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A quantidade de gargalos que atrapalham o alcance de 
melhores resultados para o nosso segmento, são muitos, 
com destaque para o endividamento, as taxas de juros e por 
último, as chuvas torrenciais, com enormes prejuízos, muitos 
irreparáveis. 

Sim, porque trechos de lavouras que deslizaram, sobrando 
subsolo e as áreas planas invadidas por areia e lama em abun-
dância, deixam de ser produtivas. 

Para minimizar os impactos das fortes chuvas no Espírito 
Santo, o  SENAR-ES   acresceu em 1.000 produtores a serem aten-
didos em Assistência Técnica e Gerencial, o que equivale a um 
aumento de 50% de sua meta anual. Mantivemos estreito 
relacionamento com todos os parceiros possíveis, com a ajuda 
dos Sindicatos Rurais, as Cooperativas, o SEBRAE, as Associa-
ções, os cidadãos urbanos, colhendo substancial solidarieda-
de de todos, o que amenizou a gravidade das ocorrências, 
tendo impacto positivo para tantas pessoas atingidas. 

Destacamos para o Poder Executivo a diferença entre os 
meios urbano e rural em que o primeiro é mais notado e tem 
maior velocidade de recuperação, pelo seu sentido de orga-
nização e de expertise de convivência com as adversidades. 

Enviamos para todos os bancos, cópias do Comunicado 
Técnico da CNA, Edição 5/2020, de 11/02/2020, e do Diário 

 
48, de 06/02/2020, na seção 1, página 73, que autoriza a 
equalização de taxas de juros previstos pela Resolução 
4.755/2019 do Conselho Monetário Nacional. 

O prazo para que os produtores formalizem o pedido de 
composição de dívida, orientado pela Portaria  48, é de 
30/04/2020, e as dúvidas podem ser sanadas com a CNA, por 
meio do Fale Conosco: https://www.cnabrasil.org.br/fale-co-
nosco/. 

Também pode ser obtida a nota técnica 46/2019CNA no 
site da FAES www.faes.org.br. 

O envio dos documentos aos bancos decorre da divulgação 
de medidas disponíveis que se antecipam ao conhecimento 
das agências no interior. 

Aguardamos pela aprovação do Senado, da Medida Provi-
sória 897/19 aprovada pela Câmara Federal em 18/02/2020, 
que prevê variar mudanças relacionadas ao Crédito Rural. A 
Medida Provisória 897/19, que facilitará substancialmente o 
crédito para os produtores rurais, é do relator deputado 
federal Pedro Lupion (DEM-PR).

 Juntos somos mais fortes! 
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ENERGIA ELÉTRICA

Qualidade no fornecimento de energia 
gera críticas e prejuízos na zona rural
Apesar de reclamações houve avanços nas negociações entre consumi-
dores e concessionárias na região Norte capixaba

 

RESSARCIMENTO 

Por direito (artigo 1 da resolu-
ção 414/2010), as falhas de forne-
cimento que acarretam prejuízos 
ao consumidor devem ser ressar-
cidas. Na prática, as condições ge-
rais para garantir a compensação 
dos valores ainda geram dúvidas e 
discordâncias.

“Essa parte da resolução 
414/2010, que trata do ressarci-
mento de perdas, é bem compli-
cada, pois há várias interpretações 
e infelizmente nosso consumidor, 
apesar de já alertado, não dá o de-
vido valor à anotação, detalhada, 
das datas, horários, protocolos de 
reclamação e fatos ocorridos, que 
serviriam para um acionamento ju-
dicial, caso o retorno administrativo 
não seja a contento”, alerta. 

Crédito: Divulgação Crédito: Arnaldo Alves

A baixa qualidade do forne-
ci-mento de energia elétrica na 
zona rural é um problema recor-
rente, que mesmo diante acom-
p a n h a m e n t o  i n c e s s a n t e  p o r  
parte da FAES (Federação da Agri-
cultura e Pecuária do ES), contin-
ua a trazer prejuízos a produtores 
rurais capixabas. As reclamações 
abrangem, além dos conhecidos 
picos de energia, variações de 
tensão, qualidade de manutenção 
insatisfatória, atendimento lento 
às reclamações e ausência de 
melhorias nas redes já existentes, 
por exemplo.

