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Apresentação 

Representando 100% da cadeia de soja nacional, a Associação 

Brasileira dos Produtores de Soja – Aprosoja BR busca atender os 

interesses do produtor rural brasileiro de forma que torne o cultivo da 

soja uma atividade rentável para toda a cadeia do agronegócio. 

Atuando em diversos temas dentro dos poderes executivo, 

legislativo e judiciário, lutamos diariamente pela sustentabilidade 

econômica, social e ambiental da cadeia da soja, sendo esta indutora de 

crescimento e de desenvolvimento humano nos mais 1.700 municípios 

produtores de soja em todo brasil. 

A soja é o principal produto comercializado pelo Brasil a outros 

países, respondendo por U$ 16,00 de cada U$ 100,00 exportados pelo 

país e, dessa forma, contribuindo para o superávit da balança comercial 

e para o equilíbrio da economia, contendo as variações da inflação e 

gerando renda e empregos diretos e indiretos. 

 

 Valores 

Ética – Praticamos o tratamento igualitário de associados, buscando 

benefícios coletivos e integridade das informações com regras claras de 

governança; 

Transparência – Promovemos a divulgação clara e objetiva dos 

resultados das ações para os associados de forma acessível, com 

austeridade financeira; 

Respeito à propriedade – Defendemos a segurança jurídica da atividade 

rural; 

Valorização do associativismo – Incentivamos o fortalecimento e o 

estabelecimento de associações e cooperativas; 

Profissionalismo – Trabalhamos em equipe, com comprometimento e 

seriedade; 

Gestão democrático-participativa – Incentivamos a participação de todos 

os associados nas decisões da entidade; 

Responsabilidade socioambiental – Defendemos o desenvolvimento 

sustentável baseado em critérios científicos e práticas responsáveis de 

produção. 
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Missão 

Visão 

Onde estamos 

Aprosoja Amapá 

Aprosoja Bahia 

Aprosoja Goiás 

Aprosoja Maranhão 

Aprosoja Mato Grosso 

Aprosoja Mato Grosso do Sul 

Aprosoja Minas Gerais 

Aprosoja Pará 

Aprosoja Paraná 

Aprosoja Piauí 

Aprosoja Rio Grande do Sul 

Aprosoja Rondônia 

Aprosoja Roraima 

Aprosoja Santa Catarina 

Aprosoja São Paulo 

Aprosoja Tocantins 

Garantir a competitividade e a sustentabilidade da 

produção de soja no Brasil. 

Ser a legítima representante dos sojicultores 

brasileiros, reconhecida por sua liderança, 

resultados e relacionamento com o associado 

e com os setores públicos e privados. 
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✓ 1. Não precisamos de 

Moratória 

Aprosoja BR e estaduais trabalharam para 

comprovar que o Brasil não precisa de uma 

moratória da soja, pois bioma algum está 

sendo ameaçado pelo aumento de área da 

soja. A entidade é contrária a supressão 

ilegal de vegetação e estuda formas de 

questionar a conduta das tradings, por 

considerar que elas abusam do poder de 

mercado e impõem prejuízos aos 

produtores que estão dentro da legalidade. 

✓ 2. Defesa do direito de escolha 

dos sojicultores e da 

concorrência 

Após nossas ações dentro do CADE para esclarecer 

práticas anticoncorrenciais no mercado de 

sementes, envolvendo as biotecnologias e a 

manipulação do mercado por meio de contratos 

ilegais, houve desdobramentos. O CADE pode abrir 

processos administrativos contra empresas que 

cometeram crimes de ordem econômica, o que deve 

ocorrer em 2020. O mercado de sementes deve 

passar por um ajuste de condutas em virtude da ação 

da Aprosoja BR. 

Principais ações 

1 

✓ 3. Manutenção da Lei Kandir 

Aprosoja BR e cinco entidades encomendaram 

junto à consultoria MB Agro um estudo sobre a 

importância do agronegócio para o Brasil e os 

impactos na economia brasileira caso acabe a 

isenção de ICMS nas exportações de soja. O 

estudo foi apresentado aos deputados e 

senadores da Frente Parlamentar da 

Agropecuária durante audiência pública na 

Câmara Federal. O objetivo foi orientar 

congressistas sobre a necessidade de 

manutenção da isenção para o agro. A alteração 

da Kandir saiu de pauta após nossa intervenção. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/capadr/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2019/audiencia-publica-06-de-novembro-de-2019-mbagro
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✓ 4. Recuperação Judicial (RJ) 

Alguns produtores rurais de grande porte entraram com pedidos de Recuperação Judicial na 

condição de pessoas físicas, mas fazendo o registro em junta comercial, o que foi aceito pela justiça. O 

volume de suas dívidas era milionário, o que fez os credores tentarem bloquear as ações por meio de 

recursos no STJ ou por projeto de lei no Congresso. A Aprosoja BR e demais entidades dos agricultores 

têm defendido alteração na legislação para permitir a RJ de produtores rurais, mas limitando a 

possiblidade de fraude e mau uso da RJ por produtores. Ao mesmo tempo, a associação busca dar 

segurança jurídica para credores que financiam a safra e evitar elevação das taxas de juros. 

✓ 5. Comunicação 

e Imagem 

 

A Aprosoja BR 

trabalhou conteúdos em 

defesa da imagem da 

produção e dos sojicultores 

brasileiros em âmbito 

nacional e internacional. A 

entidade construiu a Carta 

de Palmas em diversos 

idiomas e entregou a 

mensagem a autoridades 

em todos os Poderes, além 

de tradings e embaixadas.  
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        Lançamos também durante o Agrocenário 2020 um novo vídeo institucional nos idiomas inglês, 

francês, alemão e mandarim. No mesmo sentido, o site da Aprosoja BR também ganhou uma versão em 

inglês para facilitar o acesso dos leitores de outros países. Para 2020, será criada a versão em mandarim 

para aproximar os consumidores, imprensa, empresas e governo chineses das informações oficiais da 

nossa entidade. Os conteúdos foram sempre baseados em dados oficiais, destacando a sustentabilidade 

da produção brasileira comparada aos demais países. 
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Defesa vegetal 

O sistema de registro de defensivos no Brasil é sabidamente um dos menos eficientes no mundo. 

Chega-se a levar dez anos para registrar um produto novo. A média brasileira é de oito anos para um novo 

registro, enquanto a média mundial é de quatro anos. A burocracia para o sistema de registro nos três 

órgãos (Agricultura, Meio Ambiente e Saúde), o viés ideológico dentro dos órgãos de saúde e meio 

ambiente, o uso do critério do perigo ao invés de risco e a ausência de sistema informatizado explicam a 

morosidade dos registros. Como consequência, há uma fila de mais de dois mil processos aguardando 

análise e registro ou indeferimento. Paralelamente, alguns produtos importantes foram reavaliados e 

retirados do mercado nos últimos vinte anos, deixando a farmácia de plantas do Brasil ainda mais pobre. 

O resultado prático é que o Brasil fica atrasado em termos de novas tecnologias, enquanto nossos 

concorrentes gozam das melhores e mais modernas moléculas para controle de pragas e doenças na 

agricultura. Diga-se de passagem, um estudo feito pela UNESP (Carbonari, 2019) apontou que os produtos 

novos na fila de registro no Brasil já estão registrados nos EUA, Austrália Japão e União Europeia. De 

acordo com o estudo, estes produtos são mais seguros para o meio ambiente e para a saúde humana do 

que os já em uso na agricultura brasileira. 

Em virtude desse quadro, a Aprosoja BR tem trabalhado desde 2011 para priorizar produtos novos 

na fila de registro – exemplo da ferrugem asiática – além de realizar pressões sistemáticas no órgão de 

saúde. Paralelamente, construímos junto com as entidades do Instituto Pensar Agro (IPA) uma nova lei de 

defensivos agrícolas e montamos um programa de comunicação para demonstrar a segurança no uso da 

tecnologia no Brasil. A proposta altera o critério de registro de perigo para risco e unifica a fila de registro 

no órgão de agricultura em um sistema digital, entre outros itens. 

A consequência deste trabalho construído foi uma reação dos órgãos de registro no sentido de 

melhorar a forma de trabalho e provar que o sistema atual pode ser efetivo. Há uma visível melhora no 

órgão de saúde, onde a fila de processos se acumulava, refletido no aumento do número de registros de 

produtos genéricos e biológicos ou orgânicos. Infelizmente, os produtos novos ainda seguem demorando 

mais para serem registrados. 

 

 

Panorama sobre defensivos agrícolas 
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http://inovacaoesustentabilidade.com.br/conteudo/2019/caio_carbonari_unesp.pdf


 

 
 

Balanço anual 2019 – Aprosoja BR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações voltadas para o Executivo 

✓ 1. Registro de defensivos 

Desde 2013 a Aprosoja BR tem feito um trabalho 

sistemático para construção de uma lista com as 

pragas que mais afetam a agricultura. O objetivo é 

priorizar o registro de produtos que estão na fila de 

registro relevantes para seu controle. 

Em resposta a esta demanda, foi estabelecida a 

Portaria MAPA 163, de 11.08.2015, que definiu:  

“Deve ser dado prioridade na análise 

técnica de novos ingredientes ativos e 

novas tecnologias agrícolas para 

controle fitossanitário que: I - visem o 

controle de pragas de maior risco 

fitossanitário para as diferentes culturas 

agrícolas; e II - permitam o suporte 

fitossanitário adequado para as culturas 

agrícolas no conceito do manejo 

integrado de pragas. ” 

A Aprosoja BR e demais entidades do setor 

escolheram as pragas a serem controladas. 

• Bicudo do algodoeiro e os Percevejos em geral; 

• Ferrugem da soja (Phakopsora pachyrhizie); 

• Mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum); 

• Broca do café (Hypothenemus hampei); 

• Complexo de lagartas; 

• Mosca branca (Bemisia tabaci);  

• Nematoides; e 

• Buva (Conyza bonariensis) e Capim amargoso 

(Digitaria insularis). 

