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O Sistema Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil, suas 27 Federações de Agricultura sediadas nos
estados, o Instituto CNA, o SENAR Nacional e o SENAR
Regional, em cada uma das 27 Federações, alicerçados
em 1.942 sindicatos rurais nos municípios de todo o país,
compõem um SISTEMA sólido de defesa e de atendimento
aos produtores rurais.
Programas vitoriosos de aplicação de tecnologia de
precisão, implementados em capacitações do ATeG Programa Assistência Técnica e Gerencial feito pelo SENAR,
a implantação do “Novo Sindicalismo”, dentre tantos
outros projetos exitosos, estão fazendo a diferença na
qualidade de vida de todos os assistidos, via incremento de
produção, pela elevação da produtividade sustentável e do
crescimento de renda.
Nos níveis municipal, estadual e federal, registra-se
crescimento marcante no relacionamento interinstitucional
com todos os poderes constituídos e com os parceiros
potenciais, permitindo-se antever e confiar, que vivenciamos
uma ocasião ímpar de mudanças que chegam para ficar
e para se alcançar melhores dias, a curto prazo para o
AGRONEGÓCIO.
Ampliam-se as oportunidades de prestação de serviços
aos produtores, mediante visitas técnicas aos sindicatos
rurais e às propriedades rurais, para identificar suas
necessidades e para serem avaliadas as qualidades dos
serviços prestados.
Todo o SISTEMA está engajado nesta importante e
gratificante função.
A CNA e suas Federações filiadas realizam reuniões
itinerantes para reforçar a unidade do SISTEMA e para
uniformizar procedimentos.
Em 27/09/2019, teremos pela manhã, reunião da diretoria
da CNA na região Sudeste em Vitória/ES e a tarde com os
nossos presidentes de sindicatos, parceiros e lideranças
do setor, para melhor definir as demandas e atendimentos
regionais. Fica nossa gratidão antecipada a todos, pelo
decisivo apoio alcançado em todas as conquistas do
segmento.

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

REPRESENTATIVIDADE
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Produtor rural de carteirinha
e com orgulho
Produtores sindicalizados podem ter acesso à identidade
sindical, um documento de representação da categoria
O orgulho de trabalhar dia a
dia para alimentar as famílias de
todo o Brasil está no rosto de
cada produtor rural. Mas pode estar também na carteira. É que alguns Sindicatos Rurais capixabas
já disponibilizam para seus associados a Identidade do Produtor
Rural, um documento não oficial,
mas que reforça a representação
e força do segmento.
O produtor rural de Domingos Martins, André Ludovico
Krohling, já possui a sua identidade sindical e conta que ela
comprova a autenticidade da
profissão.
“A carteirinha, além de comprovar que somos produtores,
também nos proporciona descontos em alguns comércios. Têla é uma forma de reforçar que
não estamos sozinhos na luta por
nossos direitos, nesta atividade
tão difícil, que trabalha faça sol
ou chuva para sustentar nossa
família e produzir alimento para
quem consome nossos produtos”, afirma.
Emitido pelo Sistema de
Gestão Sindical (SG-Sind), o
documento tem como objetivo
facilitar a logística dos sindicatos
rurais. Para conseguir a identidade, o produtor deve comparecer ao Sindicato Patronal com sua
documentação pessoal (carteira
de identidade e CPF, além do

bloco de Nota fiscal de Produtor).
A partir do cadastro do produtor,
o SG-Sind emite o documento de
forma padronizada junto ao sistema da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
A identidade do produtor rural fica pronta na hora e possui
validade de 12 meses. Segundo
a assessora Jurídica e Sindical
da Federação da Agricultura e
Pecuária do ES (FAES), Christina Alvarenga, a carteirinha
traz benefícios.
“Este documento é importante
para a manutenção do cadastro
do produtor filiado ao Sindicato.
A apresentação da Identidade
de Produtor Rural garante, em
alguns municípios, descontos no
comércio local”, pontua.
De acordo com o presidente
do Sindicato Rural de Domingos
Martins, Flávio Wruck, a carteira
de identidade sindical também
permite a padronização. “É um
instrumento muito bacana,
pois você consegue igualar o
atendimento e também organizar
melhor o sindicato”, afirma.
Ele reforça que a maioria dos
associados aderiu à carteirinha.
“Aproximadamente 80% de nossos filiados estão com a identidade. É uma excelente ferramenta que permite personalizar
os serviços do sindicato a nossos associados”, pontua.