Segundo o 1° Tesoureiro da FAES 
e representante titular da Fede-
ração junto ao Conselho de Con -
sumidores de Energia Elétrica da 
EDP, Emerson Soares Junior, as 
empre-sas atrelam as melhorias 
necessárias ao ajuste das tarifas. 

“As concessionárias alegam que 
para realizar a totalidade das 
obras essenciais é necessário 
alocação de muito recurso, o que 
irá impactar as tarifas. É preciso 
encontrar uma fórmula de 
equilíbrio entre executar as ações 
com modicidade para o consumi-
dor”, explicou, e acrescentou que 
o problema é presente em todo o 
país. 

Apesar das diversas recla-
mações, Emerson avaliou 
avanços nas negociações entre 
consumidores e concessionárias 
na região Norte capixaba. “Após 
cinco anos de debates sobre o 
fornecimento é visível a melhora 
por lá. Tínhamos um problema 
crônico de prazos de atendimento 
de obras, energia “fraca”, entre 
outras reclamações e houve 
avanços”.

Para implementar as melhorias necessárias a
rede elétrica, as concessionárias alegam 
necessidade de aumento de tarifa.
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Retomada é lenta após prejuízos 
de mais de R$ 2 bi no campo 
Os estragos das chuvas de janeiro ainda deixam marcas na zona rural

Crédito das Fotos: Lucas Knupp

A Federação da Agricultura e Pecuá-
ria do Espírito Santo (FAES) estima 
que os prejuízos causados pelas 
fortes chuvas que atingiram o estado 
em janeiro ultrapassem R$ 2 bilhões. 
Pastos cobertos por lama, produções 
arrastadas pela correnteza de água, 
além de casas e animais perdidos são 
alguns resultados do que cou pra 
trás. 

As produções mais impacta Crédito 

das Fotos: Lucas Knupp das foram de 
banana, café e leite. Mas os xos na 
bovinocultura de leite estão por vir, já 
que a silagem plantada em áreas de 
várzea, que serviria de alimento para o 
gado durante período de seca, foi 
levada pela chuva. O escoamento dos 
alimentos também cou comprometi-
do pela falta de acesso a estradas e 
pontes. 

O cenário após as chuvas torrenciais 

foi de completa destruição, preci-
sando ser decretado estado de 
calamidade pública em Iconha, Alfre-
do Chaves, Vargem Alta, Rio Novo 
do Sul, Iúna e Conceição do Castelo. 
Outros 16 municípios decretaram 
situação de emergência. Segundo a 
Secretaria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca 
(SEAG), ao todo foram mais de 500 
pontes perdidas e/o cadas. 
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SISTEMA FAES, SENAR-ES, SINDICATOS 
RURAIS EM AÇÃO

De forma a ajudar emergencialmen-
te as famílias rurais atingidas pelas 
fortes chuvas, a FAES junto ao 
SENAR-ES, alguns Sindicatos Rurais 
em condição, com a ajuda de parcei-
ros e voluntários arrecadaram supri-
mentos básicos e colchões, que foram 
levados aos locais mais necessitados.
 Outra ação do Sistema, em anda-

mento, é a disponibilidade da Assis-
tência Técnica e Gerencial (ATeG) do 
SENAR-ES a cerca de mil novos produ-
tores. Por 2 anos e 4 meses um técni-
co de campo visitará mensalmente as 
propriedades para auxiliar na recupe-
ração e minimizar os prejuízos das 
famílias que tiveram sua produção 
afetada. 
“Estamos organizando para que os 

técnicos do SENAR-ES realizem um 
levantamento das perdas e danos da 

produção rural das regiões atingidas 

atendidas pelo programa”, disse a 
superintendente do SENAR-ES, 
Letícia Toniato Simões.
A Federação da Agricultura também 

solicitou atenção do Governador do 
Espírito Santo, Renato Casagrande, 

para criação de linha de crédito espe-
cial e a prorrogação de dívidas dos 
produtores rurais atingidos pelas 
chuvas. O pleito foi reforçado em 
reunião na Seag, dia 10 de fevereiro. 
Entre as demandas apresentadas ao 

Governo Estadual durante a reunião 
estão:

- Uniformização dos levantamentos 
preliminares de perdas feitas nas 
propriedades rurais pelos sindicatos e 

secretarias municipais, com resulta-
dos direcionados para o Incaper, para 

- Linha de crédito especial, com 
-

res rurais atingidos que quiserem 
lançar mão dessa oportunidade para 
sua recuperação. O crédito, caso se 
consolide, será concedido mediante 
apresentação de laudo expedido pelo 
Incaper.