Desta inciativa foram registrados 89 defensivos, 

sendo 29 de novos ingredientes ativos e 60 

genéricos. Dentre eles destacamos: Effort®, Elatus®, 

Fox XPRO®, Versatilis®, Spot®, Platinum Neo®, 

Proclaim®, Dual Gold®, Flex® e o Heat®. 

Perspectiva para 2020: concluir o registro de 

17 produtos com ingrediente ativo novo para o 

controle de: percevejos, complexo de lagartas;  

 

ferrugem asiática; bicudo; mofo branco; mosca 

branca e diversas plantas daninhas, assim como 

de outros 72 produtos com ingredientes ativos já 

registrados (genéricos) para redução dos custos 

dos sojicultores brasileiros. 

✓ 2. Dicamba 

A tecnologia Xtend em soja (tolerância ao 

herbicida Dicamba) foi lançada nos EUA em 2016. 

Desde então foram relatados muitos problemas 

de deriva e deriva por volatilização do herbicida 

Dicamba, com milhares de conflitos com vizinhos 

que não adotaram a tecnologia. 

A tecnologia também foi aprovada para uso 

comercial no Brasil, mas seu lançamento está 

previsto para 2021. 

Preocupada com os riscos de conflitos entre 

produtores e prejuízos de produtividade para os 

que não plantarem a tecnologia, a Aprosoja BR 

fez missões internacionais e ouviu produtores, 

especialistas e órgãos dos governos, no Brasil e 

nos EUA. 

A partir da iniciativa da Aprosoja BR, o MAPA 

publicou: 1) Portaria 251 de 2019, que cria um GT 

para elaborar e propor a construção de um 

programa de treinamento para o uso correto e 

seguro de tecnologias ou estratégias de controle 

de pragas de difícil adoção; 2) Portaria 252 de 

2019 que criou outro GT para acompanhar os 

planos de implantação e os estudos das 

tecnologias ou das estratégias de controle de 

pragas com potencial dificuldade de adoção. 

Perspectiva para 2020: as Portarias (251 e 

252) publicadas pelo MAPA, que criam os GTs 

específicos, permitem a participação de 

convidados. A Aprosoja BR foi convidada para 

acompanhar os dois GTs que vão assessorar toda 

a implantação das novas tecnologias 

transgênicas (Xtend® e Enlist®). A Aprosoja BR irá 

acompanhar e propor soluções para que as 

novas tecnologias sejam implantadas com 

segurança e respeitando os direitos e interesses 

dos sojicultores brasileiros. 
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http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-251-de-25-de-novembro-de-2019-229898105
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-252-de-25-de-novembro-de-2019-229897912
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-252-de-25-de-novembro-de-2019-229897912
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✓ 3. Reavaliação de defensivos 

Atuamos nos processos de reavaliação dos 

defensivos agrícolas. Com este trabalho 

conseguimos a manutenção dos herbicidas 

Lactofen (Naja®; Cobra®) e a manutenção do 2,4 D 

e do Glifosato. Todos são utilizados no manejo de 

plantas infestantes na cultura da soja. 

O Paraquate está previsto para ser proibido 

totalmente em setembro de 2020. As empresas 

deveriam ter apresentado um estudo de 

mutagenicidade e um de biomonitoramento para 

reverter a decisão e manter o herbicida no 

mercado, o que não foi possível no prazo proposto.  

 

 

Perspectiva para 2020: a Aprosoja BR 

continuará defendendo a manutenção do Tiram 

e da Abamectina, em avaliação na ANVISA, e dos 

inseticidas Imidacloprido, Tiametoxam, 

Clotianidina e Fipronil, em avaliação no IBAMA. 

Para o Paraquate, a Aprosoja BR propôs um 

estudo de biomonitoramento que pode 

contribuir para a manutenção do herbicida. 

Nossos esforços serão para prorrogar a decisão 

da proibição e apresentar o estudo antes do 

prazo final. 

 

Ações voltadas para o Legislativo 

Executivo 
✓ 1. Lei de Defensivos 

A dificuldade de trabalhar em um Congresso que tem uma pauta confusa e complexa com o Governo 

resultou no atraso da votação da proposta do setor. 

Perspectiva para 2020: rever a articulação política na Câmara para juntar as partes (Governo, 

Congresso e sociedade) para aprovar o relatório no plenário da Câmara dos Deputados. 

 

Ações voltadas para o Judiciário 

✓ 1. Proibição da pulverização aérea 

A Aprosoja BR e demais entidades do setor têm trabalho nas Assembleias Legislativas Municipais e 

Estaduais pela manutenção da pulverização aérea. Afinal, inúmeras iniciativas legislativas foram 

apresentadas solicitando a proibição dessa prática. 

Perspectiva para 2020: existem duas possibilidades. Uma delas é estabelecer um acordo com as ‘Boas 

Práticas da Pulverização Aérea’, com o Ministério Público Federal. A outras alternativa é a aprovação do 

novo marco legal dos defensivos. 
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Logística e infraestrutura 

O Governo Federal, com o apoio da Aprosoja BR e demais entidades do setor, têm atuado para garantir 

a infraestrutura viária de forma integrada e com confiabilidade para melhorar a mobilidade segura e 

eficiente de pessoas e de bens, visando aumentar a competitividade nacional. 

O Governo Federal pretende tornar o Brasil líder na 

América Latina na infraestrutura de transporte. Para 

alcançar a meta, conta com o apoio do setor 

agropecuário nacional, dentre eles dos produtores de 

soja liderados pela Aprosoja BR. 

O Ministério da Infraestrutura, comandado pelo 

ministro Tarcísio Gomes de Freitas, tem trabalhado em 

oito eixos: 1) planejamento e orçamento; 2) integração 

dos modais; 3) estratégia e inovação; 4) gestão 

ambiental; 5) transporte aéreo; 6) aquaviário; 7) 

terrestre; e 8) parcerias-público privadas. 

 A Aprosoja BR acredita que os investimentos privados vão agilizar a melhoria da infraestrutura 

nacional e para isso tem trabalhado no 8º eixo, nas PPPs. 

 A entidade tem atuado no PL 7.063/2017, que altera a Lei no 11.079 de 2004 e que institui as normas 

para licitação e contratação de parceria público-privada.  

Dentre as alterações proposta pela Aprosoja BR na Lei das PPPs, estão:  

✓ Incremento da transparência; 

✓ Aumento da concorrência; 

✓ Maior eficácia e benefício para os usuários através da participação na fiscalização e controle desses 

contratos; 

✓ Estabelecimento de clausulas de desempenho ao concessionário; 

✓ Determinação de critérios de escolha da proposta que envolvam prazos e preços. 

Perspectiva para 2020: a Aprosoja BR continuará com suas contribuições junto ao Governo para a 

consolidação dessas alterações na legislação das PPPs para que elas tragam modernidade, eficiência e 

segurança à infraestrutura nacional. 
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✓ 1. Norma Regulamentadora do Trabalho 

Rural – NR 31 

A Norma Regulamentadora do Trabalho Rural 

(NR 31) tem como objetivo estabelecer os preceitos 

da segurança e saúde do trabalhador a serem 

observados na organização e no ambiente de 

trabalho, e deveria ser aplicada de forma 

compatível com o planejamento e o 

desenvolvimento da propriedade rural. Porém, 

muitas vezes foi utilizada de forma impositiva 

gerando impossibilidade de cumprimento pelo 

produtor rural. 

Dentre as alterações proposta pela Aprosoja BR, 

está na hierarquia da NR 31 o ‘Programa de Gestão 

Integrada do Trabalho Rural’ (PGITR), ou seja, a 

propriedade rural poderá ter seu programa de 

gestão do trabalho rural desde que não determine 

condições em desacordo com a legislação 

trabalhista. A gestão seria conforme sua 

possibilidade e a NR 31 apenas seria aplicada 

quando houver indicação expressa, seja uma norma 

geral ou específica. 

A proposta de atualização da NR 31 foi entregue 

ao secretário Especial de Previdência e Trabalho do 

Ministério da Economia, Rogério Marinho. 

Perspectiva para 2020: trabalhar junto ao Grupo 

Técnico do Governo, criado pelo secretário, para 

aprovação da Norma revisada. 

 

✓ 2. Norma Regulamentadora das Atividades e 

Operações Insalubres – NR 15 

Esta Norma Regulamentadora é responsável por 

descrever as atividades, operações e os agentes 

insalubres, bem como seus limites de tolerância e as 

situações nos ambientes de trabalho que 

demonstrem a caracterização do exercício 

insalubre, e os meios adequados de proteger o 

trabalhador das exposições nocivas à saúde. 

A maior dificuldade dos produtores de soja está 

no Anexo III, desta NR, que trata da exposição ao 

calor, que será calculada através de uma fórmula, 

que foi desenvolvida para ambientes fechados. 

Independente do implemento usado (trator), a 

produção de soja é realizada em ambientes abertos, 

onde não podemos controlar a temperatura, e por 

isso, de acordo com a temperatura e a fórmula 

utilizada, o fiscal do trabalho poderá aplicar uma 

multa ao empregador pelo tempo de exposição à 

temperatura. 

A Aprosoja BR solicitou ao secretário Rogério 

Marinho a retirada da fórmula para o cálculo do 

calor (IBUTG) do site da Fundacentro. 

O Governo propôs avaliar essa solicitação e a 

não aplicação dessa fórmula em ambientes 

externos. 

Perspectiva para 2020: levantar dados e 

justificativas junto ao Governo para a não aplicação 

do Anexo III em ambientes externos. 

 

  

Trabalhista 
Ações voltadas para o Executivo 
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✓ 1. Projeto de Lei do Senado 432 de 2013 

O PLS 432 de 2013 dispõe sobre a expropriação das propriedades rurais e urbanas onde se localizem 

a exploração de trabalho escravo. Porém, a falta de uma definição legal do que é trabalho escravo permite 

a subjetividade determinada pelo fiscal do trabalho. 

A Aprosoja BR e demais entidades do setor defendem que o mero descumprimento da legislação 

trabalhista não caracteriza trabalho escravo. As entidades defendem também que é preciso definir 

claramente quais condições caracterizam o que é trabalho escravo. O PLS ainda determina que todo e 

qualquer bem de valor econômico – apreendido em decorrência da exploração de trabalho escravo – seja 

confiscado e revertido ao Fundo Especial de Prevenção e Combate ao Trabalho Escravo e ao Tráfico Ilícito 

de Entorpecentes e Drogas Afins – FUNPRESTIE. 

