paga a
Contribuição Sindical Rural?

Esta contribuição existe desde 1943 e é co-
brada de todos os produtores rurais - pes-
soa física ou jurídica – conforme estabelece 
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o Decreto-Lei n.º 1.166, de 15 de abril de 
1971, com a redação dada pelo artigo 5º da
Lei no 9701, de 18 de novembro de 1998:

Art. 5º - O art. 1º do Decreto-Lei nº 1.166, de 
15 de abril de 1971, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 1º - Para efeito da cobrança da contri-
buição sindical rural prevista nos arts. 149 da 
Constituição Federal e 578 a 591 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, considera-se:

II- empresário ou empregador rural:

a) a pessoa física ou jurídica que, tendo 
empregado, empreende, a qualquer tí-
tulo, atividade econômica rural;

b) quem, proprietário ou não, e mesmo 
sem empregado, em regime de econo-
mia familiar, explore imóvel rural que lhe 
absorva toda a força de trabalho e lhe 
garanta a subsistência e progresso social 
e econômico em área superior a dois 
módulos rurais da respectiva região;

c) os proprietários rurais de mais de um 
imóvel rural, desde que a soma de suas 
áreas seja superior a dois módulos ru-
rais da respectiva região.

Cálculo da Contribuição

O cálculo da contribuição sindical rural é efe-
tuado com base nas informações prestadas 
pelo proprietário rural ao Cadastro Fiscal de 
Imóveis Rurais (CAFIR), administrado pela 
Secretaria da Receita Federal.

O inciso II do artigo 17 da Lei 9.393/96 auto-
riza a celebração de convênio entre a SRF e 
a CNA com o objetivo de fornecimento dos 

-
ção sindical rural.

Assim, nos termos da Instrução Normativa
nº 20, de 17/02/98, que disciplina o procedi-
mento de fornecimento de dados da SRF a ór-
gãos e entidades que detenham competência 

-
tribuições instituídas pelo poder público, foi 

- por intermédio da SRF - e a CNA, publicado 

O cálculo do valor da contribuição sindical 
rural deve observar as distinções de base de 
cálculo para os contribuintes pessoas físicas 

Decreto-Lei nº 1.166/71:

1º – Pessoa física
A Contribuição é calculada com base no 

Valor da Terra Nua Tributável (VTNt) da pro-
priedade, constante no cadastro da Secre-
taria da Receita Federal, utilizado para lan-
çamento do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR).

2º – Pessoa jurídica
A Contribuição é calculada com base na Par-

cela do Capital Social – PCS, atribuída ao imóvel.

Valor do Pagamento

Desde o exercício de 1998, está sendo lançada 
uma única guia por contribuinte, contemplando 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
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todos os imóveis de sua propriedade decla-

Para a pessoa jurídica, o valor base para o cál-
-

tal social. Para a pessoa física, o valor base para 

VTN tributável de todos os seus imóveis rurais 

no País, conforme declaração feita pelo pró-

Com base na tabela a seguir é possível calcu-
lar o valor que o produtor rural irá pagar de 
contribuição sindical rural, conforme o inciso 
III do artigo 580 da CLT, com redação dada 
pela Lei 7.047/82:

Linha
Classe de Capital Social ou Valor da 
Terra Nua Tributável (VTNt) (em R$)

Alíquota
Parcela a 
Adicionar

1 Até 3.255,47 Contribuição Mínima  R$ 26,03 -

2 de 3.255,48 a 6.510,95 0,8% -

3 de 6.510,96 a 65.109,57 0,2% 39,06

4 de 65.109,58 a 6.510.956,67 0,1% 104,18

5 de 6.510.956,68 a 34.725.102,22 0,02% 5.312,95

6 Acima de 34.725.102,22
Contribuição Máxima
R$ 12.257,96

-

Tabela para cálculo da contribuição sindical rural vigente a partir de 1º de janeiro de 2013:

Considerando a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), no período de setembro/11 a 
agosto/12, a tabela foi corrigida em 5,26%. 

Veja abaixo exemplos de cálculos: 

adicionar)

Tomamos como exemplo o valor do capital 
social - PCS ou da terra nua tributável - VTNt 
dos imóveis declarados pelo contribuinte:
R$ 100.000,00.
Nesse caso, aplicando o valor na tabela, utili-
zaremos a quarta linha para cálculo da contri-
buição sindical rural, veja como:
Valor da CSR=Valor do capital social ou VTNt 
x alíquota + parcela adicional

Calculando: R$ 100.000,00 x 0,1% + R$ 104,18 
= R$ 204,18

Com a tabela progressiva, o valor da con-
-

ção das alíquotas sobre a parcela do ca-
pital social/VTN tributável, distribuído em 
cada classe.