Na oportunidade, o secretário da 
Seag, Paulo Foletto, disponibilizou 
um canal direto de comunicação 
entre a Federação e a Secretaria, 
proporcionado através de uma 
reunião mensal, a ser realizada na 
Seag, com apresentação das deman-
das da FAES.
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Iconha: “um tsunami de água doce” 
O município já soma cerca de R$ 6 milhões em prejuízos na agropecuária

CAPA

A chuva do dia 17 de janeiro foi o 
ponto alto do desastre em Iconha. 
Classi cado como “um tsunami de 
água doce”, pelo porta-voz do 
Corpo de Bombeiros, o tenente-
-coronel Carlos Wagner Borges, a 
força da chuva que atingiu o Sul 
do Espírito Santo surpreendeu até 
mesmo as autoridades do Estado.

Em uma única noite, o Rio Ico- 
nha chegou a atingir quatro me-
tros, duas pontes caíram, car-
ros foram arrastados, o comér -
cio e o Sindicato Rural tiveram 
praticamente 100% de prejuízo. 
Comunidades rurais caram dias 
isoladas, assim como produtores, 
e tiveram suas produções com-
prometidas.

Segundo dados preliminares do 

Instituto Capixaba de Pesquisa 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Incaper), o município já 
soma cerca de R$ 6 milhões em 
prejuízos na agropecuária, com 
danos maiores nas produções de 
banana e café. 

A di culdade de acessar o inte-
rior do município fez com que os 
próprios produtores dos distritos 
de Duas Barras, São José, Comuni-
dade Campinho, Santo Antônio e 
Pedra Lisa Alta e Itinga, zessem 
acessos provisórios para escoa-
mento da produção. 

A força da chuva surpreendeu o 
presidente do Sindicato Rural de 
Iconha, Davi Monteiro de Castro, 
que teve a sede completamente 
devastada. “Tudo foi perdido, os 

móveis, os aparelhos eletrônicos 
e até mesmo a estrutura cou 
comprometida. Porém, estamos 
otimistas para começarmos a 
reconstrução do Sindicato”, disse. 

O presidente conta ainda como o 
apoio da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Espírito Santo 
(FAES), por meio do SENAR-ES, 
tem sido essencial para recupera-
ção dos produtores locais. “A 
Assistência Técnica será de 
grande importância para as famí-
lias que ainda estão se recuperan-
do do endividamento rural causa-
do pela seca severa que perdurou 
no estado. A união da instituição e 
dos Sindicatos têm feito a dife-
rença para darmos o primeiro 
passo”, pontua.

Fonte: Incaper

´
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Situação do Sindicato Rural de Iconha após 
chuva do dia 17 de janeiro.Crédito: Davi Monteiro

Com a falta de acesso em algumas áreas, pontes fo-
ram feitas pelos próprios produtores para consegui-
rem escoar produção e se locomover.

Crédito: Lorena Zanon

 

Além de café perdi também  uma vaca e como sou 
responsável por coletar leite de outros 12 pecuaristas vizinhos, 
tivemos perda de dez dias de leite

CAPA
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R$ 6 milhões em prejuízos em 
Cachoeiro de Itapemirim 
A produção de café e, principalmente, a pecuária do município 

caram comprometidas    

Em Cachoeiro de Itapemirim os 
estragos com as chuvas de janeiro 
contabilizam mais de R$ 6 milhões, 
que foram calculados entre perdas 
na agropecuária e também danos em 
patrimônios rurais, segundo dados 
da Secretaria de Agricultura do muni-
cípio. 

Na área rural, os distritos de Couti-
nho, Conduru e Pacotuba foram os 
mais afetados pela cheia do Rio 
Itapemirim. Houve perdas no café e 
na pecuária leiteira, com falta de 
energia elétrica e difícil acesso às 
propriedades.