Perspectiva para 2020: trabalhar junto ao Governo pela aprovação desta proposta. 

Ações voltadas para o Legislativo 

Meio ambiente 

Ações voltadas para o Executivo 

✓ 1. Carta de Palmas 

A Aprosoja BR, a Aprosoja Tocantins e as demais Aprosojas estaduais promoveram, em Palmas (TO), 

o Seminário Soja Responsável. O objetivo foi reafirmar e fomentar a sustentabilidade da soja brasileira, 

em especial da região do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) por meio de um debate 

transparente com a participação dos atores públicos e privados da cadeia da soja. 

O evento foi uma resposta dos sojicultores às ofensivas de ONGs e de membros da cadeia europeia 

importadora de soja, bem como na declaração de tradings que atuam no Brasil e que desejam limitar o 

desenvolvimento sustentável da soja na região do MATOPIBA. 

A Carta de Palmas foi entregue a representantes dos Poderes Legislativo e Executivo como uma 

manifestação dos sojicultores em defesa da soberania nacional. 

Veja aqui o inteiro teor da Carta de Palmas 
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https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/07/22/carta-de-palmas/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/07/22/carta-de-palmas/
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✓ 1. Lei geral do licenciamento ambiental - PL 

3.729/2004 e PLS 168/2018 

O processo de licenciamento ambiental para a 

construção, ampliação e funcionamento de 

atividades e/ou empreendimentos no Brasil é um 

processo oneroso, lento e muito burocrático.  

Para buscar adequar o desenvolvimento 

econômico com a proteção ambiental, novas regras 

precisam ser definidas; bem como definir a 

competência de cada agente público; ter 

transparência, agilidade e metodologias aplicáveis 

ao processo; estipular prazos para cada etapa; 

estabelecer o rito processual e uniformizar os 

requerimentos técnicos dos órgãos licenciadores. 

Essas são as premissas dos dois projetos de Lei. 

Durante a tramitação do PL 3.729 na Câmara dos 

Deputados a Aprosoja BR capitaneou a dispensa do 

licenciamento para as atividades agrícolas, 

justificando que o produtor rural já atende a 

diversas normas jurídicas de cunho ambiental-

sócio-econômico, tais como: Código Florestal, Lei do 

Agrotóxico, Estatuto da Terra, Zoneamento 

Agrícola, Leis do trabalho Rural, entre outras. Esse 

mesmo entendimento foi recepcionado no PLS 

168/2018 no Senado Federal. 

Perspectiva para 2020: trabalhar nas duas Casas 

Legislativa a aprovação desta Lei Federal. 

✓ 2. Moratória da Soja 

A partir da Carta de Palmas, e contrariando as iniciativas de empresas privadas e ONGs que queriam 

implantar a moratória da soja no Cerrado brasileiro, a Aprosoja BR passou a protagonizar junto com a 

Aprosoja MT e Aprosoja PA uma ação contrária a moratória da soja na Amazônia. 

A moratória da soja no bioma amazônico teve início em 2006, quando tradings e ONGs decidiram 

bloquear os produtores, colocando-os em uma “lista suja” por supostamente produzirem soja em áreas 

novas, independente de terem obtidos Autorização de Supressão da Vegetação – ASV, ou seja, se 

sobrepondo à legislação brasileira com uma norma paralela – decidida entre as empresas e ONGs. 

Com a atuação da Aprosoja BR, o Governo Federal manifestou contrariedade a moratória, e a entidade 

segue na sensibilização das autoridades desta ameaça à soberania nacional e que lesa os produtores. 

Perspectiva para 2020: a Aprosoja BR pretende ingressar com uma reclamação no Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE) contra a atuação das empresas exportadoras de soja. 

 

Ações voltadas para o Legislativo 

✓ 2. Cadastro Ambiental Rural por tempo 

indeterminado 

Um pleito de regularização ambiental dos 

produtores de soja foi alcançado neste ano. 

Não existirá mais o prazo para que o produtor 

realize o Cadastro Ambiental Rural. Até então, 

estavam impedidos de realizar ou alterar o CAR 

todos os produtores que fracionassem parte da 

propriedade aos descendentes ou que adquirissem 

novas propriedades – ou que fizessem qualquer 

alteração na titularidade da propriedade ou mesmo 

os produtores que ainda não haviam realizado sua 

inscrição. Esses casos deixam de estar em 

ilegalidade. 

A mesma Lei aprovada no Congresso reabriu os 

prazos para o PRA (Programa de Regularização 

Ambiental) até 2020. 

Pelo pleito alcançado a Aprosoja BR parabenizou 

todos dos Deputados e Senadores da FPA que 

trabalharam muito pelo êxito da proposta. 
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Política agrícola 
Panorama da política agrícola 

A economia brasileira vem 

gradativamente se recuperando, 

sobretudo no que diz respeito às 

taxas de juros e aos índices de 

inflação. Paralelamente, a crise fiscal 

e a obrigatoriedade de se estabelecer 

um teto de gastos fez com o que os 

recursos disponíveis para subvenção 

ao Crédito Rural fossem reduzidos 

drasticamente, sendo de mais de R$ 

20 bilhões antes da PEC do teto dos 

gastos e de cerca de R$ 10 bilhões em 

2019. 
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Menos subsídio do tesouro 

Fonte: Tesouro Nacional, Ministério da Economia   * Estimativa 

A concentração de crédito em quatro instituições financeiras (BB, CEF, Itaú e Bradesco) e a falta de 

ferramentas de mercado que viabilizem a entrada de investidores estrangeiros financiando diretamente 

a atividade sempre foi um ponto limitante para a expansão do financiamento privado da agricultura 

brasileira. Os títulos do agronegócio, embora pudessem ajudar no processo, não poderiam ser feitos em 

moeda estrangeira. 

A limitação da capacidade de tomar crédito por parte do produtor pelo modelo de afetação de seu 

patrimônio atual, que imobiliza um imóvel com valor muito superior a dívida, também é um ponto que 

atrapalha a melhoria da captação de recursos no mercado. Por outro lado, financiadores externos sem 

conhecimento do risco do setor agropecuário e sem ter certeza das garantias para que ponham recursos 

no financiamento de safra, poderiam se beneficiar de um modelo de fracionamento do imóvel dado em 

múltiplas operações como garantia. Esta é a proposta do chamado Patrimônio de Afetação já presente em 

um projeto de lei tramitando no congresso. 

A CPR como instrumento de financiamento também apresenta uma série de limitações do ponto de 

vista de custo ao produtor e ao financiador. A obrigatoriedade de registro em cartórios, com valores 

diferentes e desproporcionais ao serviço prestado, chegando a R$ 17 mil em alguns casos, além da 

morosidade no registro e da falta de obrigatoriedade de registro e de um sistema digital para análise de 

crédito, também são um limitante do instrumento. 

A discussão da fragilidade da CPR e do custo do crédito, em meio a pedidos de recuperação judicial 

de produtores pessoa física que fizeram registro em junta comercial, acabou ocupando a agenda dos 

produtores e credores no segundo semestre. De um lado, o mau uso por alguns produtores, e de outro a 

vontade dos credores de proibir por lei o uso do instituto para produtores pessoas físicas.  

Foi neste contexto que o governo editou a MP 987, que recebeu centenas de emendas e que é vista 

pelo setor como importante para reinventar o modelo de crédito rural brasileiro. 
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✓ 1. MP 897 – Medida Provisória do Agro 

O Governo Federal editou a MP para atender e 

corrigir as necessidades do setor quanto à melhoria 

para obtenção, ampliação e garantias de crédito 

agrícola. 

Dentre os diversos assuntos, a MP dispõe sobre: 

Patrimônio de Afetação; Cédula Imobiliária Rural; 

CPR e outros títulos do agro; da Escrituração e das 

garantias dos títulos do agro; taxas de juros, entre 

outros. Foram apresentadas 349 emendas ao texto. 

A Aprosoja BR e MT se reuniram com o relator, 

que concordou com alguns pleitos dos produtores, 

dentre os quais a retirada da obrigatoriedade de 

registro de CPR pelos cartórios. 

Perspectiva para 2020: aprovar no Congresso 

Nacional antes da MP caducar. 

 

✓ 2. Reforma Tributária 

Tramitam 6 “ideias” de reforma no Congresso 

Nacional. 

1. PEC 45: acaba com três tributos federais – IPI, 

PIS e COFINS. Extingue o ICMS, que é estadual, e o 

ISS, municipal. Todos eles incidem sobre o consumo. 

A proposta prevê 20 anos para a plena 

implementação considerando créditos fiscais hoje 

vigentes; e cria o Imposto sobre Operações com 

Bens e Serviços (IBS), de competência de 

municípios, Estados e União, além de um outro 

imposto, sobre bens e serviços específicos, esse de 

competência apenas federal. 

2. PEC 110: extingue IPI, IOF, CSLL, PIS/Pasep, 

COFINS, Salário-Educação, Cide, ICMS e o ISS. Cria 

um imposto único sobre o valor agregado de 

competência estadual (IBS), e um imposto sobre 

bens e serviços específicos (Imposto Seletivo), de 

competência federal. A proposta estabelece o prazo 

de 10 anos para a plena implementação. 

 

 

3. Proposta do Governo Federal: troca de até 

cinco tributos federais (PIS, COFINS, IPI, uma parte 

do IOF e talvez a CSLL) por uma única cobrança, o 

Imposto Único Federal. Acaba com a contribuição 

ao INSS que as empresas pagam atualmente sobre 

a folha de pagamento, que deve ser substituída ou 

por um imposto sobre todos os meios de 

pagamento ou um aumento adicional na alíquota do 

imposto único. Em outra frente, o Governo prepara 

mudanças no Imposto de Renda de pessoas 

jurídicas e físicas. 

4. Alguns empresários defendem a criação do 

Imposto Único que substitui todos os tributos, 

inclusive IPTU e IPVA. E uma alíquota de até 2,5% 

sobre qualquer movimentação financeira de cota 

corrente para conta corrente. 