Utilizando o exemplo anterior, abaixo aplica-
mos o cálculo progressivo:
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Linha
Classe de Capital Social
ou Valor da Terra Nua
Tributável (VTNt) (em R$)

Parcela dos                      
R$ 100.000,00 que
se enquadra em
cada faixa

Alíquota

Valor da
Cotribuição 
em cada 
Classe (em R$)

2 até  6.510,95 R$ 6.510,95 0,8% 52,09

3 de 6.510,96 a 65.109,57 R$ 58.598,62 0,2% 117,20

4 de 65.109,58 a 6.510.956,66 R$ 34.890,43 0,1% 40,15

Valor Total do Capital ou VTNt R$ 100.000,00   - 209,43

Valor Total da Contribuição Sindical = R$ 209,43

-
trado da contribuição sindical rural, a ser pago 
pelo contribuinte, é o mesmo. Portanto, a par-
cela adicional constante da tabela visa apenas 

Quem Cobra?

Até o exercício de 1996, a cobrança era de 
competência da Secretaria da Receita Fede-
ral, juntamente com a do ITR (Imposto Terri-
torial Rural).

A partir de 1997, com a publicação da Lei
nº 8.847/94, quem faz a cobrança é a Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), representante do sistema sindical rural.

Como e Quando Pagar? 

A CNA envia ao produtor rural uma guia ban-
cária, já preenchida, com o valor da sua con-
tribuição sindical rural de 2013. Até a data 
do vencimento, poderá pagá-la em qualquer 
agência bancária. Depois dessa data, deverá 

procurar uma das agências do Banco do Bra-
sil para fazer o pagamento da sua contribui-
ção, no prazo máximo de até 90 dias após 
o vencimento. Para as pessoas jurídicas, o 
vencimento é 31/01/2013 e, para pessoas 
físicas, em 22/05/2013.

Destino da Arrecadação 

Os recursos arrecadados, retirados os cus-
tos da cobrança, são distribuídos conforme 
estabelece o artigo 589 da CLT, segundo a 
tabela abaixo:

Distribuição/Entidade %

Ministério do Trabalho 20

Sindicato Rural 60

Federação de Agricultura do Estado 15

CNA 5

Total 100

Quando os recursos arrecadados se refe-
rem a imóveis localizados em Municípios 
onde não existe sindicato rural organizado 
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ou extensão de base, os recursos são as-
sim distribuídos:

Distribuição/Entidade %

Ministério do Trabalho 20

Federação de Agricultura do Estado 60

CNA 20

Total 100

Impugnação

Caso não haja concordância com os dados 
lançados na guia da contribuição sindical ru-
ral, as impugnações deverão ser endereçadas 
até a data do vencimento ao Departamen-
to de Arrecadação e Cadastro, na sede da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil – CNA (SGAN Q. 601 Bloco K Edifício 
Antônio Ernesto de Salvo – Brasília/DF CEP 
70.830-903) ou pelo e-mail cna@cna.org.br. 
Documentações encaminhadas fora do prazo 
de vencimento serão analisadas, porém, em 
caso de alteração na guia, serão acrescidas as 
incidências de multa e juros previstos em Lei.

Pagamento Parcelado

A contribuição sindical não pode ser parce-
lada por força do que dispõe o artigo 580 
da CLT, que diz: a contribuição sindical será 
recolhida, de uma só vez, anualmente.

Condições Especiais

Correção e Alteração de Informações do 
Proprietário ou do Imóvel:

Em caso de solicitação de alteração cadas-
tral, o proprietário rural deverá protocolar 
o pedido junto ao Sindicato Rural do seu 
Município, Federação da Agricultura do 
Estado ou na Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA), endereçando o 
requerimento, em qualquer das hipóteses, 

comprobatória: escritura pública de com-
pra e venda devidamente registrada no 
cartório de imóveis ou cópia completa da 
Declaração do ITR (Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural).