A enxurrada destruiu duas pontes e 
outras cinco tiveram a estrutura 
dani cada. Mas o tráfego não cou 
interrompido.

Para ajudar as famílias que foram

prejudicadas, a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Espírito 
Santo (FAES), junto ao SENAR-ES e 
alguns Sindicatos Rurais zeram uma 
campanha de arrecadação de supri-
mentos que foram levados aos distri-
tos mais necessitados de Cachoeiro.

O vice-presidente da FAES e 
também presidente do Sindicato

Rural de Cachoeiro de Itapemirim, 
Wesley Mendes, participou das 
entregas dos itens arrecadados 
assim como colocou o Sindicato à 
disposição.

Wesley também é produtor e teve 
sua propriedade afetada. Segundo 
ele, o trabalho, a união e a solidarie-
dade entre Federação e Sindicatos 
foi primordial para conseguir ajudar 
a população do interior. 

“Esperamos conseguir ajudar ainda 
mais o máximo de agricultores e 
pecuaristas afetados, levando auxílio 
como a Assistência Técnica e Geren-
cial, para que possam reconstruir 
suas propriedades e com o apoio do 
Governo do Estado”, contou.

Para ele, a mobilização da FAES 
busca maneiras de conseguir apoio 
do Governo para que agricultores 
sejam atendidos na mesma propor-
ção dos comerciantes e moradores 
locais.

No m do mês de janeiro, a FAES 
enviou ofício solicitando atenção do 
Governador do Espírito Santo, 
Renato Casagrande, para criação de 
linha de crédito especial e a prorro-
gação de dívidas dos produtores 
rurais atingidos pelas chuvas.



9

O criador de peixes de Cachoeiro, Antônio Carlos Marconsini, perdeu 
400 pirarucus e 20 peixes de outras espécies. A chuva aumentou o nível da 
represa na propriedade em 2 metros de altura, fazendo com que o peixes 
ultrapassassem a tela de proteção que havia sido aplicada a poucos dias. 

Em Pacotuba, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, Rodrigo Monteiro 
teve R$ 60 mil de prejuízo em sua fazenda. O Rio Itapemirim, que corta 
o município cachoeirense, subiu mais de seis metros em janeiro, o que 

provocou uma forte enxurrada de água nas várzeas. 

galinhas, porcos e café. Somando as perdas, o prejuízo na propriedade 
chega a R$ 250 mil. 

Tínhamos os pirarucus já negociados para venda em um 
frigorí  co, venderíamos por R$ 35 o quilo

Essa propriedade está em minha família há mais de 100 anos e nunca 
vi algo assim. Perdi 15 hectares de milho plantado além de cercas e 
piquetes. Somando-se aos pastos também atingidos, a alimentação do 
gado está comprometida

Crédito: Lorena Zanon

Crédito: Lorena Zanon

Fonte: Secretaria de Agricultura de Cachoeiro de Itapemirim. 

CAPA

´
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Alegre, Apiacá e Bom Jesus do Norte 
decretaram situação de emergência
ALEGRE 

APIACÁ

BOM JESUS DO NORTE

O município de Alegre teve 
situação de emergência de-
cretada em janeiro. A cidade 
ainda está em processo de re-
estruturação, contando com a 
ajuda e mobilização de muitos 
órgãos e pessoas. De acordo 
com o Incaper de Alegre, os 
distritos rurais mais afetados 
foram Rive e Santa Angélica, 
com prejuízos no café. 

Um cafeicultor de Rive teve 
25 sacas piladas e outras 15 
em coco encharcadas pela en-
chente. Uma perda estimada 
em quase R$ 12 mil.

Na pecuária leiteira as empre-
sas de laticínios ColaMisul, Selita 

Apiacá também ficou em es-
tado de emergência. As regi-
ões mais afetadas foram, o dis-
trito de Bonsucesso e na zona 
rural do município, Batatal, 
Santa Fé, Pratinha, Taquaruçu, 
Limão, Barro Branco, Serrinha 
e Caracol. Entre 24 a 28 de ja-

Em Bom Jesus do Norte a lama 
tomou conta da cidade e a chu-
va impactou os acessos da zona 
rural. Foram registradas 40% de 

e Colagua, que coletam o leite 
na região de Alegre, registraram 
acúmulo do produtor por falta 
de acesso às estradas. Posterior-
mente as coletas foram norma-
lizadas. 