5. Os secretários estaduais de Fazenda defendem 

a ideia de retirar da União a gestão do tributo único 

criado com a reforma. E que cada Governo Estadual, 

tenha o seu imposto Único, IVA (Imposto sobre 

Valor Agregado). E que criem mecanismos de 

compensação de perdas e de redução de 

desequilíbrios regionais, com a criação de um 

fundo. 

6. O Setor do Agro apresentou uma sexta ideia, 

uma espécie de tributação única sobre o consumo, 

nunca sobre a produção (= tax Americana). O valor 

arrecadado seria dividido para as três esferas 

(federal, estadual e municipal) 

Perspectiva para 2020: a Aprosoja continuará 

acompanhando a tramitação da reforma sempre 

protegendo os interesses dos produtores, para que 

não ocorra nenhum aumento de qualquer tributo. 

Ações voltadas para o Legislativo 
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✓ 5. PL 2963/19 – Terra para mais empregos e mais alimentos 

O Projeto de Lei regulamenta a aquisição, a posse e o cadastro de propriedade rural por pessoa física 

estrangeira ou empresas nacionais com maioria do capital estrangeiro. 

A proposta pretende ampliar os investimentos externos na agricultura nacional através da 

possibilidade de garantia real (terra) nos contratos de financiamento. O projeto possui inúmeras 

restrições de áreas que não podem entrar no escopo, entre elas: 1) caso ocorra a transferência de 

propriedade, não poderá alterar o uso do solo; 2) alguns desses “estrangeiros” terão um prazo para 

vender essa propriedade adquirida; 3) limites do tamanho da área possível de ser adquirida. 

A Aprosoja BR acompanha o projeto na defesa dos produtores rurais, e já manifestou que sua entidade 

definiu em assembleia posição contrária a compra de terras por estrangeiros. Nossas ações serão no 

sentido de não permitir que que estrangeiros adquiram grandes quantidades terras para produzir no 

Brasil. 

✓ 3. Recuperação Judicial (RJ)  

A Aprosoja BR, a Aprosoja MT, CNA e Abrapa têm trabalhado na alteração da Lei de Recuperação 

Judicial para permitir que o produtor rural pessoa física possa solicitar a recuperação judicial de sua 

atividade econômica quando for necessário. 

A Aprosoja tem enfrentado resistências por parte da ABIOVE, ABAG e da OCB, que afirmam que se o 

pleito passar vai acabar o crédito na praça. 

O Governo Federal, através do Ministério da Economia, entrou na negociação dessa pauta. Os 

produtores criaram vários pontos para dar transparência a operação e ao pleito e restringir a fraude. 

Perspectiva para 2020: um acordo pela criação de um capítulo específico para o produtor rural, dentro 

do PL 10220/2018 (que altera a Lei nº 11.101 de 2005), pode ser a melhor saída a ser construída. Outra 

alternativa seria uma lei específica para recuperação extrajudicial, judicial e falência rural, tanto para PF 

quanto PJ rurais. 

✓ 4. MP 899 – Regularização de Débitos 

Fiscais e Solução de Contenciosos 

A MP estabelece parâmetros para a transação 

tributária no âmbito da União e regulamenta o 

artigo 171 do Código Tributário Nacional (CTN). 

Trata-se de iniciativa louvável visando facilitar as 

relações entre o fisco federal e os contribuintes, no 

qual os contribuintes poderão extinguir 

(regularizar) seus tributos mediante as concessões 

que a União estabelecerá. 

Inicialmente, somente podem ser 

transacionados os créditos não judicializados da 

RFB, os débitos na dívida ativa em cobrança pela 

PGFN; e os débitos na dívida ativa das Autarquias e 

das Fundações Públicas Federais. 

A Aprosoja BR e demais entidades 

encaminharam emendas ao texto, para a inclusão 

de outros débitos não tributários (tais como 

contribuições previdenciárias; débitos de órgãos 

federais, como IBAMA e outros; inclusão de 

débitos/tributos Estaduais e Municipais, entre 

outros).  

Perspectiva para 2020: Aprovar no Congresso 

Nacional até o mês de fevereiro o texto. 

 

PGFN, e os débitos na dívida ativa das Autarquias e das Fundações Públicas Federais. 

A Aprosoja BR e demais entidades encaminharam emendas ao texto, para a inclusão de outros débitos 

não tributários (tais como contribuições previdenciárias, débitos de órgãos federais, como IBAMA e 

outros, inclusão de débitos/tributos estaduais e municipais, entre outros). 

Perspectiva para 2020: aprovar no Congresso Nacional até o mês de fevereiro o texto. 
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✓ 7. Lei Kandir 

A Aprosoja BR é contraria a qualquer aumento 

de tributo que onere o produtor rural. 

Consciente do movimento que alguns 

governadores fizeram pelo fim da Lei Kandir, a 

Aprosoja BR contratou estudos técnicos realizados 

pela MBAgro que apontam a importância da 

manutenção da Lei Kandir. 

Sem a Lei Kandir, a produção de soja nacional 

poderia ser 34% menor, com uma perda de até R$ 

71 bilhões na cadeia da soja.  

O estudo da MBAgro foi apresentado aos 

deputados e senadores, e depois disso a alteração 

da Lei Kandir saiu da pauta do Congresso. 

Perspectiva para 2020: acompanhar e 

novamente antecipar a qualquer ação que envolva 

o aumento de tributos aos produtores. 

 

 

✓ 6. Questões Indígenas e Crédito 

Após solicitação da Aprosoja BR, a FUNAI está 

trabalhando na revisão do Decreto 1.775, de 1996, 

que dispõe sobre o procedimento administrativo 

de demarcação de terras indígenas. 

A demarcação da Terra Indígena (TI) somente 

deveria ser consolidada após a finalização dos 

estudos necessários e da publicação de Portaria 

determinando os limites a serem demarcados. 

Ocorre que antes mesmo de qualquer estudo 

que deveria ser realizado o produtor rural já passa 

a ser enquadrado em TI, ficando impedido da 

obtenção de crédito rural, restrições ao uso de 

tecnologias, entre outros. 

A FUNAI, ouvindo os produtores, decidiu por 

atualizar o Decreto, para deixar mais claro o 

processo de demarcação. 

Perspectiva para 2020: acompanhar os 

estudos da Funai e aguardar a publicação do 

Decreto. 

Outros assuntos 

O MAPA tem trabalhado na revisão do Decreto 5.153, de 2004, que regulamenta o Sistema Nacional de 

Sementes e Mudas. Nas primeiras propostas apresentadas o produtor rural teria restrições para salvar 

semente. 

A Aprosoja BR, Abrapa, Abramilho e CNA trabalharam juntas e conseguiram reverter a ideia de aplicar 

qualquer restrição para salvar as sementes, além de inserir padrões mínimos de vigor e de qualidade das 

sementes. 

Revisão do decreto de sementes 
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Gestão administrativa 

✓ Assembleias e reuniões da diretoria 

Foi realizada uma assembleia a cada dois meses, totalizando seis assembleias no decorrer do ano de 

2019, e duas reuniões do Conselho Fiscal. Dentre várias pautas da cadeia da soja, a Aprosoja BR 

reformulou seu estatuto para melhor adequar as necessidades da Associação. 

 No decorrer de 2019, três assembleias foram realizadas nas Aprosojas estaduais: dos estados do 

Paraná, Goiás e Rondônia. Nas assembleias organizadas nos estados do Paraná e Rondônia, agregamos os 

eventos de Abertura Oficial da Colheita e de Plantio da Soja, ligados ao Projeto Soja Brasil. 

 

Nesses eventos, a Aprosoja BR levou autoridades do Governo Federal, como a ministra da Agricultura, 

secretários de Estado, deputados federais e senadores da república e também autoridades dos Governos 

Estaduais. Isso demonstra a força e a representatividade da Aprosoja BR, em Brasília, e da respectiva 

Aprosoja Estadual que recepcionou o evento do Projeto Soja Brasil. 

 

 

Entregas da gestão adminstrativa e relações institucionais 

Na Assembleia que foi realizada em Goiás, houve 

o registro inédito da presença da Aprosoja Goiás 

Mulher, e esse trabalho merece um apanhado 

especial. Veja em Aprosoja Mulher! 
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Recebemos na sede da Aprosoja BR uma comitiva 

de produtores da Argentina para o intercâmbio de 

informações. Recebemos também duas turmas da 

academia de Liderança da Aprosoja MT, na qual os 

participantes adquirem conhecimento sobre os 

trabalhos e articulações políticas desenvolvidas pela 

Associação. A Aprosoja BR tem papel fundamental na 

organização das visitas, recepção da turma e 

elaboração do conteúdo deste módulo, em específico. 

 

Atuação estratégica 

Nos reunimos com a ministra da Agricultura 

para discutir as propostas de política de defesa 

vegetal, além de participar da abertura da 

TecnoShow Comigo, em Rio Verde/GO. A Aprosoja 

BR e as Aprosojas estaduais participaram da feira 

AgroBrasília, num movimento organizado pelo 

setor agropecuário em apoio às reformas 

elencadas pelo Governo Federal. 

 

Participamos de audiência pública sobre crédito rural 

e seguro agrícola, e também em audiência pública para 

debater os impactos da não prorrogação do Convênio 

ICMS 100/97. A renovação do Convênio 100, ocorreu 

após grande articulação da Aprosoja BR e das Aprosojas 

estaduais, juntamente com a Frente Parlamentar da 

Agropecuária e com as demais entidades do setor 

produtivo para convencer alguns estados a prorrogar a 

vigência do acordo. 

 

Organizamos rodada de conversa com os Adidos 

Agrícolas do Mapa e mobilizamos os parlamentares 

para audiência pública sobre a Lei Kandir. 

Planejamos, organizamos e executamos o evento 

AgroCenário 2020, com a presença de autoridades do 

Governo Federal. 