AC arrecadacaocsr@faeac.org.br 68-3224-1797 68-9985-6246

AL carla@faeal.org.br 82-3217-9803

AP federacao_ap@hotmail.com 96-3242-1049 96-3242-1055 96-3242-2595

AM depsind@faea.org.br 92-3198-8402

BA uga.ba@faeb.org.br 71-3415-7100

CE cobrancacsr@faec.org.br 85-3535-8027

DF arrecadacao.fapedf@terra.com.br 61-3242-9600

ES arrecadacaocsr@faes.org.br 27-3185-9208

Contatos nas Federações
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GO leonardo@faeg.com.br 62-3096-2200

MA lourival.2@hotmail.com 98-32312919

MT arrecadacao@famato.org.br 65-3928-4420 65-3928-4479

MS uac@famasul.com.br 67-3320-9717 67-3320-9735 67-3320-9742

MG cadastro@faemg.org.br 31-3074-3070

PA ugapara@faepanet.com.br 91-4008-5353 91-4008-5321

PB sindical@faepapb.com.br 83-3048-6050

PR 41-2169-7911

PE faepe@faepe.com.br 81-3312-8500

PI faepi@yahoo.com.br 86-3221-6666

RJ sindical@faerj.com.br 21-3380-9500

RN uga@senarrn.com.br 84-3342-0200

RS sindical@farsul.org.br 51-3214-4400 51-3214-4449

RO faperon@enter-net.com.br 69-32232403

RR amandalia@faerr-senar.com.br 95-3623-0838 95-3224-7105

SC uga-sc@faesc.com.br 48-3333-0322

SP brenob@faespsenar.com.br 11-3121-7233

SE gladson.silva@hotmail.com 79-3211-3264

TO robson@faetrural.com.br 63-3219-9255

Não Recebimento da Guia 

O proprietário de imóvel rural que, por qual-
quer motivo, não receber a guia de recolhi-
mento do exercício, deve procurar o Sindicato 
Rural do Município ou a Federação da Agri-
cultura do Estado munido da cópia do Docu-
mento de Informação e Apuração do Impos-

adotadas as providências para a emissão de 
nova guia, ou retirar a 2ª via pelo Canal do 
Produtor até 90 dias a partir da data do venci-
mento – www.canaldoprodutor.com.br.

Segunda Via pela Internet

Desde 2010, a CNA disponibilizou pela in-
ternet no endereço  eletrônico www.canaldo
produtor.com.br, no link da contribuição sin-
dical, a emissão de 2ª via da guia da contri-
buição sindical rural.

-
buinte a retirada da guia da CSR com segu-
rança e rapidez.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
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A 2ª via retirada após a data do vencimento 
será acrescida de encargos legais.

Certidão e Declaração Negativa
de Débitos

www.canaldoprodutor.com.br, a comprova-
ção das quitações da Contribuição Sindical 
Rural por meio da certidão ou declaração ne-
gativa de débitos. 

Detalhamento das opções:

Certidão Negativa de Débito da CSR
Essa opção está disponível para aqueles pro-
prietários cujas contribuições dos últimos 
cinco exercícios estejam quitadas.

Declaração Negativa de Débito da CSR
Essa opção serve para comprovar exercícios 
pagos, mesmo que não estejam com a tota-
lidade dos últimos cinco exercícios quitados.

Para tal, é necessário que o proprietário infor-
me o seu CPF ou CNPJ e o número do imóvel 
(SRF) de sua propriedade, constante na guia 
de recolhimento da contribuição sindical rural.

As penalidades aplicáveis aos casos de não 
pagamento estão previstas na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), que são:

Não pagamento
O sistema sindical rural promoverá a cobran-
ça judicial. Sem o comprovante de pagamen-

to da contribuição sindical rural, o produtor 
rural pessoa física ou jurídica: 

I - não poderá participar de processo lici-
tatório;

II - não obterá registro ou licença para fun-
cionamento ou renovação de atividades para 
os estabelecimentos agropecuários; 

III - a não observância deste procedimen-
to pode, inclusive, acarretar, de pleno direito, 
a nulidade dos atos praticados, nos itens I e 
II, conforme artigo 608 da CLT.   

Pagamento com atraso
Se o pagamento for feito após a data de ven-
cimento, haverá incidência de multa de 10%, 
nos primeiros 30 dias, mais um adicional de 2% 
por mês subsequente de atraso, juros de mora 
de 1% ao mês e atualização monetária, confor-
me prevê o artigo 600 da CLT. Dessa forma, a 
CNA não possui competência para reduzir ou 
retirar esses encargos, por tratar-se de tributo 

somente a arrecadação do tributo.

