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Estamos completando o primeiro mês de 
um ano novo, que não será diferente do 
que se espera de um ano novo, apesar das 
preocupações com a COVID-19.

Nos dias atuais, ao tempo em que muito 
sentimos pelas perdas humanas de parentes, 
de amigos e de cidadãos, também agradecemos 
a Deus pela misericórdia das milhares de vidas 
poupadas.

Desde o início, o nosso Sistema manteve o 
seu otimismo e decidiu pela continuidade de 
se manter produzindo.

Todos, não só aprendemos como criamos 
oportunidades em ações de valorização dos 
produtores, criação do Projeto Feira Segura, 
crescimento de qualidade e alcance da nossa 
comunicação, divulgando melhor, por exemplo, 
os cases de sucesso.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) tornou-se, pelo reconhecimento 
de sua competência e mérito conquistado, 
seguida pelas Federações e Sindicatos Rurais, 
assídua protagonista e assessora dos principais 
temas de interesse do segmento junto ao 
governo.

É o caso do Plano Safra, em que além das 
mudanças conquistadas, como incremento de 
recursos e queda de juros, a CNA trabalha, 
diuturnamente pelas reformas em marcha; 
a econômica, a previdenciária, a política e a 
tributária, contribuindo e apoiando para que se 
concretizem, respeitando a desburocratização 
e a desoneração para os produtores rurais.

O conteúdo desta edição referenda estes 
temas; ao tempo em que desejamos uma feliz 
leitura, deixamos uma forte mensagem de 
esperança e confiança de todo o trabalho que 
unidos possamos realizar.

Forte abraço!

Refletindo para crescer

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

Aposentado transforma hobby em lucro
Com o auxílio do Senar-ES, piscicultor aprende a gerenciar 
propriedade e obter renda extra após aposentadoria

Foi no sítio Recanto da Brejaú-
ba, em Castelo-ES, que o aposen-
tado Roberto Carlos Mesquita 
deu um novo sentido para sua 
vida após a aposentadoria. Servi-
dor público de carreira, percorreu 
diversas localidades do Estado a 
trabalho, em 36 anos de institui-
ção bancária, e agora desenvolve 
a piscicultura ao lado da família. 

“Herdei a propriedade do meu 
pai. Não gostava de peixes, a não 
ser como alimento. Ainda em 
atividade no banco, por volta de 
2008, fiz um poço, adquiri alevi-
nos e comecei a criar tilápias para 
consumo próprio. O que era um 
hobby tornou-se uma atividade 
após minha aposentadoria, em 
2016”, destaca.

Em 2019 Roberto recebeu o 
auxílio que faltava para impulsio-

nar sua atividade na piscicultura. 
Associado ao Sindicato Patronal 
Rural da região, recebeu o convite 
para ser atendido pela Assistência 
Técnica e Gerencial (ATeG) do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Rural do Espírito Santo (Senar-ES) 
e, desde então, ele aplica o que 
aprende na administração de sua 
propriedade rural.

“Aprendi a agregar valor à minha 
produção. Com a assistência do Se-
nar-ES abri os olhos quanto à possi-
bilidade de ir além de abastecer a 
minha família. Hoje vendo filés de 
tilápia na cidade e tem dia que lim-
pamos cerca de 6 kg”, conta orgu-
lhoso da rotina que mantém com a 
esposa, em que acordam cedo, tra-
tam os peixes e os acondicionam.

O aposentado entrega às sextas-
feiras, em média, 25 kg de filé de 

PROPRIEDADE

 Roberto Carlos Mesquita e o filho vendem 25 
kg de filé de tilápia por semana

A propriedade possui três tan-
ques-rede de 4 m³ cada, com ca-
pacidade conjunta de 1.500 alevi-
nos. Para abate, calcula-se o peso 
médio de 700 gramas por tilápia. 

Roberto também fez o curso 
de Processamento de Pescado, 
do Senar-ES, e já oferece, além da 
tilápia, seus respectivos subpro-
dutos como defumadas, embuti-
das e quibe, por exemplo. 

“Pretendemos ampliar a pro-
dução com a aquisição de um de-
fumador e uma máquina de moer 
carne”, conta Roberto, animado 
em ver a família unida no traba-
lho e nas possibilidades que sur-
gem com as especializações.

Crédito: Divulgação Crédito: Arnaldo Alves

tilápia para o filho e nora venderem 
na cidade. Segundo ele, a venda é 
bem rápida, já que os compradores 
sabem de antemão de sua nova 
empreitada. O Sítio Recanto da 
Brejaúba realiza o comércio desde 
outubro de 2020 e a expectativa é 
de crescer ainda mais.

Crédito: Fabiano Giore
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Os pecuaristas leiteiros de São 
Roque do Canaã, Palmerindo An-
tônio Baratela e a esposa Apare-
cida Baratela, comemoram a re-
dução de gastos que tiveram na 
fazenda após contar com o atendi-
mento da Assistência Técnica e Ge-
rencial (ATeG), do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural do Espíri-
to Santo (Senar-ES), em parceria 
com o Incaper e a Associação dos 
Produtores Rurais do município. 

A história do casal com o Senar-
-ES é de longa data, somando 15 
anos de muito aprendizado e pro-
fissionalização. Juntos já partici-
param de diversos treinamentos e 
programas, dentre eles Produção 
de Derivados do Leite, Produção 
de Embutidos e Defumados de 
Carne, Inseminação Artificial de 
Bovinos e Com Licença Vou à Luta. 
Aparecida revela que os cursos, 

além de darem suporte à prática 
do dia a dia, os fez ter economia 
e mais segurança para lidar com a 
parte administrativa. 