Após a elaboração da "Carta de Palmas - Soja 

Responsável", a Aprosoja BR convocou as Aprosojas 

estaduais para reunião em Brasília com os ministérios 

da Agricultura, Itamaraty, Economia e Casa Civil.  
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Um movimento iniciado em 2018, através da 

fundação da Aprosoja Goiás Mulher, está cada vez 

mais atuante com ações coordenadas entre a 

Aprosoja BR e as estaduais. Este ano, durante o 4° 

Congresso Nacional da Mulheres do Agronegócio, 

houve o estreitamento das relações e troca de 

experiências entre as mulheres produtoras de soja 

dos estados da BA, GO, MT e TO. Com isso, o 

movimento iniciado por Goiás, da Aprosoja Mulher, 

se torna cada vez mais fortalecido, abrangente e 

atual. A ideia é aproximar quem já faz parte do agro, 

principalmente aquelas que não participam 

diretamente da atividade. 

 

 

 Academia de Liderança para Mulheres do Agronegócio 

No início de 2019, a Aprosoja BR foi convidada para 

mostrar como as decisões políticas e políticas públicas são 

construídas e como elas afetam o agronegócio, bem 

como, mostrar o trabalho da Associação em relação à 

construção de políticas públicas e também como elas 

afetam o setor de soja no Brasil. 

 

 

 

Ainda sobre o tema “Carta de Palmas”, 

trabalhamos dando publicidade ao 

documento, em vários gabinetes de 

parlamentares, tanto da Câmara dos 

Deputados quanto do Senado Federal, além da 

Comissão da Agricultura do Senado e da Frente 

Parlamentar da Agropecuária. 
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Comunicação 

Assessoria de Imprensa e Marketing 

Aprosoja BR pede adiamento das parcelas de produtores atingidos pela seca e propõe securitização 

 

 

 

15 de janeiro de 2019 

 

 

 
E 

 

 

 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

m janeiro, dirigentes da Aprosoja BR e da Aprosoja Paraná solicitaram ao Mapa o adiamento para 
2020 das parcelas a serem pagas em 2019 dos planos de operações de investimento financiadas pelo  

 

 

 

BNDES. A medida teve o objetivo de oferecer melhores condições de pagamento aos produtores em 
decorrência da seca que atingiu diversas regiões produtoras de estados como PR, MS, MT, GO, MA, PI, TO 
e BA em meados de dezembro do ano passado. 

 

 

 

16 de janeiro de 2019 

 

 

 
Aprosoja BR e outras entidades se reuniram com 
o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de 
Freitas para entender as principais demandas das 
entidades do setor produtivo e apresentar os 
projetos do governo para melhorar a 
infraestrutura de transportes do país. O encontro 
ocorreu em janeiro. Na ocasião, foram 
apresentados projetos para ferrovias, hidrovias, 
portos e aeroportos, além de pavimentação de 
rodovias essenciais para o escoamento da 
produção agropecuária. 

 

 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

A Abertura Nacional da Colheita da Soja 
aconteceu em Apucarana (PR) no dia 24 de 
janeiro, na fazenda do apresentador Ratinho, pai 
do governador Ratinho Jr, que esteve presente ao 
evento ao lado da ministra da Agricultura Tereza 
Cristina, de parlamentares e de cerca de mil 
produtores paranaenses. Foram destaque dos 
debates o clima, cuja estiagem afetou oito 
estados, preços e seguro rural. “Passei por várias 
lavouras e muitos produtores registram perdas 
irreversíveis. Temos um seguro rural que cobre 
poucas áreas, cerca de 14% de todas lavouras 
estão cobertas”, disse o presidente Bartolomeu 
Braz Pereira.   

 

 

25 de janeiro de 2019 

 

 

 

Ministra, governador, parlamentares e produtores 
abrem colheita da soja 2018/2019 

 

 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

Janeiro 

Entidades do setor produtivo debatem principais 
demandas de infraestrutura 
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Fevereiro 
 12 de fevereiro de 2019 

 

 

 

Fim da Lei Kandir pode esfriar economia e aumentar desemprego, alerta Aprosoja BR 

 

 

Desde fevereiro a Aprosoja BR vem alertando sobre os impactos do fim da Lei Kandir na atividade 
econômica, com redução da atividade produtiva e fechamento de milhões de postos de trabalho. A Lei 
Kandir garante a isenção de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre 
exportações de bens primários e está em vigor desde 1996. Segundo cálculos da entidade, para cada real 
de isenção de imposto concedido pelo governo às grandes culturas de grãos, três reais retornam na forma 
de impostos diretos e indiretos estaduais e federais. 

 

 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

 12 de fevereiro de 2019 

 

 

 

Encontro Nacional de Agricultores 
Indígenas acontece em Mato Grosso 

 

 

Campo Novo do Parecis (MT) foi 
sede de 11 a 13 de fevereiro do 1º 
Encontro Nacional do Grupo de 
Agricultores Indígenas. O encontro 
foi organizado por agricultores 
indígenas da Região Oeste do Estado 
com o apoio da Aprosoja-MT e teve 
presença dos ministros da 
Agricultura, Tereza Cristina, do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, do 
governador Mauro Mendes,  

 

 

parlamentares e representantes de entidades. “A Aprosoja BR dará total apoio para que os índios 
mantenham suas tradições, mas tenham acesso a políticas públicas através da atividade agrícola”, 
afirmou Bartolomeu Braz. “Essa inserção deles no meio produtivo também é uma forma de assegurar 
mais qualidade de vida, a inclusão social que eles mesmo anseiam”, disse o presidente da Aprosoja MT 
Antônio Galvan. 

 

 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

 14 de fevereiro de 2019 

 

 

 

 15 de fevereiro de 2019 

 

 

 

Como prorrogar parcela de custeio e investimento? 

 

Manual Funrural: folha ou comercialização? 

 Aprosoja BR editou em fevereiro manual para 
orientar os associados quanto às medidas que 
produtores podem tomar com relação ao crédito 
rural, tendo em vista redução da produção 
provocada pela estiagem que atingiu 8 estados. 

 

 

A entidade elaborou também um manual para 
auxiliar os empreendedores na tomada de decisão 
quanto à contribuição social ao Funrural do 
empregador rural. 

 

 
Clique aqui e veja. 

 

 

 

Clique aqui e veja. 
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Diretores de todas as Aprosojas participaram 
dia 19/2 da posse do deputado Alceu Moreira 
na presidência da FPA. A cerimônia de posse 
da nova diretoria composta por 26 
parlamentares foi cercada de autoridades, 
entre elas, o presidente da República Jair 
Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão, o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, e da 
Agricultura Tereza Cristina. Ao assumir a 
presidência, Alceu Moreira disse que a FPA é 
uma ferramenta de solução de vida coletiva 
para povo brasileiro. “Precisamos ouvir as 
cabeças mais brilhantes, que conhecem os 
mais diversos temas, e ao mesmo tempo 
ouvir quem tem o poder de decisão sobre 
eles”, discursou. 

 

 

 21 de fevereiro de 2019 

 

 

 

Com a presença do primeiro escalão do governo 
federal, novo presidente da FPA toma posse em 
Brasília 

 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

Março 
 15 de março de 2019 

 

 

 

Produzir alimentos no Brasil está cada vez mais caro e tirando a competitividade do setor produtivo. Este 
foi o recado dado pela Aprosoja BR ao presidente Jair Bolsonaro, durante encontro realizado em 15/3, no 
Palácio do Planalto, em Brasília. Ao fazer uma apresentação sobre os principais desafios da produção ao 
presidente da República, Bartolomeu Braz, presidente da Aprosoja BR, disse que os custos de produção 
são os maiores da história. “Os produtores de soja estão com dificuldades para honrar seus compromissos. 
Na época em que colhíamos 40 sacas por hectare tínhamos renda. Agora produzimos mais de 60 sacas por 
hectare e não temos renda”, afirmou. 

 

 

 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

Nunca foi tão caro produzir, alertou Aprosoja BR ao presidente Jair Bolsonaro 
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 22 de março de 2019 

 

 

 

Produtores de soja de 16 estados ligados à Aprosoja BR aderiram ao Instituto Soja Livre, entidade que 
incentiva o plantio e comercialização de soja convencional e a abertura de mercados para grãos que não 
são modificados geneticamente. A adesão foi aprovada por unanimidade durante assembleia realizada 
nesta em 20/3, em Brasília. Um dos atrativos para o produtor é o prêmio pago a estes produtos em 
comparação com as variedades de mercado. Atualmente os preços pagos pela soja convencional são 15% 
superiores aos da soja transgênica. 
 

 

 

Produtores da Aprosoja BR aderem ao Instituto Soja Livre 

 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

Abril  01 de abril de 2019 

 

 

 

Aprosoja assinou em 1/4 um acordo com o governo do Panamá para permitir o intercâmbio de 
informações de mercado e potencial de exportação de soja e milho pelo canal. A ampliação dos negócios 
e a redução do custo para a utilização do canal no médio e longo prazos são alguns dos resultados 
esperados. O termo foi assinado durante o Panamá Brazilian Day, evento que reuniu representantes 
comerciais de diversos países da América Latina e governo local na capital panamenha. 

 

 

 

Aprosoja BR assina acordo para viabilizar transporte pelo Canal do Panamá 

Clique aqui e veja. 
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O Convênio 100/1997, que reduz a base de cálculo 
do ICMS sobre a comercialização de insumos 
agropecuários, foi prorrogado para 30 de abril de 
2020. A decisão foi tomada por unanimidade pelos 
membros do Confaz em 5/4. De acordo com 
estimativas da Aprosoja BR, a não renovação poderi 
causar aumento médio de 10% no custo 
operacional da produção agrícola em estados como 
Bahia e Minas Gerais. Em Mato Grosso, por 
exemplo, este percentual representa um custo 
adicional de R$ 345,00 por hectare, quase o mesmo 
impacto que pode ser provocado pelo fim da Lei 
Kandir. 