Ao todo, 15 comunidades 
rurais foram afetadas. A Pre-
feitura junto às secretarias de 
Assistência, Obras, Desenvol-
vimento Rural e Defesa Civil 
estão trabalhando desde o 
dia 24 de janeiro para libera-
ção total das estradas e pon-
tes da zona rural. Alojamento 
e alimentação para as famílias 
desabrigadas também foram 
oferecidos pela Prefeitura.

neiro as chuvas prejudicaram 
100% da agropecuária. 

Segundo a Defesa Civil de 
Apiacá, a maior dificuldade en-
contrada foi com o escoamen-
to da produção, pois barreiras 
interditaram toda a malha viá-
ria. O presidente do Sindicato 

perdas  nas produções de café, 
de acordo com os produtores. 
Houve dificuldade nos acessos 
do município devido ao número 

Oito pontes ficaram 
interditadas, barreiras e trechos 

e acúmulo de terra ocasionados pelo 
volume de chuva. A maioria dos acessos 
às comunidades já foram liberados, 

estamos aguardando recurso para 

todos os trechos                     
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de Agricultura de Alegre

Rural de Apiacá, Rodrigo Melo 
Mota, relatou que as principais 
perdas no município foram de 
leite e café. 

A Prefeitura de Apiacá aos 
poucos realizou limpeza da cida-
de e está restabelecendo a rees-
truturação das pontes e bueiros.  

de pontes caídas.
Bom Jesus do Norte se destaca 

pelo cultivo de café, leite e pecu-
ária de corte.
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ENDIVIDAMENTO RURAL

Termina em 30 de abril contratações de 
linha de crédito para quitar dívidas rurais
O nivelamento de taxas de juros para as renegociações foi 
autorizado pelo Ministério da Economia 
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O produtor rural pode procurar 
até o dia 30 de abril o Banco do 
Brasil ou os bancos

operadores de recursos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) para 
solicitar a contratação de linha de 
crédito para quitar dívidas de 
operações de crédito rural contraí-
das até 28 de dezembro de 2017. O 
objetivo é que os produtores rurais 
ou suas cooperativas de produção 
consigam crédito com as institui-

integral das dívidas.
A decisão da quitação de equali-

zação de taxas de juros para o 
Banco do Brasil e para o BNDES, na 
linha de crédito para composição  

de dívidas decorrentes de ope-
rações de crédito rural contrata-
das por produtores rurais ou suas 
cooperativas de produção, 
previstas pela Resolução 
4.755/2019, do Conselho Mone-
tário Nacional (CMN), foi autori-
zada pelo Ministério

da Economia, por meio da Porta-
ria 48, no dia 10 de fevereiro de 

produtor deverá comprovar a 
incapacidade de pagamento em 

comercialização dos produtos, 
frustração de safras por fatores 
adversos, e eventuais ocorrências 
prejudiciais ao progresso das ativi-

dades. Além de comprovar 
também a viabilidade econômica 
das atividades desenvolvidas na 
propriedade e a capacidade de 
pagamento da operação de com-
posição. O interesse na composi-
ção de dívidas deve ser realizado 
até o dia 30 de abril de 2020 e a 

protocolar a renegociação até 30 
de junho.

De acordo com o Ministério, 
entre as condições da omposição 
de dívidas estão o limite de crédi-

milhões, com a taxa efetiva de 
juros de 8% ao ano. O prazo de 
reembolso é de até 12 anos, incluí-
dos 36 meses de carência.
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ENDIVIDAMENTO RURAL

A Faes se reuniu com representantes do Banco 
do Brasil para solicitar facilidades de acesso ao 
créditos dos produtores prejudicados com as 
chuvas de janeiro.