Na evolução do sítio eles 
destacam o importante papel do 
Senar-ES através de capacitações 
profissionalizantes e da 
Assistência Técnica e Gerencial.

Hoje, quem também dá su-
porte técnico no Sítio Baratela 
é a filha, que é médica veteriná-
ria e cuida dos animais, ao lado 
de mais dois funcionários.

LEITE

Casal de pecuaristas reduz gastos com 
Assistência Técnica do Senar-ES
A assistência ajudou a melhorar o gerenciamento do negócio

OFÍCIO DE FAZER QUEIJOS

Juntos, Palmerindo Antônio Baratela e a espo-
sa, Aparecida Baratela, produzem 105 peças de 
queijo por dia

O ofício de fazer queijos foi 
ensinado a Palmerindo por seu 
pai, a quem ajudava retirando 
leite dos animais toda manhã e 
também na produção de queijos. 

Ao aprimorar seus conheci-
mentos e se casar com Apareci-
da, continuou o legado dos pais, 
agora na companhia da esposa. 

No Sítio Baratela são produzi-
das 105 peças de queijo por dia. 
A peça de 700g é vendida por R$ 
22,00 para aqueles que buscam 
na residência do casal. O quilo no 
supermercado e mercearias da 
região é vendido por R$ 22,00. 

Além de queijo minas frescal, 
o casal também produz ricota, 
queijo temperado queijo curado 
e manteiga. Os produtos podem 
ser encontrados nos comércios 
de São Roque do Canaã. 

Conseguimos diminuir signifi-
cativamente os gastos. Aprendemos 
a nos organizar e aos poucos esta-
mos caminhando

Aparecida Baratela, pecuarista 
leiteira

Crédito: Aparecida Baratela
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GERENCIAMENTO

Conhecimento gera bons resultados em 
propriedade de Rio Bananal
Administração e manejo da propriedade baseados em dados

Criado no interior do Espíri-
to Santo, Gedson Chagas, pro-
dutor de café conilon de Rio 
Bananal, começou a trabalhar 
na agricultura aos 30 anos, na 
Fazenda Duas Barras, mais co-
nhecida como Fazenda Dadalto. 
Atualmente, o produtor atua 
na parte da administração da 
fazenda, com seu sogro Anacle-
to Dadalto e seu concunhado 
Luciano Galdino.

Nos 238 hectares da fazenda, 
foram plantados 350 mil pés 
de café conilon, a única cultu-
ra da propriedade. De acordo 
com Gedson, o local chegou 
ao patamar mais profissional e 
especializado graças ao conhe-
cimento que adquiriu com o 
Curso Técnico em Agronegócio 
e os treinamentos de Adminis-
tração Rural do Serviço Nacio-

Conhecimentos adquiridos no Curso Técnico em 
Agronegócio e em treinamentos do Senar-ES fo-
ram fundamentais para a evolução da lavoura de 
café do produtor Gedson Chagas

nal de Aprendizagem Rural do 
Espírito Santo (Senar-ES).

“Esses cursos melhoraram a 
minha visão técnica, desde o 
manejo da lavoura até a admi-
nistração da propriedade, pois 
a tomada de decisão agora é 
baseada em dados”, explica.

Participando da Assistência 
Técnica e Gerencial (ATeG) do Se-
nar-ES, com a orientação do téc-
nico de campo, Gedson também 
já fez mudanças em sua proprie-
dade e aprimorou a gestão.

“Atualmente expandimos a 
lavoura de café na proprieda-
de, em toda a área onde po-
deria ser plantado. Vimos que 
a cultura estava dando mais 
resultado, e no local que ha-
via pastagem, plantamos mais 
café. A visão é esta: continu-
aremos mantendo a lavoura 

com potencial bom, sempre 
trabalhando pelo aumento da 
produção”, relatou o produtor.

Gedson é associado do Sindi-
cato Rural de Rio Bananal, pois 
reconhece a necessidade de unir 
os produtores para buscarem 
melhores soluções para o seg-
mento. Ele relatou que o sindi-
cato é presente nas ações dos 
agricultores, oferece diversos 
benefícios e apoio para a catego-
ria. Durante alguns anos, a conta-
bilidade de sua fazenda era feita 
pelo contador da entidade.

“A união faz a força e contar 
com a assistência do sindicato 
tem um peso maior para os pro-
dutores. O auxílio e o apoio que 
o Sistema FAES/Senar-ES/Sindi-
catos Rurais fornece é muito im-
portante para o agronegócio do 
Espírito Santo”, reforçou.

Crédito: Gedson Chagas 
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Treinamentos do Senar-ES ajudam 
cafeicultor a obter grão de qualidade
Investindo em café de qualidade, cafeicultor e fazenda já 
conquistaram prêmios em concursos

Desde muito jovem Rodrigo Rigo 
observava seu pai e avô trabalhando 
com a agropecuária. Formado em Ad-
ministração pela UFES, trabalhou fora 
da propriedade durante três anos an-
tes de seguir os passos de seu pai e 
ajudar na lavoura de café conilon.

A pecuária era o carro chefe da 
Fazenda Saúde, com uma pequena 
área, já antiga, de café conilon im-
plantada. Em um determinado ano, 
uma colheita realizada nesta lavoura 
antiga foi o divisor de águas para a 
mudança dos negócios da fazenda.