Uso dos Recursos

O total arrecadado pela contribuição sin-
dical rural é aplicado na prestação de ser-
viços aos produtores rurais em todo o País. 
A verdadeira representação de classe exige 
uma estrutura forte e ágil. Nestes tempos 
de globalização da economia, além de atuar 

e nacionais, é preciso conquistar o respeito 
do mercado internacional. Só uma represen-

concretizar as reivindicações do setor rural.
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A CNA, as Federações da Agricultura dos 
Estados e os Sindicatos Rurais expressam e 
defendem as reivindicações do setor, parti-
cipando de debates, comissões, acordos e 
convenções coletivas de trabalho, reuniões e 
outros foros de decisão. Além disso, o siste-
ma sindical rural é o canal indispensável para 
a transferência de informações sobre os prin-
cipais assuntos do dia-a-dia do produtor ru-
ral, como atualização da legislação agrícola e 
agrária, cotações nacionais e internacionais, 
orientação sobre reforma agrária e desapro-
priações, esclarecimentos de caráter jurídico, 
trabalhista, previdenciário e outros.

Por intermédio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR), o sistema sin-
dical rural capacita e treina o pequeno pro-
dutor e o trabalhador rural. Desde 1993, o 
SENAR já capacitou mais de 60 milhões de 
trabalhadores do campo em todo o Brasil.

Comissões Nacionais 

rurais Comissões Nacionais organizadas para 
debater propostas dos diversos segmentos 
da economia rural para a solução dos pro-
blemas da agropecuária. As Comissões são 

-
ticipação de todos os interessados. 

Atualmente, existem 15 Comissões Nacio-
nais em funcionamento, que são: 

Os temas coordenados pela Diretoria da 
CNA são os seguintes:

Representação da Classe

A independência entre a estrutura sindical 
dos produtores rurais e o Governo abre um 
espaço propício ao diálogo na busca de res-
postas para os problemas do setor rural. En-
tre outros organismos, públicos e privados, a 
CNA representa a classe produtora junto ao:

Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE); 
-

tendência da Zona Franca de Manaus 
(SUFRAMA) – MDIC;

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
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do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA);

-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa);

-
rio da Fazenda; 

do MAPA;
-

-
sas (SEBRAE);

de Aprendizagem Rural (SENAR);
-

dência do Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE)

-
cia do Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM)

-
ção do PIS/PASEP;

(SEBRAE);

Aprendizagem Rural (SENAR);

(CONAPE), da Presidência da República;
-

nistério da Educação;

do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE);

(Conama), do Ministério do Meio Ambien-
te (MMA);

(CNPA), do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (MAPA);

(CNPS), do Ministério da Previdência So-
cial (MPS);

(CNRH), do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA);

-
tério da Saúde (CNS), do Ministério da 
Saúde (MS);

-
nal dos Usuários do Transporte de Carga 
(ANUT);

-
ções Nacionais);

Social (CRPS);

(COSCEX-FIESP)
-

tar e Nutricional da Presidência da Repú-
blica (CONSEA)

Regional do Ministério da Ciência e Tecno-
logia no Nordeste – RENE/MCT

República;

Federal Rural do Rio de Janeiro;

e Social – CDES
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Câmaras Setoriais

Recursos da Previdência Social (MPS);

Açúcar e do Álcool (MAPA);

Agricultura Orgânica (MAPA);

Agronegócio do Cacau (MAPA);

Algodão e Derivados (MAPA);

Arroz (MAPA);

Borracha Natural (MAPA); 

Cachaça (MAPA);

Caprinos e Ovinos (MAPA);

Carne Bovina (MAPA);

Culturas de Inverno (MAPA);

Citricultura (MAPA);

Eqüideocultura (MAPA);

Flores e Plantas Ornamentais (MAPA);

Fruticultura (MAPA);

Hortaliças (MAPA);

Leite e Derivados (MAPA); 

Mandioca e Derivados (MAPA);

Mel e Produtos Apícolas (MAPA);

Milho e Sorgo;

Aves e Suínos; 

Viticultura, Vinhos e Derivados;

Oleaginosas e Biodiesel (MAPA);

Feijão (MAPA);

Silvicultura;

Palma de Óleo;

Tabaco;

Nacional do Trabalho (FNT), do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE);

-
tiva e Sustentável (MAPA);

-
vel e Irrigação;

-
gócio (MAPA);

Agronegócio;
-

tica do Agronegócio (MAPA);
-

rios (MAPA);
-

las Internacionais;