O QUE NÃO PODE 
SER FINANCIADO 

NOVA PARCERIA!a) Operações de crédito rural 
de investimento que estejam no 
período de carência até a data da 
formalização da nova operação;

b) Operações que tenham sido 
classi cadas como prejuízo pe-
las Instituições Financeiras até 
data da formalização da nova 
operação; 

c) Operações contratadas por 
produtores rurais ou suas coope-
rativas ao amparo do art. 1º da 
Lei nº 12.096, de 24/11/2009; e 

d) Operações renegociadas 
com base no art. 5º da Lei nº 
9.138, de 29 de novembro de 
1995, ou enquadradas na Reso-
lução nº 2.471, de 26 de feverei-
ro de 1998, repactuadas ou não 
nos termos da Lei nº 10.437, de 
25 de abril de 2002.

Fonte: Nota Técnica CNA

O Sistema CNA/Senar e o Banco 
do Brasil anunciaram uma parce-
ria para facilitar o acesso de pro-
dutores rurais a linhas de crédito 
para desenvolvimento da ativi-
dade no campo e a redução no 
tempo para conseguir o nancia-
mento.

Nela, os técnicos que hoje já 
atendem os produtores com a 
metodologia de Assistência Téc-
nica e Gerencial (ATeG) do Senar, 
também poderão orientá-los 
na elaboração dos projetos de 
custeio agropecuário e investi-
mento, do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf ).

A parceria prevê que uma aná-
lise prévia da documentação ne-
cessária para a contratação do 
crédito seja feita pelos técnicos 
das Federações de Agricultura 
Estaduais e Sindicatos Rurais.

CHUVAS NO ES

As fortes chuvas que atingiram os 
municípios do Sul do estado no mês 

de janeiro agravaram a situação dos 
produtores rurais capixabas que 
sofrem com problemas de endivida-
mento. Para auxiliar na reestrutura-
ção desses produtores e das 
cidades atingidas, a FAES se reuniu 
com o Banco do Brasil em busca de 
ações para facilitar o acesso ao 
crédito. 
Após a reunião, o BB disponibilizou 

30 dias de prorrogação automática 
após o vencimento de dívidas de 
custeio que venceram entre 20/01 e 
20/02/2020, e parcelas de investi-
mento aos atingidos, nos municí-
pios onde foi decretado estado de 
calamidade ou emergência. O 
Banestes e o Bandes também anun-
ciaram adequações para amenizar 
os contratos vigentes e os novos a 
serem formalizados.
O presidente da FAES, Júlio Rocha, 

destacou a  como uma 
conquista para os produtores e a 
Federação.
“Nos mantemos sempre focados 

no crescimento do relacionamento 
interinstitucional, nos aproximando 
dos poderes constituídos para que, 
com a ajuda de todos, consigamos

importantes avanços sem nos es- 
quecer das atribuições e limita-
ções de cada parceiro envolvido”. 
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Case de segurança de Goiás será usado 
como modelo no ES
Ações próximas à realidade do Espírito Santo estão sendo estudadas 
pela SESP para serem aplicadas no estado

As estratégias e resultados posi-
tivos de algumas práticas de segu-
rança utilizadas no estado de Goi-
ás estão sendo acompanhadas de 
perto pela Secretaria da Segurança 
Pública e Defesa Social (SESP) para 
serem replicadas no Espírito Santo. 

Uma comitiva capixaba formada 
pelo secretário de Segurança, An-
tonio Roberto Cesario de Sá, o sub-
secretário de Estado de Integração 

Silva, e representantes das Polícias 
Militar e Civil visitou Goiás para co-
nhecer in loco o trabalho desenvol-
vido e o formato do Batalhão Ru-

para o estado capixaba.
Lá existe o Batalhão Rural, que é 

exclusivo para os crimes do campo 
e foi formado a partir de uma par-
ceria entre as secretarias estaduais, 
a Federação da Agricultura e os Sin-
dicatos Rurais, formando uma teia 
com atores privados e públicos. 

A estrutura contempla mapea-

mento das fazendas, vias de acesso 
e, principalmente, monitoramento 
de produtos e equipamentos para 
evitar furtos. “A atuação coíbe rou-
bos e aproxima os agricultores da 
polícia, que vem desenvolvendo 
um trabalho com uso de drone, te-
lefonia rural e maior controle sobre 
o trabalho sazonal, que por tabela 
tem ajudado a coibir outros crimes”, 

O subsecretário comenta que 
conheceu o case de Goiás por meio 
do presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Espírito 
Santo (FAES), Júlio Rocha, e desta-
ca algumas práticas que já são ado-
tadas no ES, como a patrulha rural, 
que segue no radar da secretaria 
para se tornar uma gestão exclusi-
va. 