O QUE É O SG-SIND?
O Sistema de Gestão Sindical - SGSind é uma plataforma operacional
online elaborada para auxiliar
Sindicatos Rurais, Federações e
a CNA na organização de suas
atividades diárias. Seu acesso
acontece pela Extranet do Sistema
CNA/SENAR. O SG-Sind está
preparado para fazer o cadastro
e armazenamento de todas as
informações dos Sindicatos e seus
associados, emitindo relatórios
de controle.

Crédito: André Krohling

André Krohling, de Domingos Martins, já
utiliza a Identidade de Produtor Rural como
forma de fortalecer a categoria
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PECUÁRIA

Senar-ES lança nova capacitação
sobre Qualidade do Leite
O treinamento contará com consultoria às propriedades atendidas
A saúde animal e a qualidade
do leite são desafios do dia a
dia do pecuarista para manter a
boa produtividade do rebanho e
atender a um mercado cada vez
mais competitivo.
A maior parte dos pecuaristas
capixabas de leite possui pequenas
propriedades e usa mão de obra
familiar. Pensando neles, o Serviço
Nacional de Aprendizagem
Rural do ES (SENAR-ES) lança
em agosto uma nova versão do
treinamento Qualidade de Leite,
que inclui seminários e consultoria
presencial nas propriedades dos
participantes.
As primeiras capacitações serão
realizadas no município de Mimoso
do Sul e conta com parceria do
Sindicato Rural, COLAMISUL,
Incaper e Idaf. Os produtores
rurais que participarem, além de
aprenderem sobre noções básicas
de manejo do rebanho, limpeza,
higiene, sanitização e gestão, irão

receber visitas e consultoria para
identificar e minimizar problemas,
melhorando a qualidade do leite
produzido.
“O programa contará com uma
série de seminários e consultorias
de profissionais habilitados,
que irão até as propriedades
dos produtores cadastrados no
projeto. Os seminários terão
carga horária de quatro horas
com o objetivo de fazer uma ação
rápida e efetiva, visando melhorar
a qualidade do leite produzido”,
explica o coordenador de
Formação Profissional Rural do
SENAR-ES, Fabricio Gobbo.
A instituição está empenhada
em promover inovações e
atender às necessidades dos
produtores rurais. Neste sentido,
tem
trabalhado
fortemente
para adequar seu catálogo de
treinamentos e inserir novas
capacitações que atendam ao
mercado. A superintendente

do SENAR-ES, Letícia Toniato
Simões, ressalta a preocupação e
importância da instituição estar
alinhada aos interesses do setor.
“A produção de leite do estado
é em sua maior parte oriunda
de pequenas propriedades que
utilizam mão de obra familiar,
o que acaba impossibilitando
alguns produtores de se
distanciarem de seus locais
de trabalho por longas horas.
A partir daí percebemos que
seria interessante inserirmos
a consultoria nas próprias
propriedades rurais durante o
treinamento. Assim, alinhamos
teoria e prática, com o
conhecimento de um especialista,
e encurtamos a distância entre
o produtor e a qualificação do
SENAR-ES”, pontua.
As consultorias são gratuitas
e para se inscrever o produtor
deve procurar o Sindicato Rural
de Mimoso do Sul.

No treinamento sobre Qualidade do Leite o
produtor terá aulas teóricas, práticas e uma
consultoria presencial

Crédito: SENAR-ES

PRODUÇÃO ARTESANAL
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Selo ARTE: o que muda para o
produtor rural?
Em julho foi assinado o decreto que regulamenta a venda
interestadual de produtos alimentícios artesanais
Os produtores artesanais serão
beneficiados neste semestre pela
modificação de uma antiga lei que
proibia a venda de alimentos entre
estados ou municípios. Agora com
a Lei Selo ARTE (13.680/2018), que
foi ratificada pelo presidente Jair
Bolsonaro e pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, produtos
alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal foram
regulamentados.
Além de garantir mais visibilidade à produção agrícola capixaba, o selo ARTE traz benefícios
como a identificação destes alimentos como artesanais, reconhecimento e permissão de comercialização em todo territorial
nacional, garantia de que não traz
riscos a saúde e oportunidade de
agregar valor aos produtos, especialmente, dos pequenos produtores e da agricultura familiar.
Segundo a assessora técnica da
Comissão Nacional de Empreendedores Familiares Rurais da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), Marina Zimmermann,
a entidade está mobilizada desde a
aprovação do projeto de lei.