Invasoras do CONABIO do MMA.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
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e Grupos de Trabalho

O Homem e A Biosfera, do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA);

-
tégico Nacional de Áreas Protegidas, do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA);

-

-
ma de Garantia de Atividade Agropecuá-
ria (CER-Proagro), do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); 

Trabalho Escravo (CONATRAE), da Presi-
dência da República;

Trabalho Infantil (CONAETI), do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE);

Sustentável (CONACER), do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA);

Segurança e Saúde nos Serviços de Saúde, 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

-
leira de Terminais Portuários;

-
terinário Permanente do Cone Sul (CVP);

Armazenadoras (MAPA);
-

ção de Conformidade da Cachaça;

Pecuária (MAPA);

-
tro do Trabalho na Tomada de Decisões 
sobre Assuntos de Política Internacional, 
do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE);

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

Alimentação do Trabalhador (CTPAT), do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

no Trabalho do MPS;

(CTPP);

Oportunidade e Tratamento, de Gênero e 
Raça no Trabalho do MTE;

-
cionais – CTRI do MTE;

(CPCP);
-

ria (CPNA), do MTE;

Conferência Nacional de Trabalho e Em-
prego Decente;

(CNPR) MTE;

(CONABIO) do MMA;
-

trabalho no setor pesqueiro , MTE;
-

Boas Práticas Agropecuária para Bovinos e 
Bubalinos de Corte – MAPA;
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-
to Sustentável - CPDS

de Metrologia, Normatização e Qualida-
de Industrial;

Ambiental, do Ministério do Meio Am-
biente (MMA);

Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza-
ção e Qualidade Industrial (CCAB/Inmetro);

da Política do Café, do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);

-
mento do Café – CDPD/CAFÉ

-
co do Agronegócio Café – CDPE/CAFÉ

do Café – CDPM/CAFÉ

do Café - CDAI/Café;
-

rativo da Política do Café – CDPC/Café;

Fórum Permanente das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC);

-
nanciamento, do Fórum Permanente das 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC);

-
burocratização, do Fórum Permanente das 
Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC);

-
ção, Informação e Capacitação, do Fórum 
Permanente das Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte, do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC);

-
ção, do Fórum Permanente das Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte, do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC);

-
namentias, do Fórum Permanente das 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC);

Brasileiro de Rastreabilidade de Bovinos e 
Bubalinos (SISBOV) do MAPA;

Pró-Equidade de Gênero e Raça;
-

negócio – MCT;

PROBPA/MAPA

Trabalhista – CAAT

MMA – “Conservação e Manejo de Polini-
zadores para Agricultura Sustentável atra-
vés de uma Abordagem Ecossistêmica”

de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil e Proteção do Trabalho Adolescen-
te do MTE;

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
CNA – 2013
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as Convenções 138 e 182 da Organização 
Interncional do Trabalho - OIT

Produtiva de Couros e Calçados, do Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio (MDIC);

Mercosul;
-

ção do Trabalho Infantil, do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE);

-
sional;

urbanos

Empresas de Pequeno Porte, do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC);

do MERCOSUL

de Sementes (GTPSS), do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA);

-
ço Especializado em Engenharia de Segu-
rança e Medicina do Trabalho (SEMT);

-
cas, Segurança e Saúde no Trabalho da 
Comissão Paritária Permanente (CTPP);

Nacional de Desenvolvimento do Agro-
negócio do Café, - Recursos Financeiros 
e Orçamentários e Promoção e Marketing 

do Café, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA);

Nacional de Desenvolvimento do Agrone-
gócio do Café – Pesquisa e Desenvolvimen-
to do Café e Novos Rumos do Agronegó-
cio do Café, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA);

Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

Ministério do Meio Ambiente (MMA);
-

liação Prévia;
-

nal de Financiamento (FNE) do Ministério 
da Integração Nacional;

-
cional da Discriminação no Emprego e na 
Ocupação (GTEDEO), do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE);

Plano de Armazenagem (MAPA)

-
são do Projeto de Análise de Risco do País 
Quanto a Encefalopatia Espongiforme 
Bovina (EEB);

-
-

cas (GIPI);

em Altura;

Mundo do Trabalho;

Precisão (MAPA);
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OIT/Brasil;
-

prego e Seguridade Social (SGT 10), do 
Mercosul;

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 
-

sao Tripartite do Programa de Alimenta-
ção do Trabalhador (GAP/CTPAT);