“Antes de decidir se realmente 
iria conseguir trabalhar com meu 
pai, resolvi participar de uma safra 
de café. Então, aqui estou eu, traba-
lhando há 16 anos com o cultivo do 
café”, relatou o produtor. 

No início, a propriedade possuía 
café conilon, sem sistema de bene-
ficiamento. Juntamente com seu 
pai, Rodrigo viu a possibilidade de 
melhorar a qualidade do grão. O 

CAFEICULTURA

agricultor estudou, fez cursos do 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural do Espírito Santo (Senar-ES) 
e visitou outras propriedades fora 
da região para aprender mais e, em 
2012, iniciou o processo de benefi-
ciamento do café por via úmida.

Nesta jornada de aperfeiçoamen-
to técnico para desenvolver um café 
de qualidade, Rodrigo se especia-
lizou com os cursos do Senar-ES de 
Poda e Desbrota do Café Conilon; 
Operação e Manutenção de Trato-
res Agrícolas; Operação e Manuten-
ção de Motosserra; Operação e Ma-
nutenção de Roçadora, Derriçadora 
e Podadora de Café; Eletricista e Ad-
ministração de Propriedades em Re-
gime de Economia Familiar. Já seus 
colaboradores fizeram o curso de 
Aplicação de Defensivos Agrícolas e 
Mulheres em Campo.

“O conhecimento em economia 
e segurança durante as jornadas de 
trabalho também ajudou muito em 

nosso crescimento. Tudo que eu e 
meus funcionários aprendemos foi 
colocado em prática, que aliado a 
adequação tecnológica contribuiu 
em nossa produção de café conilon 
de qualidade. E com esse café es-
pecial já conseguimos boas coloca-
ções em concursos”, disse Rodrigo.

O produtor já participou de onze 
edições do concurso da Coopera-
tiva Agrária dos Cafeicultores de 
São Gabriel, Conilon de Excelência 
Cooabriel, e suas recentes colo-
cações foram o 1° lugar na edição 
de 2019 e o 2° lugar na edição de 
2020, ambas na categoria Conilon 
Cereja Descascado.

SOBRE A PROPRIEDADE

Em 2020, Rodrigo Rigo conquistou 2° lugar na 
edição de 2020, na categoria Conilon Cereja 
Descascado, do concurso da Cooperativa Agrária 
dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha

Atualmente a maior fonte de 
renda da Fazenda Saúde é a co-
mercialização das sacas de café 
para a cooperativa da região de 
São Gabriel da Palha, tanto o 
café com valor padrão de com-
modities quanto o café diferen-
ciado, que é comercializado por 
um preço maior. Outra fonte 
de renda também é a venda de 
grãos especiais, torrados e mo-
ídos, chamado Rigo Coffee, que 
são vendidos na cidade e tam-
bém estão disponíveis pela in-
ternet. Atualmente, 400g desse 
café pode ser encontrado a par-
tir de R$ 20,00, o que Rodrigo vê 
como um belo incremento para 
a renda da fazenda.

O cafeicultor conta também 
com uma foodbike, que é utiliza-
da para vendas do Rigo Coffee 
na cidade e regiões próximas, 
além de ser usada em eventos.

Crédito: Rodrigo Rigo

COMERCIALIZAÇÃO DO CAFÉ
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HORTALIÇAS

CAPA

nosso crescimento. Tudo que eu e 
meus funcionários aprendemos foi 
colocado em prática, que aliado a 
adequação tecnológica contribuiu 
em nossa produção de café conilon 
de qualidade. E com esse café es-
pecial já conseguimos boas coloca-
ções em concursos”, disse Rodrigo.

O produtor já participou de onze 
edições do concurso da Coopera-
tiva Agrária dos Cafeicultores de 
São Gabriel, Conilon de Excelência 
Cooabriel, e suas recentes colo-
cações foram o 1° lugar na edição 
de 2019 e o 2° lugar na edição de 
2020, ambas na categoria Conilon 
Cereja Descascado.

SOBRE A PROPRIEDADE

De administrador a produtor de hortaliças 
Em Domingos Martins, filho de produtor retorna para o campo 
e sucede pai

O administrador de empresas, Lori-
val Douro, decidiu deixar o escritório e 
dar continuidade ao trabalho desenvol-
vido por seus pais na agricultura, que 
há 25 anos cultivam hortaliças, em Do-
mingos Martins. 

No início, a intenção era ajudar os 
pais na administração e produção da 
propriedade. Mas com o falecimento 
de seu pai, assumiu o Sítio Sagrados 
Corações, e agora cuida do plantio de 
hortaliças inovando e se profissionali-
zando para manter a qualidade do cul-
tivo de alface e brócolis.

Aluno do Curso Técnico em Agro-
negócio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural do Espírito 
Santo (Senar-ES), ele vem aplicando 
os conhecimentos adquiridos e está 
aprendendo mais a fundo sobre o 
funcionamento de uma proprieda-
de, o que o faz ter mais vontade em 
fazer a diferença na gestão.

O Sítio Sagrados Corações tam-
bém recebe a visita mensal do técni-
co de campo da Assistência Técnica 

e Gerencial (ATeG), do Senar-ES, 
e nos primeiros meses de atendi-
mento o produtor já notou dife-
rença na propriedade.

“A assistência me ajudou a re-
conhecer o potencial administra-
tivo que a propriedade pode ter, 
caso seja acompanhada por uma 
boa gestão e bons funcionários. 
Essa noção é muito importan-
te, contribui para quem vive do 
campo e dá esperança, pois de-
monstra que o futuro aqui é pro-
missor, mesmo que estejamos 
enfrentando situações adversas, 
com uma crise mundial sem pre-
cedentes e uma pandemia”, afir-
ma Lorival.

O Sítio Sagrados Corações pos-
sui 27 hectares e Douro destina 
nove para o cultivo das hortaliças. 
Em média são produzidas 500 ca-
beças de brócolis híbrido por dia 

Com o falecimento do pai, Lorival Douro as-
sumiu o comando do sítio da família e deu 
continuidade ao cultivo de hortaliças em 
Domingos Martins

Crédito: Lorival Douro 

Desde o início da pandemia 
até o momento atual, eu pude per-
ceber que o setor do agronegócio 
tem segurado a onda da economia. 
Se fizermos um comparativo do 
valor dos insumos praticados em 
2020 com os anos anteriores, con-
seguimos notar quase que o dobro 
da diferença, mesmo em função 
da pandemia e das dificuldades 
surgidas a partir desta. Porém o 
produto não acompanhou o valor 
dos insumos, já que os consumi-
dores não aceitam pagar tão mais 
caro, ou seja, no fim das contas, 
quem está pagando a diferença e 
mantendo a economia somos nós 
mesmos, produtores

Lorival Douro, horticultor

e cerca de 1.000 pés de alface. 
“Aqui na região muitos distribui-
dores compram dos produtores 
e se encarregam da logística. 
Meus produtos são entregues 
para os mercados da Grande Vi-
tória, norte e sul do estado, Rio 
de Janeiro e também para o nor-
deste”, disse o produtor.pande-
mia”, afirma Lorival.
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auxiliar o trabalho incansável dos 
produtores rurais. 

No Espírito Santo, muitas são 
as discussões em prol de um agro 
melhor: como a defesa, junto à 
CNA, do pleito com propostas en-
caminhadas à ministra Tereza Cris-
tina, voltadas para a prorrogação 
de dívidas, acesso ao crédito rural, 
tributação, exportação e seguros 
para os pequenos produtores ru-
rais, e o reforço na articulação da 
Simplificação da Reforma Tribu-
tária sem onerar a cadeia produ-
tiva, além da batalha para garan-
tir a manutenção dos Convênios 
ICMS/52 e 100.

Como estado produtor cafe-
eiro de destaque, os produtores 
tiveram acesso a uma cartilha, do 
Governo do Estado, construída em 
conjunto com a Faes e outros par-

A pandemia e a valorização do 
produtor rural
Nunca se dependeu tanto dos produtos e insumos do campo

A saúde e a economia nunca de-
penderam tanto daquilo que sai do 
campo, como em tempos de pan-
demia. Enquanto houve restrições 
nos setores econômicos, o setor 
produtivo primário não parou. En-
tre os desafios de quem planta, 
cria e exporta está o de conciliar 
estas atividades com um novo fa-
tor: o de se proteger de um vírus e, 
mais ainda, aumentar os cuidados 
com tudo o que se produz. 

Nesse sentido, os esforços da 
Federação da Agricultura e Pecuá-
ria do Espírito Santo (Faes), do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Rural do Estado (Senar-ES) e dos 
Sindicatos Rurais, em âmbito es-
tadual, da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
e do SENAR, em esfera nacional, 
foram redobrados para orientar e 

ceiros, com orientações de saúde 
para a colheita do café. Além dis-
so, a Faes e o Senar-ES realizaram 
ações voltadas à prevenção da 
Covid-19 com entrega de kits con-
tendo máscaras, álcool em gel, 
cartazes e panfletos com instru-
ções aos trabalhadores do campo.

Desde novembro, a Federa-
ção e o Senar-ES estão realizan-
do a Feira Segura, ação que visa 
conscientizar produtores rurais, 
feirantes e a população em geral 
sobre a importância da prevenção 
do coronavírus e que alcançará 
até o fim de 2021 mais de 40 mu-
nicípios capixabas. 

Junto à Feira Segura trabalha-
se a valorização do produtor rural, 
essencial na vida de cada capixaba. 
“Queremos conscientizar a 
todos, especialmente nesse 

CAPA
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Desde o início da pande-
mia o agronegócio nunca parou 
e nem pode, pois, a população 
precisa se alimentar e o produ-
tor precisa garantir sua renda. 
Tomamos todas as precauções 
necessárias e continuamos pro-
duzindo. Estamos acompa-
nhando a evolução da doença e 
aplicando todas as medidas cau-
telares para garantir a seguran-
ça alimentar e de saúde, tanto 
dos produtores rurais como da 
população consumidora

A pandemia ainda não acabou 
e não podemos relaxar nas ações de 
prevenção. Ela foi muito complicada 
para nós, mas não podemos parar. É 
mais uma etapa que nós produtores 
rurais temos que superar e a Faes, 
Senar-ES e o MAPA estão de para-
béns por lembrarem da gente que 
luta para garantir alimento saudável 
na mesa do consumidor. 

Eu gostei muito da ação porque 
mostra para os clientes que a Faes, o 
Senar-ES e o MAPA dão apoio ao pro-
dutor. Na pandemia, não paramos um 
minuto sequer para trazer produtos 
seguros para as famílias e não deixar 
faltar nada na mesa do consumidor. 
Percebemos que, como temos muitos 
clientes idosos, diminuiu um pouco a 
procura na feira

Produtor rural 
Deolindo Butescke

Produtora rural 
Roseane Cutis

momento de aumento dos casos 
de coronavírus, para minimizar o 
impacto dessa pandemia. Além 
disso, o Sistema FAES / Senar-
ES / Sindicatos rurais deseja que 
a população em geral conheça 
cada vez mais o papel e todo 
o trabalho da família rural na 
produção de alimentos”, disse 
a superintendente do Senar-ES, 
Letícia Simões.

Mais de 700 feirantes já parti-
ciparam da ação da Feira Segu-
ra e de Valorização do Produtor 
Rural nas feiras livres do Espí-
rito Santo. Foram distribuídos 
kits de proteção ao coronavírus 
aos feirantes e informações so-
bre a prevenção da doença para 
a população em geral. A ação é 
realizada pela FAES, o Senar-ES,  
o Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (MAPA) 
e os Sindicatos Rurais.

Todas as barracas das feiras 
livres são visitadas e os muni-
cípios em que a ação já aconte-
ceu são: Vitória, Cariacica, Via-
na, Venda Nova do Imigrante, 
Guaçuí, Baixo Guandu, Castelo, 
Domingos Martins, Ibatiba, Ico-
nha, Itaguaçu, Iúna, Laranja da 
Terra, Marechal Floriano, Pedro 
Canário, Pinheiros, Santa Leo-
poldina, São Gabriel da Palha e 
São Mateus.

Outros oito municípios capi-
xabas ainda vão realizar a ação, 
por meio dos Sindicatos Rurais. 
Confira alguns depoimentos dos 
produtores que participaram:

Júlio Rocha, presidente da FAES

FEIRA SEGURA
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Agro defende uma reforma tributária que 
não aumente os impostos para o produtor
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 A agricultura quer simplificação da legislação sem aumento de impostos

A questão da Reforma Tributária 
está mobilizando o Sistema do Agro-
negócio e sua representação pela 
Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil (CNA), os entes confe-
derados, e as federações estaduais. 

As propostas PEC 45/2019, da 
Câmara, PEC 110/2019, do Senado, 
e Projeto de Lei 3.887/2020, do Go-
verno Federal, têm peso político no 
Congresso Nacional e todas trazem 
como premissa simplificar o siste-
ma tributário brasileiro e aumentar 
a segurança jurídica, a transparên-
cia e a progressividade. Entretanto, 
alguns tópicos preocupam o setor 
agropecuário, como o aumento dos 
custos de produção, a cumulativida-
de tributária que as propostas ofe-
recem e o fim da desoneração da 
cesta básica.

O presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Espí-
rito Santo (FAES), Júlio Rocha, 
afirma que o setor defende uma 
proposta que simplifique a estru-
tura tributária, desburocratize, 
não aumente a carta tributária 
e não extinga alguns benefícios 
que estão sob ameaça, ante uma 
reforma ampla, que seria a eli-
minação dos créditos facultados 

pelos Convênios de ICMS 52/91 
e 100/97, que reduzem a base 
de cálculo da incidência do im-
porto, reduzindo-o.

Ele adverte que se a vigência 
desses convênios não for esten-
dida, os produtores arcarão com 
a cumulatividade do imposto e 
consequente bitributação. Ca-
berá, então, pleitear junto às fa-
zendas estaduais no sentido de 
reparar essa distorção.

“Em todas as propostas em 
tramitação, a CNA apresentou 
emendas. Não podemos permitir 
que uma reforma tributária im-
plique em maior carga tributária 
para o produtor rural, ainda mais 
em um momento como esse, em 
que o produtor precisa de apoio 
econômico”, disse Júlio.

Em reunião online com lide-
ranças e produtores rurais capi-
xabas, o coordenador Econômico 
da CNA, Renato Conchon, identi-
ficou aspectos questionáveis nos 
três projetos de Reforma Tribu-
tária que centralizam a discus-
são, entre um total de oito apre-
sentados ao Congresso. 

Ele mencionou o projeto en-
caminhado pelo Projeto de Lei 

3.887 do Governo Federal, a 
PEC 45 da Câmara dos Deputa-
dos, e a PEC 110 do Senado. Nas 
três versões, a Reforma ameaça 
majoração de impostos para o 
agronegócio, sendo que a pro-
posta da Câmara embute um 
aumento de 30% na tributação, 
a proposta do Senado eleva a 
carga em 25% e a do Governo 
em 12%.

O alerta que deriva dessa 
constatação é a de que mar-
gens apertadas podem compro-
meter a própria viabilidade do 
agronegócio.

A PEC 45, do Congresso, unifica 
cinco produtos – IPI, PIS, COFINS, 
ICMS e ISS – em um único tributo, 
o Imposto sobre Bens e Serviços. 
Segundo Renato, a Reforma não 
contempla uma discussão sobre 
a natureza da tributação que se 
mantém sobre o consumo, di-
ferentemente de outros países 
onde ela é mais acentuada sobre 
a renda e o patrimônio. 

Segundo Renato Conchon, a 
proposta da PEC 45 é a de uni-

ENCARGOS
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PROPOSTA DA CNA

formização da taxa para todos os 
produtos, do trator ao smartpho-
ne, do tecido ao saco de café, 
incorrendo numa generalização 
que promove desigualdades, por-
que onera igualmente produtos 
essenciais com produtos menos 
essenciais. Será adotada uma 
alíquota única de 25% aplicável 
sobre todos os produtos, inclusi-
ve sobre os que atualmente são 
isentos e revogam-se todos os 
benefícios fiscais, por exemplo, o 
crédito do imposto pago na aqui-
sição de insumos. 

O coordenador da CNA lembrou 
que usualmente o financiamento 
da safra é feito por três fontes, 
sendo um terço os recursos pró-
prios do produtor, um terço via 
empréstimos bancários e um ter-
ço em permuta com fornecedores. 
Além disso, a apropriação de cré-
dito/débito tributário na apura-
ção do imposto a pagar vai exigir 
compliance, controle contábil e 
contratação de contadores para o 
produtor, representando mais en-
cargos. Disse também que em 135 
países com produção agrícola rele-
vante a tributação é diferenciada 
para a agricultura, não se aplican-
do alíquota única em todas as ati-
vidades produtivas. 

Sobre a PEC 110, do Senado Fe-
deral, Renato explicou que ela de-
sonera os produtos agropecuários 
de tributação, inclusive insumos, 
exceto remédios, que terão im-
posto de 7%, mas fará a incidência 
de imposto seletivo em energia 
elétrica, o que elimina o crédito 
tributário desse insumo. A estima-
tiva é de que a média da alíquota 
por essa proposta será de 28%.

No Projeto de Lei 3.887, do Go-
verno, que institui a Contribuição 
Sobre Bens e Serviços, Conchon 
esclareceu que ela unifica nove 
tributos, estabelecendo alíquo-
tas nacionais padronizadas para 
alguns produtos, reduz alíquotas 
das atividades de transporte ur-
bano, saneamento básico e edu-
cação. Ela incide sobre a receita 
de bens e serviços de pessoas ju-
rídicas, não onera a exportação e 
exclui ICMS e ISS da base de cál-
culo do imposto. Mas como 98% 
dos produtores rurais são pesso-
as físicas, eles não serão alcança-

Em face das opções mais con-
sistentes que entram na reta fi-
nal das negociações no Congres-
so, a CNA, através do Instituto 
Pensar Agro (IPA), mobilizou a 
Frente Parlamentar Agropecu-
ária para encaminhar as ponde-
rações e reivindicações do setor. 
A proposta deve considerar que 
insumos agropecuários não po-
dem ser tributados, o produtor 
pessoa física não é contribuinte 
direto e não pode haver incidên-
cia de imposto seletivo sobre 
agroquímicos porque não geram 
créditos. 

A decisão do Confaz, o colegia-
do nacional de secretários esta-
duais da Fazenda, a respeito da 
prorrogação ou não dos Convê-
nios do ICMS deve inspirar uma 
nova mobilização, porque os pro-
dutores desfrutam de isenção 
do tributo nas compras internas 
e pagam 5% nas compras de ou-
tros estados, creditando-se des-
se valor. O entendimento é o de 
que caberá uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, junto ao 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
se os convênios não forem pror-
rogados, permitindo que os pro-
dutores se ressarçam do imposto 
não creditado.

Segundo o presidente da Fe-
deração da Agricultura capixaba, 
Júlio Rocha, a questão política 
que envolve o tema é espinhosa 
e o agronegócio precisa ser mais 
visível para o consumidor perce-
ber que a intermediação às ve-
zes onera o produto final. Citou 
o exemplo de um litro de leite, 
precificado no final de setem-
bro de 2020 em R$ 2,10 para o 
produtor, e adquirido no super-
mercado a mais de R$ 4,00. Tal 
diferença, observou, não é em-
bolsada pelo produtor, do mes-
mo jeito, atribui-se indevida-
mente ao setor rural altas que 

são promovidas por variáveis 
que fogem ao seu controle. 

Se o agronegócio de expor-
tação se beneficiou com a alta 
do dólar, o setor voltado para 
o mercado interno arcou com 
pesadas elevações nos preços 
dos insumos. Júlio Rocha citou 
o farelo de soja, adquirido no 
início de setembro de 2020 a R$ 
57,00, e já no início de outubro 
cotado a R$ 72,00. “Reconhece-
mos o esforço do Governo Fe-
deral, como na edição do novo 
Plano Safra que facultou aos 
pequenos produtores o acesso 
ao mercado externo e os bene-
fícios do seguro capixaba. Mas 
não é suficiente devido ao cres-
cente número de produtores 
endividados e com dificuldade 
de pagarem seus compromis-
sos”, destacou Júlio Rocha.

O setor agropecuário 
defende uma reforma tributária 
que traga segurança jurídica 
para os setores da economia 
e simplifique o atual sistema 
de tributos. A gente espera 
impactos positivos e não a 
inviabilização da atividade 
agropecuária

Renato Conchon, coordenador 
do Núcleo Econômico da CNA

dos pelo novo tributo, manten-
do-se também a desoneração da 
cesta básica. O aspecto negativo 
é que os insumos agropecuários 
manterão a tributação, não ge-
rando créditos.
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Lei que estipula teto para custo de 
cartórios tramita em regime de urgência
CNA defende projeto que fixa teto para custos cartorários de 
financiamento rural

CARTÓRIO

O vice-presidente da Confede-
ração da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) e presidente da 
Comissão Nacional de Política 
Agrícola da entidade, deputado 
José Mário Schreiner, está em-
penhado na tramitação no Con-
gresso em regime de urgência 
do seu Projeto de Lei 4334/20, 
que estabelece um teto nacional 
para a cobrança de taxas para o 
registro de garantias vinculadas 
às operações de financiamento 
rural no valor de R$ 250,00.

A redução das custas car-
toriais e o fim da cobrança do 
percentual do valor de financia-
mento tomado pelo produtor 
rural são demandas defendidas 
pela CNA há vários anos. A en-
tidade também defende apri-
moramentos para padronizar e 
acelerar a formalização dos atos 
de registro das operações, além 

O projeto de lei tem três obje-
tivos principais: limitar a cobran-
ça de custas cartoriais (emolu-
mentos) para um teto (R$ 250); 
reduzir o prazo para o exercício 
da atividade registral para dez 
dias e estruturar a implantação e 
operação dos sistemas de regis-
tro eletrônico de imóveis.

SAIBA MAIS

Segundo a CNA, o registro de uma cédula de 
garantia de operação de crédito varia de R$ 
80 a R$ 18 mil nos estados e entidade defende 
projeto que fixa teto para custos cartorários

do uso de novas tecnologias e a 
interação entre os cartórios.

O assessor jurídico da CNA, 
Rodrigo Kaufmann, afirmou 
que um dos objetivos do teto 
de gastos é a padronização na 
cobrança desses serviços carto-
rários. “Convivemos com valo-
res muito acima do necessário. 
Os serviços prestados pelos 
cartórios têm impacto direto 
no desenvolvimento da ativida-
de agropecuária brasileira que, 
para viabilizar suas linhas de 
crédito rural, precisa registrar 
títulos, contratos e garantias, 
até mais de uma vez por ano”, 
explicou.

Desde a publicação da Lei 
13.986/2020, já não há necessi-
dade do registro das cédulas de 
crédito rural e de produto rural 
em cartórios. No entanto, o re-
gistro de garantias, inclusive pe-

nhor de safra, ainda precisa ser 
feito nesses estabelecimentos.

Crédito: Divulgação
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Agricultura luta para baratear insumos e 
equipamentos por mais dois anos
A preocupação é prorrogar os convênios que reduzem a tributação 
do ICMS de sementes, defensivos e implementos

ICMS

A Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) tem mobili-
zado as federações estaduais em su-
cessivas reuniões para que, através 
dos secretários de fazenda que for-
mam o colegiado do Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária (Confaz) e 
as bancadas federais, consigam que 
os Convênios ICMS 52 e ICMS 100 se-
jam prorrogados até 31 de dezembro 
de 2022.

O Confaz é a instância decisória so-
bre tributos estaduais e as decisões 
dependem da aprovação unânime 
do conjunto de secretários da Fazen-
da. Na última reunião do Conselho, 
em outubro de 2020, deliberou-se 
pela prorrogação dos Convênios até 
31 de março de 2021. O Convênio já 
foi objeto de prorrogações anterio-
res, sempre sustentadas na falta de 
competividade que o setor experi-
mentará com o aumento da base de 
cálculo do imposto sobre fertilizan-
tes, defensivos e sementes, no caso 
do Convênio 100, e da majoração dos 
preços de máquinas, equipamentos 
e implementos agrícolas, objeto do 
Convênio ICMS 52.

O presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Espírito 

REFLEXOS

CONTRAMÃO

Santo (FAES), Júlio Rocha, explica 
que, além de onerar a atividade, o 
aumento dos impostos impacta no 
custo de vida e na inflação, pena-
lizando os consumidores. E atinge 
mais perversamente a parte da po-
pulação cujos gastos com alimenta-
ção representam parcela mais signi-
ficativa do orçamento familiar.

Também o coordenador do Nú-
cleo Econômico da CNA, Renato 
Conchon, e a assessora jurídica da 
entidade, Viviane Faulhaber, defen-
deram que, na próxima reunião do 
colegiado, a prorrogação seja feita 
até 31 de dezembro de 2022. Para 
Conchon, a segurança jurídica tam-
bém deve ser levada em conta nas 
decisões. Ele também propôs que as 
renovações sejam feitas até o final 
de cada ano. 

“A indefinição da carga tributária 
do futuro imediato acarreta insegu-
rança jurídica. Acredito que isso gera 
preocupação e compromete o plane-
jamento de médio a longo prazo. Por 
isso defendemos que a prorrogação 
dos dois convênios seja feita o quan-
to antes”, disse Conchon. 

No que diz respeito à inseguran-
ça jurídica, Renato Conchon adverte 
que além do aumento dos custos de 

O presidente da FAES, Júlio 
Rocha, destaca que a perda im-
posta pela extinção dos convê-
nios é mais grave em um quadro 
em que o agro não é competitivo, 
da porteira para fora, devido ao 
conjunto de fatores que combi-
na precariedade de escoamento, 
deficiência de logística de arma-
zenagem, tributação pesada, ex-
cesso regulatório que importa 
em perda de tempo. “Aumentar 
a base de tributação de insumo é 
enveredar pela contramão do de-
senvolvimento e da sustentabi-
lidade do sistema de produção”, 
disse Rocha.

Os convênios que datam de 
1997 expirariam em abril de 
2019, quando foram prorrogados 
para dezembro de 2020. A última 
reunião do Confaz deliberou por 
nova prorrogação até abril de 
2021, quando se espera uma ex-
tensão maior da sua validade, de 
dois anos, pelo menos.

produção para os produtores ru-
rais, há uma preocupação da CNA 
com a cumulatividade tributária 
que qualquer mudança na tributa-
ção causará, podendo gerar ques-
tionamento nos tribunais superio-
res quanto à constitucionalidade 
da medida.

Ele lembrou que, por força da 
Constituição Federal, o tributo é 
não cumulativo e qualquer mu-
dança na legislação que amplie 
a tributação, os fiscos estaduais 
necessariamente deverão ressar-
cir os créditos acumulados aos 
produtores rurais, adquirentes de 
insumos tributados.

Sem a prorrogação do convênio 100, o 
setor agro experimentará o aumento da 
base de cálculo do imposto sobre fertili-
zantes, defensivos e sementes

Crédito: CNA
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Convênio Terras Sustentáveis melhora 577 
propriedades rurais
Aumentar a produtividade das propriedades atingidas pela crise 
hídrica e desastre de Mariana foi o foco da ação

Por meio do Convênio Terras 
Sustentáveis, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural do Espíri-
to Santo (Senar-ES) e o Sebrae/ES 
atenderam 577 propriedades ru-
rais de 24 municípios do estado, 
de outubro de 2017 a dezembro 
de 2020, oportunizando o desen-
volvimento tecnológico e geren-
cial das propriedades atendidas.

A intenção das instituições foi 
desenvolver e fortalecer a susten-
tabilidade das propriedades ru-
rais que tiveram elevadas perdas 
da produção, ocasionadas pela 
crise hídrica, entre os anos de 
2013 a 2016, aliada aos prejuízos 
ainda incalculáveis causados pelo 
desastre ambiental provocado 
pelo rompimento da barragem de 
rejeitos de mineração do distrito 
de Bento Rodrigues, no municí-
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A ferramenta ISA tem 
como objetivo realizar um 
diagnóstico social, econômico 
e ambiental do seu empreendi-
mento, apontando pontos crí-
ticos, os riscos, os pontos po-
sitivos e as oportunidades de 
negócios. Em sua última etapa 
é elaborado, em conjunto com 
o produtor rural, um  Plano de 
Adequação da Propriedade, 
utilizado como norteador das 
ações realizadas na Assistên-
cia Técnica e Gerencial

Cristiane Venoresi, supervisora 
geral da ATeG no Espírito Santo

pio de Mariana, Minas Gerais, em 
2015, que impactou diretamente 
a região da Bacia Hidrográfica do 
Rio Doce.

O Diagnóstico Produtivo Indi-
vidualizado da propriedade, um 
dos passos da ATeG, foi realizado 
através da ferramenta ISA (Indi-
cadores de Sustentabilidade em 
Agroecossistemas), que já vem 
sendo utilizada no Espírito Santo 
no programa de Assistência Téc-
nica e Gerencial (ATeG), tornando 
possível avaliar a sustentabilida-
de do empreendimento rural e 
de sua atividade fim, agregando 
melhorias sociais, ambientais e 
econômicas ao projeto.

Através da ferramenta ISA é 
possível diagnosticar e monitorar 
21 indicadores referentes ao ma-
nejo da propriedade. 

Incentivada após participar de uma missão 
técnica, Leticia Dalmazo Melotti preparou uma 
área de café conilon especial para agregar 
valor à produção
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EVENTOS E MISSÕES ALGUNS RESULTADOS
 OBTIDOS:

RESULTADOS DO CONVÊNIO

No decorrer do Convênio Ter-
ras Sustentáveis foram reali-
zadas missões técnicas com os 
produtores rurais assistidos: um 
Seminário ISA em 2018 e outro 
em 2019, onde foram apresen-
tados os resultados alcançados 
no campo, além de palestras 
sobre sustentabilidade; um se-
minário de Agroflorestas, com 
visita a campo, e participação na 
Semana Internacional do Café 
(SIC), em Belo Horizonte/MG, 
nos anos 2018 e 2019.

Pimenta do Reino: au-
mento de 146% de produ-
tividade das propriedades

Café: 25% de cresci-
mento na produtividade 

S u s t e n t a b i l i d a d e : 
53,92% das propriedades 
assistidas tinham o Índice 
de Sustentabilidade abaixo 
de 0,49. Depois de 24 me-
ses, 64% das propriedades 
estavam com o ISA entre 
0,6 a 0,7, o que é o ideal

Custo de produção: 
4,9% dos produtores as-
sistidos sabiam a impor-
tância ou faziam análise 
do Custo de Produção. 
Após 28 meses, esse nú-
mero subiu cerca de 15 
vezes, chegando a 74,56%

Solo: 53% dos produ-
tores faziam a análise do 
solo. Depois de 2 anos, 
87% fizeram e entende-
ram a importância de sua 
realização

O Convênio foi finalizado em 
dezembro de 2020, e segundo 
Cristiane, o acompanhamento 
mensal nas propriedades rurais é 
de suma importância para toma-
das de decisões, principalmen-
te no que tange ao lucro para 
o produtor rural. “Muitas vezes 
não é aumento de produtivida-
de, mas sim a redução dos cus-
tos de produção que fazem com 
que o produtor tenha melhores 
resultados nos negócios. Tais co-
nhecimentos são passados pelo 
técnicos de campo (zootecnista, 
engenheiro agrônomo, veteriná-
rio e técnico agrícolas) durante a 
assistência técnica. Muitos pro-
dutores viram a importância de 
um acompanhamento técnico e 
gerencial e resolveram contratar 
os técnicos para continuar com a 
assistência”, afirmou.

Dezembro 2018

Agosto 2019

Dezembro 2019

Fevereiro 2020

Evolução da propriedade de café conilon, do 
produtor Antônio Schunk, de Linhares
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O AGRO FORTALECE O BRASIL.
NÓS FORTALECEMOS O AGRO.

Sua Contribuição Sindical Rural é essencial 
para defender os interesses da nossa categoria

 (27) 3185-9227

Av. Nossa Senhora da Penha, 1495, Torre A, 10º Andar - CEP: 
29056-243, Santa Lúcia, Vitória - ES

@faesfederacao 

@faes.senares

www.faes.org.br

faes@faes.org.br