“Desde a criação do grupo técnico, em meados de 2018, a CNA
vem trabalhando em se organizar
para definir conceitualmente o
que seria um produto de origem
animal elaborado de forma artesanal, porque foi a primeira lei que
tratou deste assunto”, pontua.
O presidente da Federação
de Agricultura e Pecuária do ES
(FAES), Júlio Rocha, afirma que,
com a Lei, há expectativa de ampliação do mercado capixaba.
“A Lei do Selo ARTE sinaliza uma
categoria que está há 20 anos
tentando se regularizar. Agora
será possível estimular a competitividade, expandindo o mercado”,
diz.
Ele também reforça o papel da
CNA no processo de legalização.
“A CNA tem mantido participação
crescente junto ao Poder Público.
Tudo está sendo conquistado com
credibilidade, competência e confiança para alavancar a produção
primária”, afirma o presidente da
FAES.
O Selo ARTE foi regulamentado
em julho. Para propor modificações na
legislação, apresentar propostas

para consultas públicas, bem
como regulamentar a nível
estadual a concessão do
selo, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural do ES
(Senar-ES), junto com outras
entidades
capixabas,
vai
integrar o Grupo Permanente
de Trabalho do Selo ARTE, a
convite do Governo do Estado,
por meio do Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal (Idaf).
INCENTIVO
Agora é o momento dos
produtores artesanais se prepararem para expandir seus
mercados. A começar com as
capacitações que atendam às
adequações impostas pela lei
do Selo ARTE. O SENAR-ES já
tem forte atuação na capacitação do segmento agroindústria, como explica o seu coordenador de formação profissional
rural, Fabrício Gobbo.
“Temos o treinamento para
agroindústria, que inclui o
aprendizado de boas práticas
de fabricação, legislação,
meio ambiente, segurança no
trabalho, gestão do negócio,
além de consultoria de produção
e gerencial. Isso dá condição de
fazer produtos de qualidade para
serem comercializados dentro e
fora do Espírito Santo”, conta.
Para participar dos treinamentos do SENAR-ES basta procurar
o Sindicato Rural mais próximo.
Para mais informações:www.
senar-es.org.br.

Queijos, geleias e linguiças artesanais são
alguns produtos que poderão ser comercializados entre municípios e estados

Crédito: Wenderson Araujo/CNA
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JURÍDICO

Mudanças na obrigatoriedade do
Livro Caixa do Produtor Rural
A Receita Federal aceitou o pedido da CNA e alterou o piso
do faturamento anual
Este ano os produtores
rurais com faturamento anual
abaixo de R$ 7,2 milhões não
precisam mais cumprir com
a obrigatoriedade do Livro
Caixa Digital do Produtor Rural
(LCDPR). A mudança foi feita
pela Receita Federal após pedido
da Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA).
O Livro Caixa Digital do Produtor Rural tem como objetivo
principal a melhor fiscalização
da Receita Federal sobre o imposto de renda dos produtores
rurais, além de diminuir a burocracia, evitando a exigência de
outros documentos, como comprovação de renda.
No final de 2018, a publicação
da Instrução Normativa n° 1848
tornou obrigatória a entrega do

livro para os produtores que
tinham faturamento anual superior a R$ 3,6 milhões.
Alegando
dificuldade
de muitos produtores em
preencher os dados do livro, a
CNA conseguiu que a Receita
Federal elevasse o valor para R$
7,2 milhões, excepcionalmente
para o ano de 2019, e R$ 4,8
milhões a partir de 2020.
Com o piso anterior, 1,5% dos
produtores rurais brasileiros
eram obrigados a preencher
o Livro, a partir das mudanças
esse número passa para 0,5%.
Segundo o coordenador
do Núcleo Econômico da
CNA, Renato Conchon, a
Confederação segue buscando
mudanças que beneficiem
os produtores. Durante uma

reunião entre representantes da
CNA e da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB)
foi entregue um novo layout
do Livro Caixa para aprovação
da Receita. O novo modelo
pretende contemplar outros
regimes de produção que são
muito utilizados no Brasil, como
o de agricultura familiar.
Somente durante o mês
de julho a CNA enviou 39
questões para o Documento
“Perguntas e Respostas” da Receita Federal, e aguarda que elas
sejam respondidas para que
novas propostas de interesse
do produtor possam surgir.
“Essas mudanças dão segurança jurídica ao produtor para
cumprir com a obrigatoriedade”,
afirma o coordenador da CNA.