Entre as ações para o combate à 

informou que está em articulação 
pela SESP uma operação nos mol-
des da operação verão, mas com 

SEGURANÇA NO CAMPO
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foco no agro. “Está em fase de 
planejamento para ser aplicada 
no Espírito Santo a Operação Sa-
fra. Era uma cobrança do homem 
do campo e está sendo pensada 
para ser aplicada na época em 

ceira, de pessoas e em especial 
na colheita do café, momento 
em que temos número expressi-

 Todas as boas práticas de se-
gurança no campo estão sendo 
discutidas junto ao produtor por 
meio da FAES para se formatar 
políticas públicas que atendam 
de fato o meio rural. 

ve na Federação na reunião de di-
rigentes sindicais e presidentes 
de Sindicatos, e destacou a im-
portância da articulação interins-
titucional. Ainda segundo ele, o 
tema agricultura e segurança no 
campo tem sido prioritário para 
agenda de segurança pública. 
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que dez vacas de leite foram le-
vadas, e também houve roubo 
de café.  

Para o presidente do Sindica-
to Rural de Conceição do Caste-
lo, Eliomar Maretto, o efetivo de 
policiais ainda é pequeno na re-
gião, mas a falta do registro via 
Boletim de Ocorrência por par-
te dos produtores prejudicados 
também é adverso. “O produtor 
não faz boletim pois acha que 
não funciona. Mas se tivermos 
os dados é mais palpável para 
mostrar a realidade do municí-
pio para a segurança pública”, 
a rma.

 “Nosso secretário tem dialogado 
bastante nos municípios e nossa es-
tratégia é a de fortalecimento ao ho-

Segundo informações da SESP, 
entre 2009 e 2010, o Espírito 
Santo ocupava a segunda colo-
cação do estado mais violento 
do Brasil. Com o programa Es-
tado Presente, que tem foco na 
preservação da vida, o ES hoje 
está se aproximando do 19º lu-
gar entre os 27. 

Ao olhar a realidade da segu-
rança em alguns municípios ca-
pixabas, alvos de roubos de ani-
mais e produção agrícola, ainda 
há muito a percorrer. Enquanto 
em Castelo há case de seguran-
ça com resultados exitosos no 
campo, no município vizinho, 
Conceição do Castelo, a situação 
é crítica. Em 2019 foi registrado 
um grande furto de animais, em 

ES X SEGURANÇA 

Crédito: Igor Ferreira 
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MUNICÍPIO DE CASTELO E 
SEGURANÇA RURAL

Concentrando a 2º maior população 
da região Sul Serrana e com 80 comu-
nidades rurais, o município de Castelo 
se destaca quando o assunto é segu-
rança. Para mostrar o trabalho que 
está sendo feito no município e os 
resultados exitosos,  o case foi 

compartilhado com os presidentes 
dos Sindicatos Rurais presentes na 
reunião mensal da FAES de janeiro.

Apresentado pelo Capitão  da Polícia 
Militar Felipe Pratti, o case mostra as 
ações de 2019 com destaque para as 
750 operações/atendimentos em 

furtos; apenas um crime violento; 
visitas tranquilizadoras diárias em dois 
turnos; preventivos noturnos sempre 

-
cação de antecedentes criminais de 
funcionários quando solicitado; além 
de resposta imediata sempre que 
informações são repassadas à polícia.

Segundo Pratti, o êxito da atuação 
da Polícia Militar em Castelo foi obtido 
mediante forte parceria do Sindicato 
Rural, Polícia Civil e, principalmente, a 

empenho da equipe da PM tem 
contribuído muito para os bons 
resultados na área rural e dessa forma 
conseguimos o reconhecimento da 
comunidade, o que leva os policiais a 
conseguirem provas com mais 

O entrosamento com o Sindicato tem 

A juíza Valquíria Tavares Mattos 
também esteve na reunião e comple-
mentou o case de Castelo falando de 
sua atuação no município.