-
lho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (GAP/CODEFAT), do MTE;

-
tos Seguros/MAPA;

-
pecuária, do MAPA;

Preservação e Restauração de Áreas de 
Preservação Permanente (APPs);

MAPA 32/2011
-

DEFAT, do MTE;

Agenda Estratégia do Agronegócio do 
Café do Brasil;

Alimentos do Codex Alimentarius;
-

tos do Codex Alimentarius;
-

das do Codex Alimentarius;

Exportados do Codex Alimentarius;

GIEMP,

Nacional de Trabalho Decente;

para a Juventude - ANTDJ
-

mentos Veterinários do Comitê do Codex 
Alimentarius do Brasil;

-
tanal, Embrapa/Pantanal;

Embalagens Vazias (INPEV).

Nos Estados e Municípios, as Federações e os 
Sindicatos mantêm interação correspondente.

A CNA se relaciona, ainda, com inúmeras 
entidades civis e cooperativas ligadas a seg-
mentos produtores, como a Federação das 
Associações dos Plantadores de Cana do 
Brasil (FEPLANA), o Conselho Nacional de 
Pecuária de Corte (CNPC) e a Sociedade Na-
cional da Agricultura (SNA). Preside o Con-
selho Superior de Agricultura e Pecuária do 
Brasil – Rural Brasil, integrado pela Organi-
zação das Cooperativas  Brasileiras (OCB), 
Sociedade Rural Brasileira (SRB), Associação 
Brasileira de Criadores (ABC), Associação 
Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), As-
sociação Brasileira de Produtores de Algo-
dão (ABRAPA), Conselho Nacional do Café 
(CNC), União Brasileira de Avicultura (UBA) e 
União Democrática Ruralista (UDR). Coorde-
na, também, o Fórum Permanente de Nego-
ciações Agrícolas Internacionais, integrado 
pela OCB e Associação Brasileira de Agribu-
siness (ABAG).

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
CNA – 2013
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No âmbito internacional, a entidade está as-

-
ros y Agricultores (CIAGA);

a Febre Aftosa (COSALFA) – OPAS/OMS;

Febre Aftosa (COHEFA) - OPAS/OMS;

Mercosul (FARM); 

(FEPALE);

Mercosul (FCES);

Producers (IFAP);

Carne (OPIC);
-

das Américas (SENALCA).

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
CNA – 2013
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A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participam de uma 
determinada categoria econômica, profissional ou de uma profissão liberal, 
em favor do sindicato representativo da categoria ou profissão (artigos 578 
a 591 da CLT). De acordo com o previsto no artigo 149 da Constituição 
Federal, a contribuição tem caráter tributário, sendo, portanto obrigatória, 
independentemente de o contribuinte ser ou não filiado a sindicato.

CONTRIBUIÇÃO SENAR 2013

A Contribuição SENAR incidente sobre o imó-
-

to) do valor de referência regional para cada 

3º, inciso VII, da Lei 8.315/91, que remete ao 
art. 1º do Decreto-Lei nº 1.989/89, combinado 
com o art. 5º do Decreto-Lei nº 1.146/70:

Art. 3° Constituem rendas do Senar:

VII - contribuição prevista no art. 1° do Decre-
to-Lei n° 1.989, de 28 de dezembro de 1982, 
combinado com o art. 5° do Decreto-Lei
n° 1.146, de 31 de dezembro de 1970, que con-
tinuará sendo recolhida pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra);

Não se confunde com a contribuição compul-
sória incidente sobre a comercialização da pro-
dução rural e/ou folha de salário recolhida por 
produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas. 

Administração do SENAR

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e di-
rigido por um Conselho Tripartite, integrado 
por representantes do governo, da classe 

patronal rural e da classe trabalhadora. Pos-
sui uma Administração Central, em Brasília, e
27 (vinte e sete) Administrações Regionais 
dispostas em todos os Estados da Federação 
e no Distrito Federal.

Quem Paga a Contribuição

A contribuição SENAR é devida apenas pelos 
produtores que exercem  atividades rurais 
em imóvel  sujeito ao Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural (ITR). No entanto, 

-
buição somente é lançada para os proprietá-
rios, titulares de domínio útil ou possuidores, 
a qualquer título, de imóveis rurais:

-
cais, que apresentem Grau de Utilização 
da Terra (GUT)  inferior a 30%;

que apresentem Grau de Utilização da 
-

ência na Exploração (GEE) inferior a 100%.

