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panorama

Sistema CNA apresenta agenda de
trabalho a produtores rurais
O evento aconteceu na sede da FAPE-DF e reuniu lideranças do setor
para discutir o direcionamento das ações previstas neste ano

Os superintendentes das áreas de atuação Técnica e Relações Internacionais (CNA), Bruno Lucchi
e Lígia Dutra, apresentaram na última segunda (29) a
Agenda de Trabalho 2018 da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Na ocasião, estavam presentes
a diretoria da FAPE-DF, presidentes e representantes
dos sindicatos filiados à Federação e produtores rurais.
De acordo com o superintendente técnico, Bruno
Lucchi, o objetivo do encontro foi mostrar o trabalho desenvolvido pelas Superintendências junto às suas Comissões, a proposta de ação para os próximos meses, bem

expediente

como, buscar uma maior aproximação e interação da Confederação com os sindicatos. “Esse é
o momento de levantarmos críticas, sugestões e
reorganizarmos nossas ideias para atender as necessidades dos produtores rurais”, destacou.
O presidente da FAPE-DF, Joe Valle, agradeceu a presença dos palestrantes e parabenizou
o modelo de trabalho da CNA, que oferece um
leque de trabalhos e proposições que podem ser
ajustados com o dia a dia no campo. Para o presidente, estar perto da Capital Federal é uma vantagem para os produtores da região. “Brasília é um
quadrilátero em extensão pequena, mas muito
representativa no setor Agro, além de ser cenário
do poder de decisões. Podemos ser laboratório de
experiência para várias instituições”, ressaltou.
No encerramento, Lucchi sugere a realização
de visitas técnicas nos sindicados por área de atuação, no intuito de orientar o trabalho da equipe técnica e mostrar para cada cadeia produtiva as ações
desenvolvidas pelas Comissões Setoriais. Ele ainda
fez um apelo por mais participação dos representantes sindicais, nas reuniões e videoconferências transmitidas pela CNA, para que a instituição seja a voz
do pensamento do produtor rural.
Fonte: Ascom FAPE-DF
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Conselheiros e diretoria FAPE-DF reúnem-se
com o Secretário do Meio Ambiente

Com objetivo de integrar as atividades institucionais deste ano e ser um parceiro nas ações da Federação, o secretário do meio ambiente, Igor Tokarski se
encontrou na segunda (29) com o Conselho de Representantes e a diretoria da FAPE-DF.
O secretário ressaltou que a agenda da FAPE é
importante para o desenvolvimento sustentável da nossa
cidade, reconhecendo que o setor agropecuário da região é extremamente qualificado, com capacidade técnica e tecnológica que servem de modelo para todo o país.

Poucos meses após assumir o cargo,
o secretário contou com todo o apoio da
Federação na aprovação de três resoluções
dentro do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), que são consideradas muito importantes para a desburocratização que impede novos investimentos no setor produtivo. Tokarski lembrou
ainda, que o IBRAM criou um grupo de trabalho para
rever os valores que são cobrados nas taxas de licenciamento ambiental.
“A Secretaria vê com bons olhos essa parceria,
tendo em vista que, não há crescimento do agronegócio
sem a qualidade do meio ambiente. Para que a produção possa se desenvolver é preciso ter qualidade sustentável do solo, da água e boas condições climáticas”,
destacou Igor Tokarski.

Abraleite atua para assegurar
direito dos produtores
Associação de cunho nacional trabalha na defesa dos produtores de
leite e criadores de raças leiteiras
Desde sua fundação, em julho de 2017, a ABRALEITE Associação Brasileira dos Produtores de Leite começou a
mudar para melhor o cenário da pecuária leiteira no Brasil,
defendendo produtores de leite e criadores de raças leiteiras
do país. Essa é a maior categoria de produtores rurais do país,
com mais de um milhão de produtores, presentes em praticamente todos os municípios brasileiros.
Uma das principais demandas da Abraleite e que mais
preocupa quem trabalha no setor é a luta frente à estabilidade
do preço do leite. O preço baixo pago ao produtor desestimula quem trabalha no setor. Segundo o presidente da Abraleite, Geraldo Borges, a Associação está tratando de questões
importantes para equilibrar o mercado interno, para que as
indústrias e, principalmente, os produtores brasileiros não
sejam prejudicados com a queda generalizada dos preços do
leite. “Hoje somos o quarto maior produtor de leite no mundo
e ainda não somos autossuficientes. Há vinte anos, nós éramos
cerca de 1,8 milhão de produtores de leite, hoje somos aproximadamente 1,1 mi. Então, cerca de 700 mil produtores saíram
da atividade, o que significa que o setor passa por dificuldades,
porque se fosse uma atividade rentável os produtores não es-