Em 2019 produtores rurais com faturamento anual abaixo de R$ 7,2 milhões não
precisam preencher o Livro Caixa Digital do
Produtor Rural (LCDPR)

Crédito: Divulgação

SANIDADE VEGETAL
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Mosaico e Meleira deixam norte
capixaba em alerta
As pragas já atingiram algumas plantações de mamão da região
O Mosaico e a Meleira voltaram
a preocupar os produtores de
Linhares, São Mateus, Montanha,
Jaguaré, Pinheiros, Pedro Canário
e Aracruz, alguns dos municípios
já atingidos pelas pragas. Atentos,
eles se mobilizam para combater
as doenças e evitar prejuízos, mas
algumas plantações de mamão do
norte do Espírito Santo já foram
erradicadas.
As doenças são consideradas
as mais prejudiciais às lavouras
de mamão e estão presentes
em praticamente todo território
nacional. Propagadas por um
inseto conhecido como pulgão,
quando os vírus se instalam na
planta, não há muitos métodos de
tratamento a não ser a erradicação
da plantação contaminada.
As
pragas
podem
ser
identificadas
a
partir
da
observação do amarelecimento
das folhas mais novas da planta,
aparecimento de anéis nos frutos,
deformações e bolhas elevadas de
coloração verde escura e mosaicos
nas folhas de mamão.
Para evitar que o problema
se espalhe, o Serviço Nacional

de Aprendizagem Rural do
ES (SENAR-ES) tem realizado
treinamentos com produtores
rurais e funcionários de lavouras
das regiões atingidas.
O engenheiro agrônomo e instrutor do SENAR-ES, Joseli da
Silva Tatagiba, explica a necessidade de inspeção rotineira das
lavouras. “É preciso fazer vistorias
frequentes, principalmente para
identificar a doença quando o foco
está em seu início. É necessário
fazer isso ao menos duas vezes por
semana e eliminar as plantas que
estão doentes o mais rápido possível, por se tratar de uma doença
de fácil transmissão”, explica.
O especialista ainda alerta sobre
o uso de inseticidas. “O Mosaico e
a Meleira ainda não possuem um
defensivo agrícola que acabe com
eles, por isso em hipótese alguma
o produtor deve apelar para o uso
de inseticidas na tentativa de controlar o pulgão. O aconselhado é
adotar o método Roguing, que se
baseia em identificar e remover
plantas com características indesejáveis”, conta Tatagiba.
O produtor rural de Pedro

C anár io, Die g o C a m po r e s
E p ichin, perdeu toda sua lavoura no final do ano passado
por conta das pragas, arcando
com um prejuízo de aproximadamente R$30 mil. Ele conta sobre
a importância do curso oferecido pelo SENAR-ES e como conseguiu se reerguer começando
toda sua plantação do zero.
“A capacitação foi extremamente importante. Como
produtor sinto que posso fazer
a diferença em minha lavoura.
Aprendi a fazer erradicação correta e hoje, através da vistoria
frequente, tiro um ou dois pés
de mamão por semana, mas de
forma correta mantenho minha
plantação segura. Com um empréstimo consegui replantar
tudo novamente”, disse.
Segundo o tesoureiro do
Sindicato Rural de Pedro
Canário, Kleilson Martins
Rezende, o treinamento é
completo. “O curso, além do
Mosaico e Meleira, trata de
todas as doenças do Mamão
e ensina o manejo e tratos
culturais nas lavouras”, destaca.