Obs.: Os valores considerados de GUT e 
GEE são retirados da Declaração do ITR 
do exercício.
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Cálculo do Pagamento

O valor da contribuição corresponde a 21% 
do Valor de Referência Regional (VRR), cal-

área aproveitável do imóvel. 

A fórmula do cálculo é esta: Valor SENAR = 
Valor de Referência Regional (VRR) x  21%  x  
Número de Módulos Fiscais.

Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), por  Município, com base nos crité-
rios estabelecidos no artigo 4º do Decreto 
nº 84.685/80.

Exemplos de cálculo:
Um imóvel no município de Canindé/CE (lo-
calizado na 6ª região), com área total de 270,0 
hectares e área aproveitável de 180 hectares:

50,0 hectares

Valor Referência do Município  - VRR
R$ 30,59
(ver na tabela da contribuição SENAR)

Valor da contribuição SENAR 

Total da Contribuição SENAR 
R$ 23,13

Um imóvel no município de Paranatinga/
MT (localizado na 20ª região), com área to-
tal de 9.840,5 hectares e área aproveitável de 
6.883,4 hectares:

do imóvel)

6.883,4 ha (área aproveitável do imóvel) ÷

Valor Referência do Município  - VRR
R$ 33,93 (ver na tabela da contribuição SENAR)

Valor da contribuição SENAR
R$ 33,93   (VRR) x 21% (Lei) x 76,48

Total  da Contribuição SENAR 
 R$ 544,94
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1ª Região: Estado do Acre;

2ª Região: Amazonas, Rondônia e Roraima;

3ª Região: Pará, Amapá e Tocantins;

4ª Região: Maranhão;

5ª Região: Piauí;

6ª Região: Ceará;

7ª Região: Rio Grande do Norte;

8ª Região: Paraíba;

9ª Região: Pernambuco é dividido em 1ª Sub-região (R$28,86) e 2ª Sub-região (R$ 26,02);

10ª Região: Alagoas;

11ª Região: Sergipe;

12ª Região: Bahia é dividida em 1ª Sub-região (R$ 28,86) e 2ª Sub-região (R$ 26,02);

13ª Região: Minas Gerais;

14ª Região: Espírito Santo;

15ª Região: Rio de Janeiro;

16ª Região: São Paulo;

17ª Região: Paraná é dividido em 1ª Sub-região (R$ 33,19) e 2ª Sub-região (R$ 31,42);

18ª Região: Santa Catarina é dividido em 1ª Sub-região (R$ 33,19) e 2ª Sub-região (R$ 31,42);

19ª Região: Rio Grande do Sul;

20ª Região: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul;

21ª Região: Goiás;

22ª Região: Distrito Federal.

Tabela de valores para contribuição SENAR 2012

Regiões e sub-regiões

A tabela foi corrigida em 5,26%, considerando a variação do INPC, no período de setembro/11 a agosto/12. 

CONTRIBUIÇÃO
SENAR – 2013

Valor em 
Reais (R$) de 29 de abril de 1975).

30,59 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª da Segunda Sub-região, 10ª, 11ª e 12ª da Segunda Sub-região.

33,93 1ª, 2ª, 3ª e 9ª da Primeira Sub-região, 12ª Primeira Sub-região, 20ª e 21ª.

36,93 14ª e 17ª da Segunda Sub-região, 18ª da Segunda Sub-região.

39,02 17ª da Primeira Sub-região, 18ª da Primeira Sub-região e 19ª.

43,39 13ª, 15ª, 16ª e 22ª.
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Órgãos Percentual   Bruto – % Percentual Líquido – %

SENAR Administração Regional 80,00 68,00

SENAR Administração Central 10,00 8,50

Administração – 15,00

Recursos de Aplicação Direta 8,00 6,80

CNA 2,00 1,70

Total 100,00 100,00

Distribuição dos Recursos 

CONTRIBUIÇÃO
SENAR – 2013
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Modelo da Guia da Contribuição 
Sindical Rural – 2013

Guia de Recolhimento - Exercício de 2013
Contribuição Sindical Rural/SENAR

Data do vencimento:

Endereço

Cidade

Nosso Número

Nome/Razão Social

(Autenticação Mecânica / RECIBO DO SACADO)

Dados dos Imóveis Rurais

CPF/CNPJ

Nº SRF UF MUNICÍPIO IMÓVEL ÁREA (ha) VTNT TRIBUT. /PCS Nº SRF UF MUNICÍPIO IMÓVEL ÁREA (ha) VTNT TRIBUT /PCS

Bairro

UF
CEP

Base de Cálculo R$

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Sacado:

Sacador/Avalista Código de Baixa

Instruções

Nº da Conta/Resp.