tariam abandonando a produção de leite. Se isso continuar, a
tendência é piorar”, explicou.
A ABRALEITE em poucos meses de existência conseguiu fazer muito pela cadeia produtiva do leite no Brasil, que
há décadas é desorganizada. Dentre as ações da ABRALEITE
que foram exitosas, podemos citar por exemplo: a não renovação das Instruções Normativas IN 26 e IN 40, que permitiam a
reidratação de leite em pó para reenvase no Nordeste; suspensão das importações predatórias de leite do Uruguai, por determinado período, que desencadeou tratativas do governo no
sentido de colocar limites às importações desregradas de leite;
prorrogação dos prazos para pagamentos de financiamentos
de custeios e investimentos dos produtores de leite junto ao
Banco do Brasil; criação de linhas de financiamentos através
do BNDES Agro, para estruturas de armazenamento e aquisição de leite e derivados para armazenamento e colocação no
mercado em momentos oportunos, além da união dos produtores de leite com a filiação de milhares à ABRALEITE por
todo o país, dando voz aos produtores que agora são ouvidos
e defendidos por uma associação forte e representativa. Essas
são apenas algumas das ações realizadas pela ABRALEITE.
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FAPE-DF recebeu visita do Secretário
de Agricultura do distrito federal
A visita do secretário de agricultura, Argileu Martins, ocorreu no dia 29 de janeiro, na abertura da reunião
ordinária do Conselho de Representantes, Diretoria e
Conselho Fiscal da Federação da Agricultura e Pecuária
do Distrito Federal, que deu início ao ano administrativo
da FAPE-DF e aprovou o calendário de eventos de 2018.
Em uma breve apresentação, o secretário citou alguns avanços que o agronegócio conquistou no Distrito
Federal, compreendendo que este ano será estratégico
por ser ano de eleição, período em que os produtores
precisam estar bem organizados para expressar seus anseios, demandas e expectativas para que haja um com-

Eixão Agro terá duas
edições em 2018
Com o sucesso da primeira edição em
2017, Brasília receberá este ano, duas edições
do evento Eixão Agro, que agora, vem mais
forte com a segunda e terceira edição, previstas
para as datas: 06 de maio e 16 de setembro.
A exposição ocorrerá novamente, na altura das Quadras 210 e 211 Norte e conta com
a venda de hortifrútis, orgânicos, artesanatos
e flores. Na programação interativa, são oferecidas oficinas gratuitas e brincadeiras infantis.
A edição inaugural da feira reuniu no passado,
40 expositores no Eixão do Lazer e teve grande
aceitação do público brasiliense.
O evento é promovido pela Federação da
Agricultura e Pecuária do DF (FAPE-DF), com
apoio do SEBRAE-DF, em parceria com a pasta
da Agricultura, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/DF), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/DF) e as
Centrais de Abastecimento do DF (CEASA-DF).
“O Eixão Agro demonstra a força do
agronegócio no DF disponibilizando produtos,
conhecimento e informação a comunidade local”, destaca o presidente da FAPE-DF, Joe Valle.

prometimento dos candidatos com o setor. “O país está
retomando a economia na área de consumo de alimentos, isso significa que temos uma condição promissora,
a safra de grãos deixa o setor muito bem posicionado,
mas ao mesmo tempo demanda politicas de garantia de
preço, financiamento de infraestrutura, armazenagem e a
logística, que é o grande gargalo do setor”, explica.
De acordo com Argileu Martins, uma das propostas
de trabalho da Federação junto com a Seagri-DF é a revitalização do Parque de Exposições Granja do Torto, considerado um patrimônio para o conjunto de produtores do DF
que precisa ser solucionado ainda neste governo.
Na regularização fundiária, a Secretaria de Agricultura definiu uma linha de produção onde toda sexta,
estão sendo assinados contratos de concessão de uso de
terra para entregar aos produtores e a expectativa é estreitar uma parceria com a Terracap para a entrega de escrituras. Segundo o secretário de agricultura, a previsão
é que mil produtores, em todo o Distrito Federal, sejam
regularizados até o final de 2018.
Quanto à questão tributária, foi assinada pela Secretaria de Fazenda, a portaria que estabelece o ato cooperativo, o DF era o único estado que não reconhecia
isso, cobrando o ICMS tanto no transporte da propriedade do produtor até a cooperativa quanto no momento da
venda. A portaria dá fim a essa tributação repetida.
Por fim, o secretário lembrou do 8º Fórum Mundial da Água, que será realizado em março, frisando
a importância da representação do setor agropecuário
no debate do tema, ele também confirmou a possibilidade de compartilhar com a Federação um espaço no
estande da Secretaria.
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Buscar resultados
efetivos em suas ações
é meta do SENAR-DF para 2018
Planejamento estratégico e consolidação das metas para
atingir os resultados esperados começam a colher bons frutos
Se o ano de 2017 foi de aprimoramento, adequação e novas conquistas, em 2018, o principal desafio da
gestão do SENAR-DF será consolidar o planejamento
com foco em resultados e fortalecer o sistema FAPE/
SENAR, intensificando as ações de Formação Profissional Rural e a Assistência Técnica e Gerencial, primordial para os produtores do Distrito Federal.
O plano da instituição está focado no crescimento da representatividade do Sistema FAPE/SENAR e
Sindicatos, também em proporcionar a sustentabilidade das ações. No entanto, o planejamento prosseguirá
na estratégia de trabalho colaborativo, com os produtores rurais e demais parceiros do sistema. Este processo
é absolutamente necessário para cumprirmos de forma
eficiente a nossa missão, garantindo aos produtores rurais do Distrito Federal a oportunidade de se capacitarem e atuarem de forma empreendedora na busca de
geração de renda e qualidade de vida no campo.
As prioridades estabelecidas para este ano, são:
Ampliar em quatro novas cadeias produtivas o atendimento do Programa de Assistência Técnica e Gerencial
– ATeG, fortalecer o Programa HORTIFRUTIBRASI-

LIA, implantando mais uma Unidade Demonstrativa de
Treinamento – UDT, levando aos produtores, a oportunidade de mudanças tanto no ponto de vista da gestão,
quanto tecnológico. Dar continuidade ao Programa
Rede e – Tec Brasil, Curso Técnico em Agronegócio,
oferecido desde 2015 em conjunto com o Ministério da
Educação (MEC) e agora, conta também com a parceria
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Inclusive, uma ação de suma importância
foi à criação de outro Polo na região do PAD-DF, com
sede na Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal LTDA – COOPA-DF. Também é foco para
2018, o programa “Mulheres em Campo”, voltado para
o empreendedorismo feminino, ampliando a atuação
feminina na gestão das empresas rurais, proporcionando acesso ao conhecimento para que obtenham êxito
em suas propriedades.
Por fim, o maior desafio do SENAR - DF será
atuar com os jovens da área rural, sempre buscando
formas de atraí-los para a capacitação empreendedora
e inseri-los no sistema.
Everaldo Firmino de Lima, superintendente do SENAR-DF
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Produtor do DF faz sucesso
com cogumelos hiratake
Funghi & Cia pretende chegar à produção
de uma tonelada por semana, até o final do ano

Natural de Brasília, Fábio Gonçalves é hoje, como ele
mesmo se denomina, um agripreneur (empreendedor do
campo, do inglês), mas passou boa parte da vida adulta viajando pelo mundo a trabalho ou estudo. Como consultor de
negócios na China, ou durante o mestrado em Cingapura,
foi durante as viagens que nasceu sua paixão por cogumelos. Em 2014, quando se mudou, junto com a esposa e sócia,
para o Núcleo Rural Rio Preto de Planaltina, para assumir
a propriedade rural do pai dele, ficou muito entusiasmado
com a oportunidade de unir o gosto pelo cogumelo com
uma oportunidade de negócio.
As análises de mercado mostraram um cenário
animador. Havia demanda e o perfil do consumidor do
DF apresentava a maior renda per capita do país. Faltava,
contudo, a qualificação, tanto técnica quanto empresarial.
O produtor realizou um benchmarking, que incluiu visitas
a outros produtores e fez um curso na Embrapa. Após seis
meses de tentativas sem sucesso, o negócio finalmente começou a tomar forma.
A Funghi & Cia é uma empresa produtora de
quatro tipos de cogumelos, mas a principal especialidade é de um tipo denominado hiratake. Gonçalves
conta que um dos principais desafios era convencer os
consumidores do gosto e das possibilidades culinárias
desse tipo de cogumelo. “Nós começamos com degustações, porque as pessoas estão acostumados ao shimeji

ou ao champignon, que são bem menores e
têm propriedades diferentes. Nós provamos o
valor e o sabor do nosso produto”, afirma.
Com a chegada da demanda, Gonçalves entendeu que era hora de se profissionalizar. O empreendedor procurou o Sebrae no
DF para uma consultoria de identidade visual
e atualmente é atendido pelo projeto Agricultura Orgânica. “Essa ajuda está sendo essencial na trajetória da nossa empresa. Como
queremos cada vez mais expandir e nos profissionalizar, criamos uma marca e o nosso
portal deve sair logo. Sem o apoio do Sebrae
no DF, nós, como produtores pequenos, não
conseguiríamos arcar com os custos”, destaca.
O analistas de projeto do Sebrae no DF Leonardo Nascimento explica que o objetivo da iniciativa é
fomentar toda a cadeia produtiva e dar apoio aos produtores, para que eles apliquem ferramentas modernas
de gestão em suas propriedades. “São iniciativas de formação técnica, de capacitação empresarial e também de
acesso a novos mercados”, explica.
Gonçalves conta que alguns dos seus principais clientes só foram possíveis graças ao contato durante as ações do
Sebrae no DF. “Hoje o problema de cultivar cogumelos não
é mais vender. Está mais na capacidade de produção”, afirma. Atualmente, a Funghi & Cia produz, semanalmente,
100 quilos de cogumelos. Mas a intenção é expandir e chegar a uma tonelada por semana, até o fim de 2018.
A Funghi & Cia também é uma oportunidade de
seus idealizadores contribuírem para um mundo mais
justo e sustentável. A empresa faz controle do preço
para os revendedores. Eles não podem ultrapassar um
valor máximo estipulado, para garantir um preço justo
ao consumidor final. “Somos veganos e queremos incentivar as pessoas a consumir de maneira mais sustentável. Com o cogumelo como fonte de proteína, se as
pessoas encontrarem esses produtos, totalmente orgânicos e com preço justo, poderão introduzir o hiratake
no dia a dia e nas mesas de suas famílias”, finaliza.
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o sistema FAPE/senar-DF e o Comando do 7º
Distrito Naval assinam acordo de Cooperação
Técnica para o projeto Eco Vila Naval

O Comando do 7º Distrito Naval (Com7ºDN)
realizou no dia 29 de janeiro, a cerimônia de assinatura dos Acordos de Cooperação para o projeto Eco
Vila Naval, a ser desenvolvido na Vila Naval Visconde
Inhaúma (VNAVI), localizada na área rural do Gama
e Santa Maria. As parcerias visam o planejamento, a
execução e o controle de ações com foco no desenvolvimento sustentável da região, a partir de práticas
educativas que levem ao uso racional dos recursos naturais, a preservação ambiental, a prática da alimentação e vida saudável, bem como uma educação integral
e integrada com o meio ambiente, proporcionando
melhor qualidade de vida para a população da Vila
Naval e das duas cidades vizinhas.
No final do ano passado, o presidente do Sistema
FAPE/SENAR-DF e um dos criadores do projeto, Joe
Valle, assinou um protocolo de intenções com o Comando do 7º DN, dando início a concretização da Eco
Vila Naval. Em dezembro de 2017, o SENAR-DF realizou o curso de ferro cimento, capacitando 25 trabalhadores para construção de fossas ecológicas. O conhecimento adquirido já está sendo aplicado e multiplicado,
beneficiando o meio ambiente.
Os Acordos foram assinados com as seguintes
instituições: Federação da Agricultura e Pecuária do
Distrito Federal (FAPE-DF); Federação das Indústrias
do Distrito Federal (FIBRA)/Serviço Social da Indústria (SESI); Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Distrito Federal (FECOMÉRCIO-DF)/
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-

quenas Empresas (SEBRAE-DF); Instituto Federal de
Brasília (IFB); Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT); Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI); Associação dos Gestores Públicos do Distrito Federal (ADESP-DF); Serviço
Nacional de Apredizagem Rural (SENAR-DF) e Instituto Desponta Brasil.
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O que muda na cobrança do

Funrural para 2018
A publicação da Lei nº 13.606/2018, em 10/01/2018, foi de grande importância para o
setor rural, uma vez que trouxe redução da alíquota do FUNRURAL para os produtores
pessoas físicas e instituiu Programa para o parcelamento de dívidas relativas a esse Fundo.
ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO

Já a partir de 1º/01/2018 a alíquota do FUNRURAL para
produtores pessoas físicas (empregadores ou agricultores familiares) foi reduzida de 2% para 1,2% sobre a receita bruta de comercialização da produção. O recolhimento do FUNRURAL é feito
até o dia 20 do mês seguinte – ou seja, o tributo relativo a janeiro
deverá ser recolhido até 20/02/2018 e assim sucessivamente. O recolhimento de 1,2% do FUNRURAL é feito junto com as contribuições de 0,1% relativa ao SAT (Seguro Acidente do Trabalho) e
de 0,2% para o SENAR, o que totaliza tributação de 1,5%.
A partir de 1º/01/2019 os produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas) poderão optar pelo cálculo do FUNRURAL
sobre a receita bruta da comercialização ou sobre o total de salários pagos (incluindo trabalhadores avulsos). Naturalmente cada
produtor deverá realizar simulações para verificar a melhor opção
para seu caso em particular. A opção por uma das formas de tributação ocorrerá por meio do 1º recolhimento referente a 2019
(idem para os anos seguintes) e valerá para todo o exercício, ou
seja, a opção de cálculo utilizada no 1º recolhimento deverá ser
mantida durante todo o ano e só poderá ser mudada, caso o produtor deseje, no ano seguinte.

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA RURAL - PRR

Os produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas), bem
como os adquirentes de produtos rurais, terão até 28/02/2018
para aderir ao Programa de Regularização Tributária Rural
(PRR), que viabiliza o parcelamento de dívidas relativas ao
FUNRURAL vencidas até 30/08/2017. Será necessário o pagamento inicial de 2,5% do valor consolidado da dívida (em até
02 parcelas mensais e sucessivas) e o restante poderá ser dividido em até 176 parcelas (14 anos e 8 meses) mensais de 0,8%
da média da receita bruta da comercialização do ano anterior
(0,3% no caso de adquirentes de produtos rurais e cooperativas), sendo que o valor mínimo de cada parcela deverá ser de
R$ 100,00 (R$ 1.000,00 no caso de adquirentes de produtos ru-

Mais Informações:

rais e cooperativas). Após o pagamento do parcelamento, caso
a dívida não tenha sido quitada, o saldo devedor ainda poderá
ser pago em 60 parcelas.
Os produtores que forem aderir ao PRR devem atentar
para outras condições exigidas. Ressalta-se que será necessário
desistir de eventuais ações judiciais ou recursos administrativos
em andamento, referentes aos débitos parcelados (caso tenham
sido feitos depósitos em juízo, os valores serão convertidos em
pagamento de parte dos débitos). E também que será necessário
manter em dia o pagamento do FUNRURAL e do FGTS durante
todo o período do parcelamento. Os produtores devem observar
outros detalhes contidos na Lei e saber que a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
editarão, em 30 dias, normativos específicos para a adequada aplicação da Lei 13.606/2018.

VETOS

A alíquota de tributação para o produtor rural pessoa jurídica não sofreu diminuição, continua de 2,8% (2,5% de FUNRURAL + 0,1% de SAT + 0,2% do SENAR). O PRR não contemplou outras dívidas dos produtores rurais com bancos públicos.
Não foi concedido desconto de 100% das multas e encargos. Não
foi aprovado o uso de créditos oriundos de prejuízos fiscais para o
pagamento da dívida com o FUNRURAL. Não foi re-estabelecida
isenção sobre as vendas de produtores rurais pessoas físicas para
outros produtores rurais pessoas físicas.
Vários defensores do setor rural continuam envidando
esforços no sentido de melhorar as condições para os produtores, seja por meio da possível derrubada de vetos, que ainda
serão apreciados no Congresso Nacional, seja por meio da atuação junto ao Supremo Tribunal Federal, Receita Federal do
Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Note-se que
o parágrafo 4º do Artigo 1º da nova Lei assegura aos produtores que aderirem ao PRR os possíveis benefícios decorrentes de
futuras decisões do STJ ou STF que venham a considerar ilegal
a cobrança do FUNRURAL.
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