A meleira deixa o fruto com bolhas verdes
escuras. Em destaque, o produtor, Diego
Campores, que depois de perder uma lavoura inteira para a praga, agora monitora
os riscos das doenças

Crédito: Divulgação/MEC e Diego Campores
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ESPECIAL

Bem+Agro: garanta sua safra
de benefícios
Ao aderir ao programa, o produtor tem descontos na compra de
passagens aéreas, em clínicas médicas, na venda de insumos,
equipamentos e em outros produtos e serviços
Já imaginou um programa exclusivo de benefícios voltados para
o produtor rural? Como forma de
retribuir cada contribuição, o Sistema CNA preparou o Bem+Agro,
que além de fortalecer o setor
agropecuário, gera vantagens e
benefícios a quem adere.
Com o programa Bem+Agro,
o agricultor que pagou a Contribuição Sindical Rural pode aderir e aproveitar diversos benefícios
para a categoria protagonista de
um dos setores mais importantes
do Brasil: a rural.
Ao se inscrever, o produtor recebe
agros de volta. Agros são os pontos
– como uma moeda virtual - que
podem ser trocados por descontos
em produtos, cursos e serviços
especializados nas lojas parceiras.
No Espírito Santo o primeiro
produtor a aproveitar os benefícios do Bem+Agro foi Raphael Guimarães Soares, de Colatina.
“Aproveitei as moedas agro que
recebi e adquiri desconto na compra de um eletrônico da Eletrolux,
uma das lojas parceira do programa”, disse o produtor de cacau,
eucalipto e seringueira.
Quem acabou de aderir ao

Bem+Agro foi o engenheiro
agrônomo José Umbelino Lemos
Monteiro de Castro, que produz
borracha, café conilon e arábica e
eucalipto em Santa Teresa. Ele é
ativo no Sindicato Rural da região
e também integra o Conselho Administrativo do SENAR-ES.
Para
José
Umbelino,
o
Bem+Agro é uma ação certeira da
CNA. Ele conta que se inscreveu
no programa recentemente, mas
já observa que os benefícios são
inúmeros para quem trabalha e
vive da terra.
“Nós produtores temos que
aproveitar o que é disponibilizado pela CNA, Sindicatos e Federação, devemos participar para
fortalecer o setor e assim tornar
a entidade que nos representa
cada vez mais forte, pois ela é
quem cuida de nossos interesses”, defende.
O presidente da Federação
da Agricultura e Pecuária do
ES (FAES), Júlio Rocha, conta
que o Bem+Agro veio em boa
hora. “O programa vai premiar
produtores que interagirem
com o Sistema, e quem não
for filiado ao Sindicato Rural

“O produtor rural precisa estar mais atento ao digital. Ao
conhecer os benefícios do Bem+Agro descobri que minhas
interações online irão gerar moedas agro para ganhar
descontos. Creio que aos poucos o produtor vai aprendendo.”
Raphael Guimarães Soares, de Colatina

vai querer fazer parte, pois o
valor da contribuição social
junto ao Sindicato é muito
menor frente às vantagens
que ele terá com descontos
de passagens aéreas, clínicas
médicas, venda de insumos,
equipamentos e uma série de
serviços profissionais”.
O presidente disse ainda
que técnicos da Federação
da Agricultura farão visitas
aos
municípios
capixabas
para divulgarem o programa
e orientarem os produtores
quanto ao funcionamento do
cadastro na plataforma, que
é totalmente online. A equipe
já visitou os municípios de
Iúna, Muniz Freire, Castelo,
Conceição do Castelo, Afonso
Cláudio e Itarana.
No Espírito Santo parcerias
com empresas locais estão
em andamento. Em breve um
estabelecimento do ramo de
reparação, peças e serviços
automotivos fará parte do
Bem+Agro.
Para conhecer todos os detalhes
do Programa Bem+Agro, acesse:
www.bemmaisagro.com.br.
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“A CNA está com um foco bem abrangente de atender o
produtor rural por meio do programa Bem+Agro. Temos que
ter consciência para participar e aproveitar.”
José Umbelino de Castro, de Santa Teresa