Data do Documento

Cedente

Local de Pagamento Vencimento

Carteira

Nº do Documento

Quantidade

Espécie Doc

Valor

Data do ProcessamentoAceite

Agência/Código Cedente

Nosso Número

( - ) Valor do Documento

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções/Abatimento

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

001-9

Espécie

Pagável em qualquer agência bancária até a data do vencimento

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA

Sr. Caixa: Não receber Cheque.
Até 3 (três) meses após o vencimento, pagável apenas nas agências do Banco do Brasil.
Após o vencimento acrescentar no primeiro mês de atraso (Mora/Multa) R$
A cada mês subseqüente acrescentar (Mora/Multa) R$

Não receber valor inferior ao total lançado impresso na guia ou guias rasuradas.

TABELA PARA CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL,
VIGENTE A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2013

LINHA
CLASSES DE CAPITAL SOCIAL OU

VALOR DA TERRA NUA TRIBUTÁVEL
(EM  R$)

ALÍQUOTA
PARCELA

A ADICIONAR

01

02

03

04

05

06

3.255,47

3.255,48

6.510,96

65.109,58

6.510.956,68

a
a
a
a

Até

De

Acima de               34.725.102,22

6.510,95

65.109,57

6.510.956,67

34.725.102,22

-

-

39,06

104,18

5.312,95

-

MODELO

Contr. Máx. R$ 12.257,97

0,8%
0,2%
0,1%

0,02%

Data do Documento:

Enquadramento SindicalDados do Contribuinte

Contr. Mín. R$ 26,03

Contribuição Sindical

Contribuição SENAR

(+) mora/multa (CS)

(+) mora (SENAR)

VALOR COBRADO

Valor total lançado

GUIA ÚNICA REFERENTE AOS IMÓVEIS RURAIS  DECLARADOS À RECEITA FEDERAL, listados a seguir:
ESTA GUIA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Nº do Documento

001-9

S e n h o r c o n t r i b u i n t e , m a n t e n h a e m d i a o r e c o l h i m e n t o d a C o n t r i b u i ç ã o S i n d i c a l R u r a l - C S R . P a r a a r e g u l a r i z a ç ã o d e e v e n t u a i s
p e n d ê n c i a s o u m a i s i n f o r m a ç õ e s , e n t r e e m c o n t a t o c o m F e d e r a ç ã o d aA g r i c u l t u r a e P e c u á r i a d e s e u E s t a d o .

NOTAS:
1 - Enquadramento Sindical de acordo com as alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II do art. 1º do Decreto-lei nº 1.166/71, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 9.701, de 18

novembro de 1998 . Base de cálculo fixada conforme disposto no parágrafo 1º do art. 4º, do referido Decreto-lei. Para o contribuinte Pessoa Jurídica considera-se a
parcela do capital social atribuída a cada imóvel e para o contribuinte Pessoa Física o valor da terra nua tributável do imóvel, conforme declarado à Receita Federal;

a) Contribuição Mínima = R$ 26,03 quando o valor do capital social / valor da terra nua tributável total dos imóveis for até R$ 3.255,47 (CLT art. 580 § 3º);
b) Contribuição Máxima = R$ 12.257,97 quando o valor do capital social / valor da terra nua tributável total dos imóveis for superior a R$ 34.725.102,22 (CLT art. 580 § 3º);

3 - A partir do exercício de 1998, está sendo lançada uma única guia por contribuinte, contemplando todos os imóveis de sua propriedade declarados à Receita Federal. O
valor base para cálculo conforme tabela corresponde, portanto, à soma das parcelas de capital social/VTN tributável de todos os seus imóveis no país.

4 - - Caso não haja concordância com os dados dos lançamentos constantes desta guia, as impugnações deverão ser endereçadas até a data do vencimento,
ao Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.

5 -

2 - A tabela é progressiva (inciso III do art. 580 da CLT). O valor da contribuição sindical corresponde à soma da aplicação das alíquotas sobre a parcela de capital social, ou
valor da terra nua tributável, distribuído em cada classe, observado:

Impugnação

Cálculo da Contribuição Sindical:




