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Mercê da performance exitosa do agro, apoiada
em sustentabilidade, uso de tecnologia de precisão
e Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), vimos
colhendo reconhecimento dos Poderes Constituídos
e de toda a sociedade.
Surge, em decorrência dessa caminhada exitosa,
uma recompensa extraordinária: o fascínio que
envolve as novas gerações, sejam das famílias rurais
tradicionais, como de outras. Esse revigoramento
de geração, com seu vigor, entusiasmo e domínio
de informações, já faz a diferença, consequente da
união com os mais experientes.
O segmento precisa honrar suas tradições que
contemplam desde o pioneirismo das famílias, como
se trabalhar o macro, que contempla as exportações
e as influências do mundo globalizado, como ocorre
na atenção que merece a disputa pelo mercado,
entre grandes potências mundiais.
É o que vimos entre a China, responsável por
39% de nossas exportações e os Estados Unidos
(EUA), exigindo sabedoria para que não sejamos
prejudicados, como exemplo a inexigibilidade dos
frigoríficos e laticínios, liberados de produzirem
testes laboratoriais de Covid-19, pela falta de norma
reguladora versus crescimento das exigências da
China, decorrente da reincidência da pandemia,
o que irá atrasar a regularização das plantas de
frigoríficos suspensas.
De janeiro a maio, nosso setor amenizou em
7,2% as dificuldades com as exportações totais do
Brasil, segundo o MAPA, que com a sua brilhante
percepção e atitude junto ao Ministério da Economia
nos garantiu o novo Plano Safra 2020/2021 em
condições melhores do que o estabelecido no ano
de 2019/2020.
O seguro agrícola foi ampliado em 30%, passando
de R$ 1 bilhão para R$ 1,3 bilhões; os juros no geral
mudaram de 3% a 4,6% para 2,75% a 4,0%, o que não
é dos melhores do mundo, mas foi o possível; a taxa
Selic é de competência do Banco Central e os bancos
privados não aplicam dinheiro nesta taxa, restando
um grande esforço, já em marcha, entre nosso
Sistema e o Governo para se conquistar a redução
dos custos e spread bancário na operacionalização
do crédito rural.
Ferramentas inteligentes como plataforma de
comercialização de produtos, oferta e demanda
de mão de obra, comercialização segura em feiras
e precauções na condução das atividades do agro
estão em andamento com sucesso, fazendonos acreditar que sairemos mais fortes da crise
instaurada. Sempre demos a volta por cima, com as
bênçãos e a proteção de Deus.

Júlio da Silva Rocha Jr.
Presidente do Sistema Faes/Senar-ES

NOVIDADE

De cara nova: conheça os novos sites do
Sistema Faes / Senar-ES
A Federação da Agricultura e
Pecuária do Espírito Santo (Faes) e o
Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural do Espírito Santo (Senar-ES)
acabam de lançar novos portais
de comunicação e relacionamento
com o produtor rural. A partir de
agora, os novos sites dispõem
de facilidade de interação e
navegação e podem ser acessados
através dos endereços www.faes.
org.br e www.senar-es.org.br.
A interface nova apresenta
um design renovado, incluindo
elementos necessários para uma
experiência de uso melhorada e

destaca - dando mais facilidade
para o público rural - as notícias
do dia, agenda de treinamentos,
forma de cadastro de telefone
para receber novidades direto no
celular, além de realçar importantes campanhas de interesse do
agro de forma intuitiva e rápida.
Os novos sites foram repaginados para manter a população rural ainda mais informada sobre o
agronegócio e as ações desenvolvidas pelo Sistema. As notícias
publicadas podem ser compartilhadas nas mídias sociais, incluindo o Whatsapp.

Faculdade CNA abre processo seletivo para
cursos a distância
Já estão abertas as inscrições
para o processo seletivo do
segundo semestre de 2020 da
Faculdade CNA. Os interessados
podem se candidatar aos cursos
de graduação em Gestão do
Agronegócio, Gestão Ambiental,
Gestão de Recursos Humanos e
Gestão de Processos Gerenciais.
A instituição, que é ligada à
Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil, tem polo
no Espírito Santo, localizado na
cidade de Rio Bananal. O curso
tem duração de dois anos e conta
com a modalidade de ensino a
distância com o investimento
mensal de apenas R$ 179,00.
Existem três formas de
ingressar na Faculdade CNA:
quem já possui um curso superior

participará da seleção por meio
de análise documental. Para os
demais, é possível ingressar por
meio do boletim de Desempenho
do Exame Nacional de Ensino
Médio (Enem) ou por vestibular
agendado através de prova de
Redação.
Devido a situação do novo
coronavírus, o candidato que
optar pelo vestibular poderá
escolher entre a prova on-line
ou presencial no Polo de Rio
Bananal no dia e horário préagendados pelo candidato,
no Form ul ár io d e I ns cr ição.
O Resul tad o d o P r oce s so
Seletivo será divulgado por
e-mail em data a ser informada
ou através do site da Faculdade
CNA www.faculdadecna.com.br.

FACULDADE CNA
Inscrições até 25 de julho de 2020:
www.faculdadecna.com.br
Mais informações:
(27) 3265-1292 / (27) 998488796
E-mail:
vestibular@faculdadecna.edu.br
Endereço da Sede no Espírito Santo:
Avenida 14 de Setembro, nº478,
São Sebastião, Rio Bananal – ES
CEP: 29.920-000
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MILHO

Importação de milho mais fácil para
produtores de aves e suínos
Medida do Governo Estadual beneficiará os dois setores e garantirá
competitividade no mercado
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pírito Santo (Aves) e de Suinocultores (Ases), os dois setores
consomem 75 mil toneladas de
milho por mês. Junto a outros
segmentos o volume consumido está próximo a 100 mil toneladas mensais. O Espírito Santo
produz aproximadamente 10%
do milho utilizado, o restante
é trazido principalmente da região Centro Oeste com ao custo próximo de R$50 o saco, um
valor mais moderado em comparação ao começo do mês de
abril, que chegou a R$65, sendo
37% a mais do que o mesmo período do ano anterior.
O Espírito Santo tem o custo de
milho mais caro do país, que se
agrava no período de entressafra.
A medida governamental será um
auxílio aos produtores do setor
de carnes que vêm buscando
assegurar a competitividade e
fornecer para os capixabas cada
vez mais proteínas de qualidade
produzidas localmente.

DADOS DO ES
Frango
Produção anual de 75 milhões de aves
14.700 toneladas de abate por mês
Consumo de 15 mil toneladas/mês
Suínos
Produção anual de 340 mil suínos
2.600 toneladas de abate por ano
Consumo mensal 5.500 toneladas
25 mil empregos (produção e indústria)
Gerados direta e indiretamente pelo
setor de carnes
Fonte: Aves e Ases

INCENTIVO PARA A INDÚSTRIA
DE CARNES LOCAL
No anúncio de diferimento
do ICMS nas importações de
milho, a cadeia de indústrias
de carnes também recebeu
uma boa notícia. O governo
capixaba vai excluir das operações realizadas por empresas
credenciadas como substitutos, para efeitos de recolhimento do ICMS – Substituição
Tributária, produtos como carnes e derivados provenientes
de outros Estados.
Crédito: CNA

O Governo do Estado anunciou
em junho medidas para beneficiar a concessão do diferimento
do ICMS nas importações de milho para produtores capixabas.
Segundo o governador Renato
Casagrande, a ação visa proteger a avicultura, suinocultura e
pecuária capixaba que utilizam
o milho para consumo de ração
animal.
A decisão veio diante da possibilidade de escassez de milho no
mercado interno e o crescimento
das exportações desse produto
no Espírito Santo. Para aumentar a competitividade da indústria local de proteínas, o Governo
também vai excluir o imposto das
operações realizadas por empresas credenciadas como substitutos (aqueles eleitos para efetuar
a retenção e/ou recolhimento do
ICMS), carnes e derivados provenientes de outros estados.
O presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Espírito
Santo (Faes), Júlio Rocha, comemora a medida, pois o milho é o
principal insumo utilizado na preparação da ração. “Mesmo com a
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o estado não produz milho suficiente para atender
a demanda. Com o novo decreto, não haverá cobrança de ICMS
quando o milho for importado
pelos avicultores e suinocultores
capixabas que estão enfrentando
altas no valor do milho, principalmente agora com a incidência da
pandemia”, conta.
Segundo informações da Associação dos Avicultores do Es-

NOTA FISCAL

N o ta Fi s cal E l e t rô ni ca
g a ra n te m ai s s e g ura nça
na comercialização

Crédito das foto: Wenderson Araujo/Trilux

Conheça os benefícios da emissão da nota fiscal eletrônica
Comprovar sua produção, transportar mercadoria legalmente,
aumentar a receita do município,
ter direito a linhas de crédito em
programas governamentais, garantir desconto em energia elétrica,
comprovar sua atividade rural para
obtenção de benefícios ou auxílios
previdenciários, participar de Programas de Aquisição de Alimentos
(PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) entre outras coisas são alguns dos motivos
para que o produtor rural emita a
nota fiscal em suas vendas.
Seja ela Nota Fiscal de Produtor
mod. 4 (NFP - bloco de papel), Nota
Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e)
ou Nota Fiscal Eletrônica (NF-e),
a emissão garante também o fortalecimento das ações do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural
do Espírito Santo (Senar-ES), que
beneficiam a população rural por
meio de treinamentos gratuitos e a
Assistência Técnica e Gerencial.
Como explica o coordenador
administrativo e financeiro do SenarES, Welingtonglei de Carvalho, a
emissão da nota fiscal se torna
um direcionador. “O Senar passa a
conhecer as culturas expressivas
dos municípios executando
seus treinamentos e programas
especiais, tornando o campo de
atuação mais eficaz. Além de
aumentar o Índice de Participação

do Município (IPM), o qual define
o percentual que cada município
receberá dos 25% da arrecadação
do ICMS que o Estado transfere aos
mesmos mensalmente”, diz.
Segundo dados do Conselho
Nacional de Política Fazendária
(Confaz), o Espírito Santo possui 142
mil produtores rurais credenciados
no ICMS, dos quais 21.566 emitem
a NFA-e. O que significa que o
estado está caminhando para o
digital, o que ajudará também
quando a emissão eletrônica se
tornar obrigatória, como já ocorre
nos estados Mato Grosso e Bahia.
“Hoje, mais produtores capixabas estão conhecendo e se beneficiando da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e). Ainda existe uma
grande parcela que emite nota em
papel, sabendo suas limitações: uso
indevido, risco de perda e pagamento de multa, perda do prazo de
validade do bloco, a necessidade
de ir presencialmente à repartição
pública (AIDF), a impossibilidade
de separação do bloco por condôminos vinculados a uma propriedade rural, entre outras. No formato
eletrônico o produtor tem acesso
mais seguro por meio de senha e
também obtém relatórios financeiros com quantidade de nota
semanal e/ou mensal, ou seja ele
acompanha o que emitiu”, completou Welingtonglei.

MAIS SEGURANÇA
Mesmo não sendo ainda
obrigatória no Espírito Santo, a
nota fiscal eletrônica traz mais
comodidade e segurança para o
produtor rural. Quem já emite
a NFA-e adquire familiaridade
com o sistema on-line, o que é
um facilitador quando a emissão
se tornar obrigatória.
Vale destacar que NFA-e
e a NF-e estão disponíveis
ao produtor rural que ainda
emite nota fiscal de papel, mas
que deseja se credenciar. “O
credenciamento pode ser feito
através de e-mail enviado às
agências da Receita Federal,
através dos NAC – Núcleo de
Atendimento ao Consumidor
no município ou na Gerência de
Atendimento ao Contribuinte,
para que seja solicitado o
modelo de termo de adesão
e
demais
informações
necessárias. O e-mail é geaco@
sefaz.es.gov.br”, informou o
Auditor Fiscal da Sefaz, Thiago
Duarte Venâncio.
Seja qual for a escolha de
nota fiscal pelo produtor rural,
a opção de uma não inviabiliza
a outra. Todas as três opções
(NFP, NFA-e e NF-e) podem ser
cumulativas. Cada uma tem sua
respectiva sequência numérica.
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LEITE

Desaﬁo do Leite mobiliza consumo
da proteína e qualidade do rebanho
Entre também neste desafio e amplie o reconhecimento da
produção de leite no Brasil
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Café com leite, pão com
manteiga, torrada com requeijão, iogurte com frutas, queijo quente, bolo, biscoito de
nata, e por aí vai. São muitas
as combinações que trazem
uma conexão afetiva de infância quando o assunto é leite.
Grande parte das pessoas inicia o dia consumindo a proteína ou não deixa de consumi-la antes se deitar, bebendo
um leite quentinho ou até um
mingau bem cremoso.
Muitas combinações consumidas tanto no café da manhã
quanto em diversas receitas
culinárias levam o leite como
principal ingrediente. No Espírito Santo a pecuária leiteira
fornece leite em 90% dos municípios capixabas e, segundo
informações da Plataforma de
Gestão Agropecuária (Sigsif),
entre o final de 2018 e o início
de 2019, o estado produziu 330
milhões de litros de leite, com
um rebanho de 213 mil cabeças
de vacas ordenhadas.
De maneira muito criativa,
dois produtores de leite do Paraná aproveitaram o Dia Mundial do Leite, comemorado em
1º de junho, e criaram o “desafio do leite” nas redes sociais,
estimulando o consumo da
bebida. Foi a oportunidade de
mostrar de forma orgânica e
sem uma campanha paga que,
atrás da caixinha ou de outra
embalagem, existe alguém trabalhando duro.
Mas o grande desafio mesmo
foi fazer a mensagem atingir a
população e recriar a conexão
entre produtor e consumidor.
O objetivo era fazer entender

que essa cadeia produtiva é
sustentada por pessoas que
se esforçam para produzir com
qualidade, mesmo mediante
a problemas adversos como
chuva, seca ou uma pandemia,
como acontece agora.
Mesmo com vídeos viralizados na internet, há ainda muito
o que fazer, como o presidente
da Federação da Agricultura
e Pecuária do Espírito Santo
(Faes), Júlio Rocha destaca. “O
leite precisa de mais espaço,
assim como o pecuarista. Se
faz necessário um programa
robusto, como, por exemplo,
uma forma das Prefeituras Municipais adquirirem mais leite
dos produtores locais, e que
o produtor possa conseguir
preço melhor no próprio município, participando do Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA) e fazendo também seu
produto chegar à classe mais
necessitada por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)”.
Júlio Rocha completa que
há um trabalho consciente da
CNA em relação ao leite e da
Federação junto com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural do Espírito Santo (Senar-ES). A preocupação com a qualidade do produto a ser ofertado é um trabalho constante
que no Espírito Santo tem o
direcionamento da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG)
e dos treinamentos voltados
exclusivamente para a bovinocultura de leite, como Manejo
de Rebanho, Atualização sobre
Qualidade do Leite, Casqueamento de Bovinos, Ordenha

Mecânica, Qualidade do Leite, Vaqueiro e Produção de
derivados do leite.
Outro passo que contribui
para a sustentação da atividade é o investimento em
genética que, como destaca
o pecuarista e presidente
do Núcleo Capixaba da Raça
Girolando, Rodrigo Monteiro, é uma forma de aumentar o lucro porteira a dentro e controlar o custo de
produção, gargalo que tem
afastado muitos pecuaristas da atividade.
“A genética é aliada na qualidade do leite, além de investimento em novas técnicas,
instalação de Compost Barn –
um celeiro de compostagem
que oferece mais bem-estar
aos animais –, e outros. Alguns pecuaristas já aderem
às práticas, mas ainda é preciso caminhar nessa vertente,
entender o mercado consumidor e fazer parte dele, acompanhando a evolução que a
atividade precisa, aliado aos
novos padrões de consumo”,
disse.
Outro pecuarista que concorda que o setor lácteo precisa de mais visibilidade é o
presidente dos Laticínios Fiore, Marcos Corteletti. À frente de uma empresa familiar
atuante desde 1972 e que colocou o Espírito Santo como
o quarto estado do Brasil a
produzir leite tipo A, Marcos
conta que a preocupação nos
laticínios parte da qualidade
do rebanho, do melhoramento genético e da responsabilidade com a natureza.

LEITE

“O nosso setor não pode parar e a pandemia impactou bastante. Locais mais dependentes do
turismo para venda de produtos derivados, por exemplo, tiveram queda significativa de lucro.
Precisamos da valorização do leite, por todos, pois com o preço da arroba em alta, matrizes leiteiras estão sendo levadas para o abate e o cenário é de produtores saindo da atividade. Entender
e reconhecer que o consumo do leite é mais que um hábito, tem importância social e econômica
com empregabilidade. Dos 365 dias, não há um dia que não se produz leite”, destacou Marcos.

DADOS DO ES:
34,21 MIL
Pessoas trabalham com a pecuária
1,46 MILHÕES
Hectares de pastagens
1,94 MILHÕES DE CABEÇAS DE BOVINOS
330 MILHÕES
De litros de leite produzidos no final de 2018 e
início de 2019
12% DO PIB AGROPECUÁRIO CAPIXABA
Pecuária de corte e leiteira
Fonte: Idaf
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Plano Safra: agronegócio
defende que recursos
cheguem aos produtores
Um documento contendo dez propostas prioritárias para a política
agrícola foi elaborado pela CNA, com sugestões das federações, e
entregue ao Mapa
O Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2020/2021, lançado pelo Governo Federal
no dia 18 de junho, conta
com R$ 236,3 bilhões para
apoiar a produção agropecuária nacional, um aumento de R$ 13,5 bilhões
em relação ao plano anterior. Os financiamentos
podem ser contratados de
1º de julho de 2020 a 30 de
junho de 2021.
O volume de recursos
anunciado pelo Governo
para aplicação em crédito
rural é 6,1% superior aos
R$ 222,7 bilhões programados para a safra 2019/2020.
Do volume total, 65% devem ser aplicados a juros
controlados e 35% a juros
livres. Serão destinados R$
33 bilhões para produtores
rurais familiares (enquadrados no Pronaf), R$ 33,2
bilhões para médios produtores (enquadrados no Pronamp) e R$ 170,2 bilhões
para demais produtores e
cooperativas de produção.
O volume de recursos previsto para a subvenção ao
prêmio do seguro rural em
2021 é 30% superior ao alocado em 2020 (R$ 1 bilhão)
e permitirá ampliar a área
com cobertura de seguro
para 21 milhões de hectares
e atender aproximadamente 300 mil apólices, ante os
15 milhões de hectares e as
220 mil apólices previstas
para 2020.
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Para garantir que os recursos

cheguem às mãos dos produtores, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) colheu os anseios e demandas reunidas pelas federações de Agricultura e Pecuária
nos estados, sindicatos rurais,
produtores e associações que
serviram de base para integrar
um documento com dez propostas prioritárias.
Os pontos do documento contemplam sugestões
de medidas estruturantes
para o setor e solicitações
pontuais relacionadas aos
atuais desafios que os produtores rurais têm enfrentado, com o novo cenário
econômico, devido à pandemia do coronavírus.
O presidente da Faes,
Júlio Rocha, destaca que,
mesmo em face de uma adversidade tão conturbada
como a pandemia, o agro
continua sendo o alicerce
da economia e os produtores necessitam recompor
fluxo de caixa. “Nossos esforços estão voltados para
garantir uma redução na
taxa de juros, ampliação
das fontes de financiamento para o setor e avanço
nas políticas de gestão de
riscos”, comenta.
O documento foi entregue, em maio, ao Ministério
da Agricultura e à Frente
Parlamentar da Agropecuária (FPA). Os pilares das
propostas reunidas no material são: reduzir a taxa
de juros do crédito rural;

aumentar o funding de financiamento para a agropecuária; desburocratizar e
reduzir o custo de observância; crédito rural; gestão de
riscos da atividade agropecuária; e comercialização.
LIVE COM O MAPA
Após o Plano Safra ser
anunciado pelo Governo
Federal, o presidente da
CNA, João Martins, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participaram
de um debate ao vivo pelas
redes sociais do Sistema
CNA/Senar. Foram discutidos detalhes do Plano Agrícola e Pecuário 2020/2021
e os desafios futuros para
o agro em busca de melhores condições de financiamento e competitividade.
No encontro foram abordados vários pontos do
Plano Safra e Martins reconheceu o esforço do
governo na construção do
Plano Agrícola e Pecuário com as condições que
foram possíveis diante
do quadro de pandemia e
destacou a parceria entre
CNA e Mapa para beneficiar o produtor rural.
A ministra avaliou que o volume de recursos ficou acima
do esperado. “Nós achamos
que foi bom, acima da nossa
expectativa. Houve sensibilidade por parte do governo,
prestigiando o setor, que não
parou, continuou trabalhan-

CAPA

do, gerando divisas para o
país e garantindo o abastecimento. Foi um esforço de caixa com a parte fiscal do governo fragilizada. Não era um
caixa propício para um Plano
Safra”, ressaltou.
O presidente da CNA reiterou a necessidade de o Congresso Nacional construir
políticas para modernizar o
sistema financeiro nacional no
que se refere ao crédito rural,
com o intuito de reduzir a burocracia e atrair mais investidores
privados interessados no agronegócio brasileiro.
João Martins anunciou ainda que no segundo semestre entregará à ministra uma
proposta de plano plurianual
para a agropecuária, com o
objetivo de possibilitar mais
planejamento e previsibilidade para o setor. “Precisamos
acabar com essa correria pelos recursos. Teremos objetivos
claros para saber o que fazer daqui
a dois, três anos”.

CONHEÇA AS 10 PROPOSTAS PRIORITÁRIAS DA CNA
PLANO AGRÍCOLA E PECUÁRIO 2020/2021

1. Reduzir significativamente a taxa de juros das operações
de crédito rural, em consonância com as sucessivas
reduções da taxa Selic e de outros setores da economia.
2. Adequar os percentuais de Custos Administrativos e
Tributários (CAT) recebidos pelas Instituições Financeiras
(IFs) viabilizando o aumento do volume de recursos
equalizável.
3. Aumentar a transparência sobre as exigências das instituições financeiras nas concessões de crédito rural e aprimorar a fiscalização sobre a prática de venda casada,
com o objetivo de penalizar as instituições financeiras nos
casos de práticas abusivas.
4. Garantir orçamento em 2021 de R$ 13,5 bilhões para a
subvenção econômica em equalização de taxa de juros e
de R$ 1,6 bilhão para a subvenção econômica ao Prêmio
do Seguro Rural.
5. Priorizar recursos para o crédito de custeio e
comercialização.
6. Priorizar os programas de investimento: para construção
de armazéns (PCA), irrigação (Moderinfra), investimentos
necessários à incorporação de inovações tecnológicas
(Inovagro) e o Programa ABC.
7. Garantir previsibilidade de execução do orçamento
destinado PSR e implementar sistema para concessão da
subvenção diretamente ao produtor rural.
8. Estimular contratações do Pronaf Produtivo Orientado.
9. Ajustar a regulamentação prudencial vigente sobre a
carteira de crédito agropecuário, por meio da aplicação
de diretrizes que considerem as características e a
importância da carteira agro no mercado de crédito brasileiro.
10. Negociar com a CVM a edição de norma para criação
de Fundos de Investimento para o Setor Agropecuário.
(Fiagro).
O documento com as Propostas na íntegra está disponível
para download no site: www.faes.org.br/documentos
Fonte: CNA
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CONHECIMENTO

Assistência técnica e treinamentos já
acontecem de forma virtual no ES
(EAD), pois não temos como deixar de usar cada vez mais a tecnologia a nosso favor e a informação
tem que estar disponível em várias
plataformas e modelos”, disse ela.
Para participar, a propriedade
precisa ter recebido, ao menos, a visita presencial dos técnicos de ATeG
pelo período de um mês. Também
é necessário assinar um termo de
adesão, ter o Caderno do Produtor e condições de manter contato com o técnico. As ferramentas
mais utilizadas para o atendimento
são Whatsapp, telefone e e-mail.
Produtores que desejam participar do ATeG podem entrar em
contato com o Sindicato Rural
e se inscrever no curso Negócio
Certo Rural on-line. Esse é o primeiro passo para contribuir com
a melhoria da gestão da propriedade rural e o planejamento de
novas oportunidades de negócios.

Produtor de Linhares, Genivaldo Vicentini,
recebendo assistência técnica online

Crédito: Divulgação

Produtora de Iúna, Christina Pereira, tira dúvidas em
atendimento remoto sobre deficiência nutricional nas
folhas do cafeeiro

Crédito: Divulgação

Desde abril a inovação passou a
fazer parte do dia a dia de quase 900
produtores rurais atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG)
do Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural do Espírito Santo (Senar-ES) que,
com o isolamento social provocado
pela pandemia, passou a ser on-line.
Produtores de café, leite, olerícolas,
pimenta e cacau estão sendo acompanhados de forma remota (por ligação
telefônica ou mensagens por aplicativo) pelos 49 técnicos, cinco veterinários e cinco supervisores de campo.
Segundo a supervisora geral do
ATeG, Cristiane Venoresi, a novidade está sendo bem aceita de ambos
os lados. “Para o produtor que já
usa tecnologia, o novo modelo é facilmente assimilado. Já aquele que
é mais conservador está se adaptando bem, sendo uma excelente
experiência para todos nós, principalmente para a instituição. Percebemos que muitos assuntos podem
ser resolvidos de forma on-line, por
mensagens e até por ligação telefônica. Eu enxergo uma grande oportunidade para a assistência técnica
se tornar híbrida no futuro, trazendo
vários benefícios como, por exemplo, a diminuição de custo”, explica.
Nada substitui o “olho no olho”,
como destaca a superintendente do Senar-ES, Letícia Simões.
Mas a instituição está atenta às
mudanças e tendências do mercado, utilizando as ferramentas
on-line da melhor forma possível.
“O modelo é novo para todos
nós, técnicos de campo e produtores, mas os resultados têm sido positivos, na medida do possível, pois
ainda temos uma grande procura
por parte dos produtores do atendimento presencial. Isso faz parte de
uma cultura que o meio rural possui
e preserva. O Sistema está se remodelando, criando produtos e serviços que possam ser híbridos, possuir
10 uma parte presencial e outra virtual
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Produtores têm acesso a ATeG e videoaulas totalmente on-line e de
forma gratuita

Em atendimento remoto família Hell envia fotos
das anotações gerenciais feitas na propriedade
Sítio Santa Joana, em Itaguaçu

CONHECIMENTO

TREINAMENTOS ATRAVÉS DE VIDEOAULAS
Quando o assunto é capacitação, o Senar-ES sai na
frente e já estruturou alguns
treinamentos
em
formato
de videoaulas disponibilizados pela instituição para as
famílias rurais. Com toda a
segurança e qualidade, as
diversas
atividades
agropecuárias continuam e com
muito aprendizado on-line.
A coordenadora de Promoção Social do Senar-ES,
Tereza Zaggo, explica que o
projeto das videoaulas surgiu da necessidade de prosseguir capacitando o produtor
para cuidar da propriedade
ao mesmo tempo que adota a tecnologia como alia-

da, assunto que já vinha sendo debatido a algum tempo.
“Nessa época de quarentena
precisamos
garantir
que o produtor continue se
atualizando. Para isso, estamos disponibilizando videoaulas nas nossas mídias
sociais e pelo Whatsapp, inovando na forma de levar conhecimento e orientação”.
Tereza complementa que
os treinamentos do Senar são
referência no mercado e manter a qualidade a distância era
o maior desafio, mas o Sistema já está colhendo frutos
positivos. “Hoje o que temos
recebido de respostas positivas mostra a satisfação dos

produtores rurais. Estamos
no rumo certo e esperamos
alcançar um número ainda
maior de pessoas”, pontua.
Os vídeos são gravados pelos
instrutores credenciados e
estão disponíveis no canal
do Youtube do Sistema Faes/
Senar-ES. Na plataforma os
interessados têm acesso aos
conteúdos de forma gratuita.
Em caso de dúvidas, é possível
enviar a pergunta para a área
técnica por meio do e-mail:
s e n a r t e c @ s e n a r- e s . o r g . b r
ou entrar em contato pelo
telefone: (27) 3185-9229.
Para acompanhar as videoaulas, acesse: www.youtube.
com/SistemaFaesSenarES

WEBINAR COM ESPECIALISTAS
Outra forma encontrada pelo
Sistema Faes / Senar-ES de aproveitar as ferramentas virtuais e
debater assuntos com especialistas é o Webinar. A conferência
online traz debates importantes
sobre a situação agropecuária
atual nos seus diversos segmentos como leite, café, agroindústria e nota fiscal do produtor.
“O Sistema não pode deixar

de cumprir sua missão que é
levar mais conhecimento para
as famílias rurais, mesmo neste
momento desafiador que enfrentamos. Por isso, a ideia de
levarmos informações a respeito de diversos temas pela
internet. O produtor não parou
de produzir e agora, mais do
que nunca, precisa do apoio e
da orientação do nosso Siste-

ma. As ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado estão sendo nosso novo
canal de comunicação junto
aos produtores e suas famílias, enquanto nossos treinamentos estão adiados.
Inovação é nossa palavrachave sempre”, afirmou a
superintendente do Senar-ES, Letícia Simões.

11

COMERCIALIZAÇÃO

Mercado CNA diminui distância entre
produtores rurais e consumidores
A plataforma de comércio eletrônico já conta com 33 produtores
cadastrados e 11 compradores do Espírito Santo
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gístico ou possui uma loja virtual.
Com menos de dois meses a
plataforma já vem fazendo a diferença na vida de produtores
e compradores capixabas. São
33 produtores cadastrados e 11
compradores. Entre eles está o
técnico agrícola Eduardo Pautz,
de Afonso Cláudio, que conheceu a Mercado CNA através de
um anúncio na internet.
Para Eduardo, o comércio online é uma ótima ferramenta, pois
possibilita ao pequeno produtor
se tornar mais independente na
comercialização de seus produtos.
“A ferramenta veio na hora certa
para auxiliar o produtor na
comercialização do que produz,
visto que esta etapa muitas vezes
é um desafio, principalmente
para nós agricultores familiares.
Outro ponto positivo é que o
sistema é bem simples e fácil de
usar”, explica.
Ele conta que o Mercado CNA
tem inúmeros benefícios para
quem trabalha e vive da terra e
oferece maior comodidade para
o consumidor. “O Mercado CNA
abriu um mercado mais amplo
onde tenho possibilidades de

negociar a produção com compradores até de outros estados,
conseguindo assim maior valor
na mercadoria. Os produtores
precisam conhecer a ferramenta,
eu indico com certeza”, defende.
Em todo o país, o Mercado
CNA tem até o momento mais
de 600 produtores cadastrados,
mais de 400 compradores, quase 400 anúncios de mais de 100
tipos de produtos do agro diferentes e já foram realizadas 383
negociações pela plataforma.
Segundo o gestor de Negócios
da CNA, Wilson Brandão, a expectativa é alcançar muitos outros produtores em todo Brasil
e alavancar as vendas durante e
depois da pandemia.
“A plataforma já atende a possibilidade de emissão de cotações, por
parte dos compradores, e de promoções, por parte dos vendedores,
o que dá mais dinamismo. Ela está
em constante evolução e tende a
ter os números substancialmente
aumentados a partir do trabalho organizacional que será feito por todo
o Sistema CNA”, explicou.
Para se cadastrar acesse:
www.mercadocna.com.br