COMO FUNCIONA O BEM+AGRO

Crédito: SENAR-ES

ATeG expande e abre espaço para
mais mil novos atendimentos
O programa leva assistência técnica e gerencial a propriedades de
todo o Espírito Santo. Interessados podem se inscrever até outubro
O Programa de Assistência
Técnica e Gerencial (ATeG),
do SENAR Espírito Santo, vem
mudando a forma de administrar
muitas propriedades capixabas,
proporcionando mais produtividade
e uma nova visão de gestão e futuro.
O sucesso é tamanho que o
SENAR-ES abriu inscrições para
expandir os atendimentos do
programa, que é aberto a qualquer
tipo de atividade produtiva rural
e atende produtores de todos os
municípios do estado.
Para a supervisora do Programa
ATeG, Cristiane de Oliveira
Veronesi, a expectativa é que mais
de mil produtores possam receber
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a assistência técnica e gerencial
em sua propriedade.
As inscrições se encerram em
outubro. Quem tiver interesse em
participar deve se dirigir ao Sindicato
Rural do seu município levando um
documento da propriedade e o
bloco de Nota Fiscal.
O programa atende pequenos e
médios produtores oferecendo
assistência gratuita. Profissionais
capacitados nas áreas de gestão
e produção levam ao produtor
informações técnicas atualizadas.
Com uma metodologia própria e
inovadora o programa permite que o
empresário rural conheça melhor sua
produção e desenvolva o negócio

CAPA

de maneira estratégica. Por 2
anos e 4 meses os profissionais
fazem o acompanhamento da
propriedade, ensinando novas
técnicas de manejo e produção,
além de monitorarem os custos
e resultados das atividades
realizadas.
Segundo Cristiane Veronesi,
o objetivo do programa é dar
apoio para que as propriedades
se desenvolvam ainda mais.
“Com o acompanhamento dos
técnicos, o produtor aprende a
agregar valor à sua produção,
aumentando a produtividade e,
por consequência, seus lucros”,
afirma.

UM NOVO JEITO DE VER A PROPRIEDADE
“Vi no ATeG a oportunidade de melhorar a qualidade da minha produção de
café. Estou no projeto há um ano e são notórias as mudanças na propriedade
e na colheita. Todo o projeto foi além das minhas expectativas. A presença
de um proﬁssional mensalmente na propriedade ajudou a enxergar pontos
com déﬁcits e necessidade de melhorias. Antes era um pouco desorganizado,
tínhamos diﬁculdade em manter o local de armazenamento limpo, manusear
alguns defensivos e não anotávamos detalhes sobre a produção, então não
tínhamos noção de quanto era o custo para produzir e nem quanto ganhávamos
por saca de café. Hoje temos uma propriedade mais organizada, sem materiais
espalhados, cuidamos com mais zelo dos locais de armazenamento e secagem
do café. O objetivo é melhorar a qualidade do meu café, aperfeiçoando a
produção para alcançar um mercado diferenciado. Espero que daqui a dois
anos minha propriedade seja modelo”.

Luciano Desteﬀani - Cafeicultor de Conceição do Castelo
“Trabalho há 22 anos com cafeicultura e há três meses participo do ATeG
buscando gerenciar melhor minha propriedade. Apesar do pouco tempo, a
experiência vem sendo bastante legal, já estamos aprendendo muito sobre
anotações e controle da safra. A gente vê a importância de os produtores
terem o comando do seu trabalho, manuseando de forma correta e tendo
um maior controle daquilo que é produzido. Eu e minha família esperamos
alcançar maior qualidade no nosso produto para crescer no mercado”.

Maria Cristina Horst - Cafeicultora de Iúna

CAPA
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“Há cerca de dois anos participo do ATeG e com ele recebo suporte para cuidar melhor da minha
lavoura. Aprendo muitas coisas. As visitas sempre são agradáveis, os técnicos nos tratam com
paciência, compreensão e buscam nos ajudar de todas as formas possíveis, além do compromisso
com hora e data. Vejo resultados satisfatórios, mesmo com a escassez de água, aumentei o meu
poço e peguei as águas da chuva para ajudar na irrigação da plantação, evitando prejuízos. Indico
o programa para todos, pois é fundamental para o produtor, assim como eu, ter conhecimento
sobre como cuidar com amor da sua terra”.

Valdir Botan - Produtor rural de Colatina

PARCERIA COM SEBRAE-ES LEVA ASSISTÊNCIA A
PROPRIEDADES DA BACIA DO RIO DOCE
O ATeG conta com o convênio
do Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae-ES) para ampliar o alcance dos atendimentos. A cooperação leva assistência para
mais de 300 propriedades rurais na bacia do Rio Doce, com
consultorias,
treinamentos,
aplicação e avaliação de indicadores de sustentabilidade,
planejamento estratégico fo-

cado na gestão e na lucratividade da propriedade.
O programa atua nas propriedades rurais englobando todos
os seus processos produtivos,
possibilitando
a
realização
de ações efetivas nas áreas
econômica, social e ambiental.
Segundo o analista do Sebrae-ES, Adriano Matos Rodrigues, a parceria gera bons frutos. “É muito importante para

nós termos participação nesta
ação que atende produtores
dando suporte tecnológico e
de gestão”, afirma. Ele também reforça a importância
para o Sebrae da gestão ambiental. “Nós estávamos com
interesse em trabalhar com
gestão ambiental e a parceria com o SENAR nos proporcionou isso”, pontua.

“Depois do ATeG nossa vida na propriedade
mudou muito. Aprendemos a fazer os
cálculos relacionados à produção para não
levar prejuízo. Antes fazíamos de qualquer
maneira, não fazíamos conta. Hoje dividimos
a lavoura de café em talhões e sabemos
qual está dando mais resultado, qual está
dando menos. Já fazemos análises do
solo anualmente para cuidar da lavoura e
produzimos mais e com mais qualidade”.

Gilvane Celere de Oliveira Cafeicultor de Jerônimo Monteiro

SENAR
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Saúde do Homem chega a Pinheiros
e Viana
Cerca de 900 pessoas foram beneficiadas com os atendimentos
O programa Saúde do Homem
passou com grande sucesso
pelos municípios de Pinheiros
(17/08) e Viana (20/07). Durante
os eventos, os participantes
realizaram consultas médicas
e odontológicas, exames, além
de participarem de palestras de
prevenção a doenças.
Em
Pinheiros
o
projeto
aconteceu em parceria com a
Prefeitura Municipal e reuniu
400 pessoas. O ex-presidente do
Sindicato Rural, Francisco Antônio
Martins do Santos, destaca a
importância do programa para a
população rural. “Acompanhamos
o programa em outros municípios
e é visível os inúmeros benefícios
desta ação, inclusive pode até
salvar vidas, já que disponibiliza
atendimentos que muitos não têm
acesso”, conta.
Já em Viana cerca de 500
pessoas estiveram presentes
no evento, que contou com o
atendimento de três médicos

urologistas, exames de PSA,
palestras de conscientização do
câncer de próstata, nutrição e
alimentação saudável, além de
consultoria sobre a emissão da
Nota Fiscal Eletrônica.
A novidade do evento foi o
Odontomóvel, um ônibus da
Prefeitura de Viana, equipado
para atender e ensinar sobre
saúde bucal, sendo distribuídos
kits com escova, creme dental e
fio dental. Para as crianças houve
recreação com pipoca, algodão
doce e oficina de confecção de
massinha caseira.
O produtor rural de Viana,
Judson Vasconcellos,
ficou
satisfeito com os atendimentos.
“Gostei muito do evento
de saúde, que favorece o
agricultor, pessoal humilde. Fiz
exame de próstata, de sangue,
passei pelo dentista, cortei
cabelo. Foi uma experiência
muito proveitosa e deveria ter
mais vezes”, conta.

CONFIRA OS NÚMEROS
DO EVENTO SAÚDE DO
HOMEM DE VIANA
Urologista:
• Público esperado: 60 homens;
• Público atendido: 115 homens.
Exames de PSA – 97 pessoas
Palestras de:
• Câncer de próstata – 54 pessoas;
• Cuidados com a pele – 37 pessoas;
• Higiene bucal e escovação
supervisionada – 101 pessoas;
• Nutrição e saúde do homem –
22 pessoas;
• Importância da emissão da nota
ﬁscal para o produtor rural –
26 pessoas;
• Selo de inspeção - 12 pessoas.
Corte de cabelo e barbeiro –
72 pessoas

Crédito: SENAR-ES

Diversos atendimentos e palestras foram
realizados em Viana
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Inspeção e fiscalização de abate em
frigoríficos podem mudar
Se consolidada, nova regra unificará inspeção sanitária em
todo Brasil
O Fórum Nacional dos Executores
de Sanidade Agropecuária
(Fonesa) propôs uma adequação
ao Decreto Federal nº 5741/2006,
que trata da correta distinção
entre a inspeção sanitária e a
fiscalização da inspeção sanitária
de produtos de origem animal.
Caso a mudança seja aprovada

o entendimento será unificado
nacionalmente e beneficiará toda
a cadeia produtiva, como explica
o presidente do Instituto de
Defesa Agropecuária e Florestal
do Espírito Santo (IDAF), Mário
Louzada.
“Caso aprovada, a nova regra possibilitará aos Estados

realizarem a inspeção sanitária
através de empresas credenciadas, reservando ao Estado a
função de realizar a fiscalização
dessas inspeções”, pontua.
É importante ressaltar que
este sistema já é adotado
pelo Espírito Santo, Pará,
Santa Catarina, Mato Grosso e
Rio Grande do Sul, contando
também com a aprovação
de
diversos
países
como
Estados Unidos, Alemanha e
Nova Zelândia, além de ser
reconhecido pela Organização
Mundial de Saúde Animal (OIE).
Para
o
presidente
do
IDAF, o apoio da Federação
da Agricultura e Pecuária
do ES (FAES) é significativo
para convencer o Governo
Federal a realizar a mudança
na proposta. “A FAES é uma
instituição importante para o
setor agropecuário, cumprindo
seu papel de representar os
produtores rurais do Estado, além
de colaborar com as entidades
envolvidas
para
a
correta
orientação dos produtores acerca
do assunto”, defende.
Neste sentindo recentemente
IDAF e Federação da Agricultura
e Pecuária do ES se reuniram
para discutir sobre o apoio para
a mudança.
O presidente da FAES, Júlio
Rocha, conta que a regulação da
inspeção facilita os entendimentos.
“A inspeção trará harmonia aos
frigoríficos e abatedouros para
separar o que é inspeção do que
é fiscalização”, diz.

A inspeção e fiscalização no Espírito Santo já
seguem os padrões solicitados pela Fonesa

Crédito: SENAR-ES
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Jovens líderes rurais vão a campo e
incentivam inovações
O CNA Jovem já está em sua 3ª edição e desperta na juventude
de todo o país a liderança no meio rural
Atento e atuante, o produtor
rural capixaba Celcino Júnior
Barros considera a falta de
interesse dos jovens pela
atividade
no
campo
uma
das maiores dificuldades do
segmento primário. Para ajudar
a reverter esta realidade, a
Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA)
desenvolve o Programa CNA
Jovem, que procura despertar
o sentimento de liderança da
juventude do meio rural.
O CNA Jovem é uma iniciativa
estratégica, que objetiva levar
capacitação para os jovens,
permitindo que eles assumam o
protagonismo no agronegócio.
O projeto reuniu 61 rapazes e
moças de 21 estados brasileiros
em sua etapa nacional que
apresentaram projetos voltados
para o campo e participaram de
diversas atividades ao longo de
três dias.
Celcino foi um dos capixabas

selecionados na edição regional
e participou da fase Nacional.
O jovem enxergou no campo
uma dificuldade que muitos
produtores
enfrentam:
a
instabilidade ou falta de acesso à
energia elétrica em zonas rurais.
Nesta
perspectiva,
ele
desenvolveu um projeto, em
parceria com outros jovens do
programa, para levar novas
opções de fontes de energia ao
campo, como a solar e a eólica.
“É importante falar sobre isso
porque o produtor rural é mal
informado, não entende que
existem outras opções além da
que é fornecida, e por isso as
vezes perde a produção ou não
consegue expandi-la”, explica.
Outro capixaba que participou
da edição nacional do CNA Jovem,
foi o produtor rural, Pedro Silva
Filho. O projeto desenvolvido por
ele pretende dar poder de negócio
para os pequenos produtores,
que enfrentam dificuldades para

comercializar seus produtos.
A plataforma do projeto foi
desenvolvida com outros 12
jovens da Paraíba e leva os
produtores rurais das classes C
e D a terem contato direto com
as fontes consumidoras. A ideia
agradou tanto, que o projeto
segue para desenvolvimento
na Incubadora Tecnológica e
do Agronegócio de Mossoró –
RN (IAGRAM).
Para Celcino e Pedro, a
importância do programa vai
além da formação de líderes
para o meio rural. “O programa
é fantástico, foi uma época de
conhecimento interno, de me
conhecer e me entender no
campo”, diz Celcino.
“Nós tivemos contato com
palestrantes e com jovens
de outras regiões. Eu pude
conhecer o sistema e o que
ele faz, e, principalmente,
me avaliar como produtor”,
confirma Pedro.

Celcino Júnior Barros (a direita) e Pedro
Silva Filho representaram o Espírito Santo
no programa CNA Jovem Nacional
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