 

 

 

 05 de abril de 2019 

 

 

 

Confaz prorroga Convênio 100/97 para 30 de abril de 
2020 

 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

Abrapa, Aprosoja BR, ABRASS, Andef, CCAB Agro e 
Sindiveg lançaram em abril o Agro Saber, 
plataforma que busca debater temas relevantes 
para a alimentação e saúde com embasamento 
técnico. O objetivo é combater a desinformação 
e fake news sobre os assuntos que envolvem a 
produção de alimento e levar à população 
informação técnica e plural sobre a agricultura. A 
primeira missão do AgroSaber é tratar dos 
defensivos agrícolas e o PL 6299/02, projeto de lei 
que vai garantir mais modernidade, segurança e 
transparência na aprovação de novos defensivos.  

 

 

 

Lançada a plataforma “AgroSaber: a pior praga é a 
desinformação” para debater uso de agrotóxicos 

 

 23 de abril de 2019 

 

 

 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

 25 de abril de 2019 

 

 

 

Noite de festa e de emoção na cerimônia de entrega do Prêmio Personagem Soja Brasil Safra 2018/2019, 
parceria da Aprosoja BR com o Canal Rural. Destaque para as presenças da ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, do governador de Rondônia, Marcos Rocha, do presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, entre 
outras personalidades. A Aprosoja BR prestou homenagens ao deputado Alceu Moreira, presidente da 
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), com a entrega da Comenda da Soja, e também à família do 
pesquisador Dirceu Gassen, falecido em 2018, como reconhecimento da entidade pelo apoio deles ao 
fortalecimento da sojicultura. Entre os premiados, destaque para o prêmio dado ao produtor Herbert 
Bartz, conhecido como “pai do plantio direto”. 

 

 

 

Conheça os vencedores e homenageados do Prêmio Personagem Soja Brasil 18/19 

Clique aqui e veja. 
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 06 de maio de 2019 

 

 

 

Cerca de 20 produtoras rurais de vários estados ouviram palestra do presidente da Aprosoja BR, em maio, 
sobre os desafios da cadeia produtiva da soja, a relevância deste segmento para a economia do país e a 
importância da participação das mulheres para o fortalecimento do agronegócio brasileiro. O encontro 
faz parte do segundo módulo da Academia de Liderança para Mulheres do Agronegócio, uma iniciativa 
promovida pela Abag, Corteva Agriscience e Fundação Dom Cabral para proporcionar treinamento para 
que mais mulheres possam se desenvolver e se destacar nas empresas rurais, na agroindústria e nas 
entidades de classe. 

 

 

 

Aprosoja BR e produtoras rurais debatem estratégias para fortalecimento do agro 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

 

 

 

 

A Aprosoja BR e entidades do setor produtivo rural 
assinaram uma nota de apoio conjunta ao Movimento 
Mato Grosso Forte, que mobilizou produtores em 15/5 
em frente à Aprosoja MT, em Cuiabá. O Movimento Mato 
Grosso Forte tem o objetivo de alertar a população sobre 
os impactos que a taxação das cadeias produtivas causam 
a toda a sociedade e cobrar do poder público mais 
eficiência e transparência na aplicação dos recursos 
públicos. Segundo o Movimento, a taxação sobre a 
produção já afeta diretamente os produtores de grãos de 
Mato Grosso. No caso da soja e, principalmente, do milho, 
a produção ficará totalmente inviabilizada em decorrência 
da elevação da cobrança do Fundo Estadual de 
Transportes e Habitação (Fethab) sobre a produção. 
 

 

 

 09 de maio de 2019 

 

 

 

Entidades do agro manifestam apoio ao Movimento Mato 

Grosso Forte, da Aprosoja MT 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

 

 

 

 

Em missão internacional a países asiáticos 
junto com o Ministério da Agricultura, o 
presidente da Aprosoja BR, Bartolomeu 
Braz, trouxe boas notícias para os 
produtores brasileiros. Apesar do 
preocupante surto de febre suína africana 
que vem atingindo a China, as exportações 
de soja e milho para aquele país seguem 
tendência de alta. Além disso, Vietnã e 
Indonésia também devem se consolidar 
como importantes importadores de soja e 
milho do Brasil.  

 

 

Aprosoja faz balanço positivo de missão à 

China, Vietnã e Indonésia 

 21 de maio de 2019 

 

 

 

Clique aqui e veja. 

 

22 

https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/06/aprosoja-brasil-e-produtoras-rurais-debatem-estrategias-para-fortalecimento-do-agro/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/09/entidades-do-agro-manifestam-apoio-ao-movimento-mato-grosso-forte/
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2019/05/20/aprosoja-faz-balanco-positivo-de-missao-a-china-vietna-e-indonesia-2/


 

 
 

Balanço anual 2019 – Aprosoja BR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 de maio de 2019 

 

 

 

A Aprosoja BR mobilizou a sociedade brasileira, sobretudo os produtores de grãos de todo o país, a 
participarem da consulta pública aberta pela Anvisa que trata da manutenção da substância glifosato. A 
consulta pública ficou aberta até 6 de junho. A entidade elaborou um manual com orientações aos 
produtores sobre como contribuir com informações técnicas sobre a correta utilização da substância na 
agricultura. Dentre as propostas da Anvisa para o glifosato, a Aprosoja BR contestou três temas 
específicos. A consulta pública foi encerrada e a Anvisa manteve a permissão para o uso do produto. 

 

 

 

Aprosoja BR convidou sociedade a participar de consulta pública sobre glifosato 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

 

 

 

 Junho 

O governo federal disponibilizou R$ 225,59 bilhões para o financiamento da safra 2019/2020. Os recursos 
foram anunciados em 18/6 durante lançamento do Plano Safra, em Brasília. Um dos destaques foi o 
valor destinado para o seguro rural, que pode chegar a R$ 1 bilhão, alcançando cerca de 15 milhões de 
hectares de plantio. Do total de R$ 225.59 bilhões, R$ 222,74 bilhões são para crédito rural, sendo R$ 
169,33 bilhões para custeio, comercialização e industrialização, e outros R$ 53,41 bilhões para 
investimento. O investimento programado para apoio à comercialização nas modalidades de aquisição 
direta do produtor, contratos de opção de venda e subvenção de preços é de R$ 1,85 bilhão. 

 

 

 

 18 de junho de 2019 

 

 

 

Mapa disponibiliza R$ 225,59 bi para Safra 2019/2020 

Clique aqui e veja. 
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Julho 

A Associação manifestou em nota no dia 4/7 
contrariedade com qualquer tipo de oneração sobre 
o agronegócio. A entidade defende a necessidade 
de retirada do texto da Reforma da Previdência a 
vedação à remissão do passivo do Funrural, assim 
como demais dispositivos que venham a onerar as 
exportações brasileiras. E apoia a aprovação da 
Reforma da Previdência para permitir que o país 
possa corrigir graves distorções que inviabilizam a 
retomada de investimentos para o incremento de 
emprego e renda para os brasileiros. No entanto, é 
contrária à tentativa de impedir que os produtores 
de soja e as demais entidades representativas do 
setor produtivo, junto com a Frente Parlamentar da 
Agropecuária, busquem soluções para o passivo do 
Funrural, um problema real e que precisa ser 
resolvido. 

 

 

 

Representantes dos produtores de soja de todo o 
Brasil entregaram à ministra da Agricultura Tereza 
Cristina a Carta de Palmas, documento na qual os 
sojicultores pedem que o governo federal se 
manifeste contra a moratória da soja na região do 
Cerrado conhecida como Matopiba. A Carta de 
Palmas é resultado do seminário Soja Sustentável, 
realizado em junho em Palmas em parceria entre 
a Aprosoja BR e pelas Aprosojas estaduais, e que 
discutiu dados da Embrapa Territorial. O 
manifesto passou a ser divulgado pela Aprosoja 
BR em diversos eventos nacionais e 
internacionais. “O Matopiba está 72% 
preservado, sendo que a agricultura ocupa 
apenas 5% de sua área, enquanto que a soja 
abrange 3% da área originalmente ocupada pelo 
bioma na região”, consta do documento. 

 

 

 

 04 de julho de 2019 

 

 

 

 31 de julho de 2019 

 

 

 

Nota sobre Funrural e Reforma da Previdência Aprosoja BR pede a governo que defenda produção 

sustentável de soja no Cerrado 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

 

 

 

 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 

 01 de agosto de 2019 

 

 

 
Produtores de soja de Brasil, 
Argentina e Paraguai se reuniram no 
dia 1/8, em Buenos Aires, para 
iniciar diálogos sobre temas de 
interesse do setor e compartilhar 
decisões que envolvam os 
sojicultores dos três principais                                               

 

 

 

 

Produtores de soja do Conesul 
debatem temas comuns do setor em 
Buenos Aires 

 

 

 

países produtores de soja da América do Sul. Atualmente, os sojicultores do bloco são responsáveis por 
52% da produção mundial e por 63% das exportações de soja globais. 

 

 

 

Clique aqui e veja. 
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Setembro 

Em nota, os sojicultores ligados à Aprosoja condenaram a prática das queimadas criminosas que atingem 
regiões de vegetação e de produção agrícola na região norte do país. No entendimento da associação, os 
produtores rurais são as principais vítimas destes crimes na medida em que têm suas propriedades, 
lavouras e áreas de preservação, que estão sob sua responsabilidade, ameaçadas pelas chamas. A 
entidade é contrária ao desmatamento ilegal e a toda forma de supressão de vegetação nativa que não 
esteja legalmente autorizada pela Lei 12.651/2012, que instituiu o Código Florestal. 

 

 

 

 12 de setembro de 2019 

 

 

 

NOTA: Produtores de soja são contra o desmatamento ilegal e condenam queimadas criminosas 

 

 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

 

 

 

 

 28 de setembro de 2019 

 

 

 

Comunicado aos produtores de soja sobre o uso de Xtend e Dicamba 

 

 

Aprosoja e entidades parceiras estiveram nos EUA entre 10 e 17 de agosto para visitar produtores, 
entidades e governo e investigar os impactos do uso do herbicida Dicamba nas lavouras norte-
americanas. Tendo em vista que a soja é a cultura mais sensível ao herbicida, a Aprosoja BR orienta os 
sojicultores a buscarem com a empresa informações sobre os impactos do uso deste produto em suas 
lavouras. O Dicamba é um produto com regras de uso muito mais complexas para aplicação do que 
qualquer outro defensivo agrícola, o que, consequentemente, apresenta mais riscos ao ser aplicado. Um 
dos problemas é o alto potencial de volatilização. 