Crédito: Divulgação

Já imaginou um programa exclusivo de comercialização on-line que garanta as vendas dos
produtos do campo em meio à
crise gerada pelo avanço do novo
coronavírus? Com o objetivo de
diminuir o distanciamento entre
produtores rurais e consumidores, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), com
apoio do Ministério da Agricultura (MAPA), desenvolveu o site
Mercado CNA.
Com o sistema, o pequeno
agricultor pode acessar novos
meios de venda alcançando um
maior número de compradores.
A plataforma indica o lugar
mais próximo para adquirir
os produtos que precisa,
recebendo a domicílio. Os
produtores rurais também têm
a opção de criar um “mini site”
dentro do Mercado CNA para
anunciar seus produtos.
É possível fazer o cadastro de
acordo com o perfil do interessado, seja produtor rural, associação ou cooperativa que queira
vender; quem deseja comprar direto do produtor rural, ou ainda
quem é prestador de serviço lo-

CONTRATAÇÃO

Banco de Oportunidades encurta
distância entre contratantes e
trabalhadores

A ferramenta do Sistema Faes / Senar-ES é gratuita e permite o
cadastro de vagas de emprego e de currículos por trabalhadores

Contratar ou se candidatar
a uma vaga de emprego na
área rural do estado agora ficou mais fácil com o Banco de
Oportunidades, criado pela
Federação da Agricultura e
Pecuária do Espírito Santo
(Faes), o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES), os Sindicatos Rurais, em parceria
com a OCB/ES. Mais de 300
currículos estão cadastrados.
O cadastro é gratuito e,
assim que realizado, os trabalhadores rurais podem verificar as vagas disponíveis
no portal e se candidatar às
oportunidades de interesse.
Dessa forma, os empregadores passam a ter acesso aos
currículos cadastrados e poderão entrar em contato com
os profissionais para iniciar
o processo de contratação.
O Banco de Oportunidades
foi desenvolvido para oferecer
soluções para as famílias rurais
nesse período de pandemia.
“A ferramenta tem uma
grande importância dentro
do cenário econômico atual,
pois é mais um canal que visa
minimizar os impactos causados pela pandemia, pelo de-

semprego, e está disponível
para toda a sociedade capixaba. Apesar de estar em sua
fase de lançamento, o banco
já disponibiliza ofertas de
vagas, bem como vários currículos de trabalhadores já
foram cadastrados”, pontua
a superintendente do Senar-ES, Letícia Simões.
Para o presidente da Faes,
Júlio Rocha, o site é um reforço para fazer a economia
girar e auxiliar a empregabilidade de produtores capixabas. “Tradicionalmente o Espírito Santo recebe grande
parte de trabalhadores de
outros estados e não se tinha, até o momento, um cadastro adequado para identificar mão de obra local. Com
o banco, quem procurar mão
de obra sazonal e emergente encontrará, com identificação do trabalhador, oferecendo oportunidade para
quem é do estado, gerando
mais segurança e fazendo o
capital girar”, explica.
A gerente financeira da
propriedade Fazenda do
Vovô Delio, Fernanda Permanhane, viu no site uma
chance de potencializar as

contratações da propriedade de seu pai, Edivaldo Permanhane, que fica no município de São Mateus. “Achei a
iniciativa muito interessante, pois muitas vezes dependemos do boca a boca para
conseguir contratar funcionários nesse período de
colheita de café, por exemplo. Com o site conseguimos
atingir um número maior de
interessados e contratamos
uma pessoa para a colheita.
Para a vaga de auxiliar administrativo ainda estamos fazendo entrevistas. Acredito
que faltava uma ação assim
para o setor rural”, explica.
Quem também já integra o
banco de currículos é o estudante de Agronomia e produtor rural, Leandro Fernandis de
Souza, que realizou o cadastro
por indicação de um amigo e
aguarda uma vaga temporária.
“A iniciativa é uma boa oportunidade de expandir a empregabilidade no campo, principalmente nesse período de crise.
Além de aumentar a possibilidade de gerar uma maior aproximação entre o mercado rural
e os trabalhadores já qualificados no mercado”, disse.
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SEGURANÇA NO CAMPO
PANDEMIA

Conheça as 5 ações que o
Sistema Faes / Senar-ES fez
para alavancar o agro durante
a pandemia
Diante do atual quadro de sério risco de disseminação da Covid-19 (coronavírus), a Federação
da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (FAES) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
do Espírito Santo (Senar-ES) seguiram as orientações da Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA), suspendendo reuniões internas e externas e eventos presenciais.
Mas a assistência ao produtor rural permanece. A s instituições se remodelaram,
e integradas estão realizando reuniões e atendimentos de assistência técnica de
forma on-line, além de oferecer treinamentos por meio de videoaulas e webinar com
especialistas. Também foram desenvolvidas campanhas para auxiliar na divulgação da
produção agropecuária e para fortalecer e reconhecer o papel do homem do campo, que
continua produzindo na pandemia.
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