 

 

 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

 

 

 

 

Outubro 

Sem a Lei Kandir, a produção de soja poderia 
ser 34% menor, causando impacto negativo 
na produção e na geração de empregos, 
aponta estudo da consultoria MBAgro. O 
estudo traça um paralelo entre o Brasil e a 
situação vivida pela Argentina, onde houve a 
tributação sobre exportação (as chamadas 
retenciones), medida que limitou as vendas 
externas do país vizinho. O levantamento foi 
encomendado pela Aprosoja BR, que tem se 
empenhado em manter a legislação que 
isenta as exportações de produtos 
agropecuários do pagamento do ICMS. 

 

 

 

 10 de outubro de 2019 

 

 

 

Sem Lei Kandir, produção de soja poderia ser 
34% menor, aponta estudo 

 

 

 

Clique aqui e veja. 
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Escoamento de grãos pelo Arco Norte aumenta cinco vezes em dez anos 

 

 

 

 

 28 de outubro de 2019 

 

 

 

O escoamento da produção de grãos pelos portos do Arco Norte deve aumentar quase cinco vezes entre 
2009 e 2019. A previsão é do Movimento Pró-Logística. Segundo a entidade, em 2009 foram transportados 
7,2 milhões de toneladas de grãos, principalmente de milho e soja, pelos portos da região Norte e 
Nordeste. Em 2018, o total transportado chegou a 32,5 mi/ton e, para 2019, a previsão é que sejam 
escoados 35 mi/tons por esses terminais. 

 

 

 

 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

 

 

 

 

Novembro 

O governo federal manifestou estar solidário com 
o movimento dos produtores rurais para por fim 
à moratória da soja no país. O problema foi 
discutido durante encontro entre entidades do 
setor agrícola e o secretário Especial da Casa Civil 
para Assuntos da Câmara dos Deputados, 
Abelardo Lupion, na sede da FPA, em Brasília. 

 

 

 

Governo alega ameaça à soberania nacional e apoia 
fim da moratória da soja 

 

Audiência na Câmara Federal alerta para impactos na 
economia com o fim da Lei Kandir 

 

 13 de novembro de 2019 

 

 

 

 08 de novembro de 2019 

 

 

 

Clique aqui e veja. 

 

 

 

Deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária 
e representantes de entidades do agronegócio 
defenderam na Câmara dos Deputados a 
manutenção da Lei Kandir, que garante a isenção do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) na exportação de produtos não 
industrializados e semielaborados. 

 

 

 

Clique aqui e veja. 
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Campanhas da Aprosoja BR 

Ações em defesa do produtor e da sustentabilidade da soja 

Aprosoja BR criou um Canal de 
Comunicação para receber denúncias de 
práticas anticoncorrenciais envolvendo 
vendas casadas de pacotes de insumos. O 
objetivo principal do canal é manter a 
viabilidade econômica e a competitividade 
da cadeia da soja tendo em vista a alta 
concentração de empresas de tecnologia 
atuando no mercado agrícola. 

 

 

 

Seja Um Fiscal das Grandes Fusões 
 

Saiba mais em: 

aprosojabrasil.com.br/sejaumfiscal 

 

 

 

 

Dezembro 

 04 de dezembro de 2019 

 

 

 

Agrocenário 2020 - O mais importante 

evento sobre o agronegócio sendo discutido 

na capital federal 

O evento ocorreu no dia 4 de dezembro 
no Centro de Eventos Brasil 21, em 
Brasília, e foi uma realização da 
Aprosoja BR e da Corteva Agriscience e 
contou com o apoio do Canal Rural. Em 
sua segunda edição, o Agrocenário 2020 
discutiu e debateu as perspectivas para 
o cenário da política, da economia e de 
assuntos ligados às tecnologias para a 
produção sustentável de alimentos no 
próximo ano. 

 

 

 

Clique aqui e veja. 
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Representantes da Aprosoja BR, junto 
com as Aprosojas MT, MS, PA, TO, MG, 
PI, GO, RS, SP e entidades parceiras 
como Famasul, Famato, Farsul e CNA 
estiveram nos Estados Unidos, entre 10 
e 17 de agosto, em missão para visitar 
produtores, governo e entidades de 
classe norte-americanos e investigar os 
impactos do herbicida Dicamba nas 
lavouras daquele país. 

Após a missão, a Aprosoja BR apresentou 
às autoridades brasileiras um relatório 
demonstrando os perigos que o uso do 
Dicamba pode causar se usado no Brasil. 
A missão resultou também na produção 
de um vídeo e de banners para informar 
os produtores brasileiros sobre os 
impactos do produto. 

 

 

      Produtores recebem orientação sobre o uso de dicamba 
 

Proteção das colmeias em prol da sustentabilidade 
 Através de um acordo de cooperação, a Aprosoja BR e o Movimento Colmeia Viva estão 

atuando em parceria para proteger a saúde das abelhas. O Colmeia Viva® Assistência 
Técnica 0800 771 8000 é uma linha direta que esclarece dúvidas e compartilha as boas 
práticas para a prevenção e mitigação da mortalidade de abelhas. A ligação é gratuita, 
funciona diariamente das 7h às 19h e atende a todo o Brasil. Objetivo é qualificar a 
comunicação e preservar a harmonia entre apicultores e sojicultores. 

 

 

Saiba mais em: 

www.colmeiaviva.com.br 
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Ações Jurídicas 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5553/DF – Elevação de impostos sobre insumos 

 

 

 

 

 AÇÕES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) 

 

 

 

Resumo: O PSOL ingressou com a ADI 5553 no STF para retirar isenções de impostos sobre defensivos. 
Questiona o Convênio 100/1997 CONFAZ e dispositivos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (TIPI), estabelecida pelo Decreto 7.660/2011. 

Atuação da Aprosoja BR: entrou na ação como Amicus Curiae, juntou estudo de segurança dos defensivos 
e dos prejuízos com a oneração de impostos e requereu o não provimento da ação (afirmando a 
constitucionalidade dos regulamentos citados).   

 

 

 

 

Resumo: A PGR ajuizou no STF a ADI 5596/TO, contra dispositivos da Lei 2.828/2014, do Tocantins que 
fixam os valores de emolumentos relativos a serviços notariais e de registro no estado. No mesmo sentido 
é a ADI 5095/TO, ajuizada pela CNA.  A Min. Cármen Lúcia decidiu extinguir o processo em função do 
estado ter alterado a lei, baixando o valor dos emolumentos. 

Atuação da Aprosoja BR: pediu entrada como Amicus Curiae, argumentou no pedido pelo provimento das 
ADIs. Estamos aguardando se a MP do Agro resolverá a questão. Estudamos também nova ação nacional 
questionando a grande diferença de valores e de tempo de registro de emolumentos em cada estado. 

 

 

 

 

ADIS 5596/TO e 5095/TO – Custos dos Emolumentos 

 

 

 

Resumo: A CNA ajuizou ação direta de 
inconstitucionalidades contra a Medida Provisória 
832/18, posteriormente alterando o objeto para 
questionar a Lei 13.703/2018, que estabeleceu o 
preço mínimo obrigatório para o frete no país. A 
MP foi instituída após acordo do governo com os 
caminhoneiros para que a greve da categoria, que 
durou 11 dias em maio, fosse encerrada. 

 

 

 

 

ADI 5956/DF, 5959/DF e 5964/DF – Tab. de Fretes 

 

 

Diversas liminares foram proferidas, mas a situação hoje é de vigência do tabelamento do transporte 
rodoviário de cargas. Já há nos autos manifestações da Câmara dos Deputados, Senado Federal, CADE, ANTT, 
SEPRAC, AGU e PGR.  Processo já liberado para pauta e aguardando o Presidente colocar em julgamento. 

Atuação da APROSOJA BR: pediu entrada no processo como Amicus Curiae reforçando a declaração de 
inconstitucionalidade da lei. O julgamento tem peso político e por isso os ministros não pautam. 
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Resumo: A CNA questiona a Lei 16.820/2019 do 
Ceará alegando que suas disposições violam as 
normas constitucionais referentes à repartição de 
competência, pois cumpre à União legislar sobre 
direito agrário, regime de navegação aérea, 
organização do sistema nacional de empregos e 
condições para o exercício de profissões. A Aprosoja 
BR foi admitida como amicus curiae. 

Atuação da Aprosoja BR: amicus curiae, trouxe mais 
argumentos e reforçou o pedido da CNA pela 
inconstitucionalidade da Lei 16.820/2019 do estado 
do Ceará, que proibiu a pulverização aérea de 
agroquímicos. 

 

 

 

 

ADI 6137/CE – Aviação Agrícola 

 

 

 

 

ADI 5991/DF – Relicitação de Rod., Ferrov. e Aerop. 

 

 

 

 

Resumo: ação ajuizada pela PGR contra a Lei 
13.448/2017, que “Estabelece diretrizes gerais 
para prorrogação e relicitação dos contratos de 
parceria definidos nos termos da Lei no 
13.334/2016, nos setores rodoviário, ferroviário e 
aeroportuário da administração pública federal. O 
dispositivo da lei é benéfico por antecipar 
investimentos das empresas nos modais, 
podendo expandir a capacidade de carga dos 
mesmos. 

Atuação da Aprosoja BR: Pretensa Amicus Curiae 
pelo desprovimento da ação, para manutenção 
da Lei 13.448/2017, que previu condições para a 
renovação dos contratos de concessão de 
ferrovias. 

 

 

 

 

Recurso Extraordinário (RE) 759244/SP – Funrural sobre as exportações do setor 

 

 

 

 

Resumo: Recurso Extraordinário (tema 674 da Repercussão Geral) da BIOENERGIA DO BRASIL S/A contra 
entendimento do TRF da 3ª Região que reputou correta a cobrança de previdência sobre receitas 
provenientes de exportação indireta, apesar da imunidade prevista na CF88 (inciso I do §2º do artigo 149). 
No caso da soja, 100% das operações de venda entre produtores e trades foi recolhido o Funrural, apesar 
de exportarmos mais de 50% da soja em grão. Aprosoja Brasil foi admitida como Amicus Curiae. 

Atuação da Aprosoja BR: reforçamos o pedido da ação e vemos uma oportunidade para o passivo ser 
abatido de boa parte dos produtores, reduzindo muito os débitos de Funrural. 

 

 

 

 

RE 796376/SC – Tema 796 da Repercussão Geral – Cobrança de ITBI 

 

 

 

 

Resumo: Discute-se a extensão da imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CRFB/88, ou seja, analisa-se 
se a imunidade do ITBI referente à transferência de imóvel para a realização de capital social se dá nos 
limites do capital social da sociedade empresária ou se é dado amplo, não havendo restrição de valores. 

Atuação da Aprosoja BR: Nenhum pedido ainda realizado, mas há acompanhamento externo. 
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 AÇÕES NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) 

 

 

 

Recurso Especial (REsp) 1800032/MT – Recuperação Judicial Produtor Pessoa Física (RJ Produtor PF) 

 

 

 

 

Resumo: O caso, em essência, discute se as dívidas contraídas antes do lapso temporal previsto no art. 48, 
caput, da Lei 11.101/05 entram no pedido de recuperação judicial.  O caso em si discutiu se o produtor 
rural pessoa física possui direito à recuperação judicial e a natureza do seu registro na Junta Comercial, se 
declaratório ou constitutivo.    

A 4ª Turma do STJ, por 3x2, decidiu que o produtor rural sempre possui sua atividade empresarial como 
regular, de modo que seu registro na junta possui natureza declaratório, podendo ele demonstrar o 
cumprimento do exercício da atividade rural pelo prazo de 2 anos por qualquer meio de prova.  Portanto, 
todas as dívidas assumidas pelo produtor entram na recuperação judicial. 

Atuação da Aprosoja BR: acompanhamento externo em razão dos debates legislativos sobre o PL que 
discute a recuperação judicial do produtor rural pessoa física. 

 

 

 

 

REsp 1834452/MT – (RJ Produtor PF) 

 

 

 

 

Resumo: Processo em que se discute os requisitos 
para o produtor rural pessoa física requerer 
recuperação judicial. 

O processo foi remetido para o Ministro do STJ 
competente para analisar e sugerir que o processo 
seja elevado à condição de paradigma.  Processo foi 
remetido ao MPF para parecer. 

 

 

 

 

Atuação da Aprosoja BR: Acompanhamento 
externo em razão dos debates legislativos sobre o 
PL que discute a recuperação judicial do produtor 
rural pessoa física. 

 

 

 

 

REsp 1834936/MT - (RJ Produtor PF) - requisitos 

 

 

 

 

Resumo: Processo em que se discute os requisitos para o produtor rural pessoa física requerer 
recuperação judicial. Min. do STJ competente para avaliar a pertinência de submeter o processo ao Rito   
dos   Repetitivos (se tornar um paradigma) deu decisão favorável pelo prosseguimento. 

Atuação da Aprosoja BR: Acompanhamento externo em razão dos debates legislativos sobre o PL que 
discute a  recuperação  judicial  do  produtor  rural  pessoa física. 

 

 

 

 

REsp 1834932/MT - (RJ Produtor PF) - requisitos 

 

 

 

 

Resumo: Processo em que se discute os requisitos para o produtor rural pessoa física requerer 
recuperação judicial. Min. do STJ competente para avaliar a pertinência de submeter o processo ao Rito   
dos   Repetitivos (se   tornar   um   paradigma) deu decisão favorável pelo prosseguimento. 

Atuação da Aprosoja BR: Acompanhamento externo em razão dos debates legislativos sobre o PL que 
discute a recuperação judicial do produtor rural pessoa física. 
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Resumo: Trata-se de ação ordinária ajuizada 
pela própria APROSOJABRASIL, buscando se 
declarar a inconstitucionalidade da MP 
832/2018, que estabeleceu o preço mínimo 
obrigatório para o frete no país, em razão da  
não  participação  do  setor  na elaboração  da  
tabela vinculante e das demais  
inconstitucionalidades  presentes  na norma. 

Houve a determinação de suspensão do 
processo, em razão da decisão do Min. Fux na 
ADI 5956/DF e 5959/DF. Contudo, com a 
conversão da MP 832/2018  na  Lei  13.703/2018  
foi  feito aditamento  à inicial  e  o  juiz  
determinou  a  citação  da  ANTT  e  da  União  
para contestarem o pedido. Processo 
sobrestado por determinação do Min. Fux. 

Posição da Aprosoja BR: Autora. 

 

 

 

 

 PROCESSOS NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO – SEÇÃO DO DF 

 

 

 

Processo 0021371-49.2014.4.01.3400 – Reavaliação de Defensivos pela ANVISA 

 

 

 

 

Resumo: Trata-se  de  Ação  Civil  Pública  ajuizada  pelo  MPF/DF,  visando obrigar  a Agência  Nacional  de  
Vigilância  Sanitária  (ANVISA)  a  reavaliar  a  toxicidade  de diversos ingredientes  ativos  suspeitos  de  
causar  danos  à  saúde  humana  e  ao  meio ambiente,  entre  eles  o  glifosato,  bem  como  contra  a  
União,  para  que  não  conceda  o registro de produtos à base dos ingredientes questionados. 

Em 03/08/2018 foi concedida liminar para suspender a o registro de produtos à base de glifosato, 
abamectina   e   tiram   e   para   que   a   ANVISA   terminasse   os procedimentos de reavaliação toxicológica. 
Em 03/09/2018 foi concedida liminar a Suspensão de Liminar 1024317.2018.4.01.0000/DF suspendendo 
a decisão de 03/08/2018. Aprosoja Brasil juntou notas técnicas e subsidiou a União em sua defesa. 

Atuação da Aprosoja BR: segue como assistente litisconsorcial das rés (União e ANVISA). 

Processo 0021372-34.2014.4.01.3400 – Contra Defensivos e Biotecnologias 

 

 

 

 

Resumo: O MPF/DF contesta o registro do herbicida 2,4-D e pede que a Comissão Técnica Nacional    de 
Biossegurança (CTNBio) seja proibida de liberar a comercialização de sementes transgênicas    resistentes    
à    substância até um posicionamento definitivo por parte da Anvisa. Houve sentença com o pedido sendo 
julgado improcedente. Interposta Apelação pelo Ministério Público Federal (MPF). Apresentadas 
Contrarrazões. Processo remetido para o TRF1. 

Atuação da Aprosoja BR: Assistente litisconsorcial das rés (União, IBAMA e ANVISA). 

 

 

 

 

Resumo: Ação Civil Pública visando suspender a 
liberação comercial de sementes transgênicas 
tolerantes ao herbicida glifosato, emitida pela 
CTNBio, enquanto não for concluído o processo de 
reavaliação toxicológica da substância pela Anvisa. 

Houve sentença extinguindo o processo, sem 
julgamento do mérito, por reconhecimento de 
litispendência, rejeitando o pedido de assistente da 
APROSOJABRASIL. O MPF opôs embargos de 
declaração. União já apresentou contrarrazões. 
Embargos de declaração não acolhidos.MPF interpôs 
apelação. 

Aguardando intimação da União para contrarrazoar o 
Recurso de Apelação do MPF. 

Atuação da Aprosoja BR: Pretensa Assistente da 
União. 
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Resumo: A   Aprosoja MT   ajuizou   ação   coletiva em   face   da MONSANTO TECHNOLOGY  LLC  e  
MONSANTO  DO  BRASIL  LTDA visando  a  nulidade  da patente de invenção PI 0016460-7, conhecida como 
tecnologia “Intacta RR2 PRO”, sob três fundamentos: (i) falta de atividade inventiva; (ii) insuficiência 
descritiva e falta de caracterização/fundamentação  clara  e  precisa  das  reivindicações;  e  (iii)  adição  de 
matéria nova. Pugna-se, ainda, a devolução dos royalties indevidamente cobrados. 

Associações de Produtores de Soja dos seguintes estados foram admitidas no feito:  Pará,  Piauí,  Amapá,  
Bahia,  Maranhão,  Paraná,  Rondônia,  Santa  Catarina, Tocantins e Goiás. 

 

 

 

 

 PROCESSOS NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO – SEÇÃO DO MT 
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236 mil 
produtores 

67,50%

13,20%

29,30%

China Europa Outros

Destinos

101,3 milhões 
de toneladas 

U$$ 40,7 
bilhões 

Soja 
Grão; 
81,20%

Farelo ; 
16,30%

Óleo; 
2,50%

- Exportações do complexo soja em 2018  

- Produção de soja por estado brasileiro 2018/2019 

5 milhões de 
empregos 

Responsável por R$ 
16,0 de cada R$ 100,0 
exportados pelo 

Brasil 

Fonte: Secex/MECO 

Produção: 115 milhões t 

Área: 35,8 milhões de ha 

Fonte: IBGE, Conab 

Números da safra – 18/19 

Os números da soja brasileira 
- Número de produtores, empregos e balança comercial 

Área (mil ha) Produção (mil t)

ALAGOAS 1,7 4,7

AMAPÁ 21 58

AMAZONAS 2,2 5,3

BAHIA 1.580 5.309

CEARÁ 1,06 0,412

DISTRITO FEDERAL 73,2 241,6

GOIÁS 3.476 11.437

MARANHÃO 992 2.918

MATO GROSSO 9.700 32.455

MATO GROSSO DO SUL 2.854 8.504

MINAS GERAIS 1.575 5.074

PARÁ 561 1.709

PARANÁ 5.438 16.253

PIAUÍ 758 2.322

RIO GRANDE DO SUL 5.778 19.187

RONDÔNIA 334 1.109

RORAIMA 40 108

SANTA CATARINA 665 2.383

SÃO PAULO 996 3.018

TOCANTINS 1.029 2.932
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Associação Brasileira dos Produtores de Soja 

www.aprosojabrasil.com.br 

 

https://twitter.com/aprosojabr
https://www.facebook.com/aprosojabr/
https://www.instagram.com/aprosojabr/
https://www.youtube.com/APROSOJABRASIL

