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Assembleias e reuniões da
Diretoria 2020

Eventos Presenciais:

Dessas Assembleias, duas foram realizadas nas Aprosojas dos
estado de Goiás e Minas Gerais. A assembleia ocorrida no estado de
Goiás aconteceu no mês de janeiro/2020, totalmente presencial, e a assembleia no estado de Minas
Gerais, em setembro/2020, inovou o formato com a
participação da diretoria de forma híbrida, ou seja, de forma
online e presencial (respeitando os limites de
distanciamento social, conforme protocolo de orientações
para a Covid-19). Nesses estados, agregamos o evento do
Soja Brasil, de Colheita e Plantio da Soja, respectivamente,
que contou com mais de 1.000 produtores rurais de todo o
país. Em dezembro, ocorreu a assembleia de encerramento
do ano que contou com a participação das lideranças das
Aprosojas estaduais em Brasília onde foram apresentados
as ações desenvolvidas e conquistas da entidade no
decorrer de 2020.

Inovação:
Em 2020 a Aprosoja Brasil inovou na
realização de Assembleias e eventos. A
partir de março, foi implantada a
assembleia online, que permitiu a
participação de 100% das lideranças e
representantes das Aprosojas estaduais.
O formato online de assembleias
permitiu o aumento signiﬁcativo da
participação das lideranças. No decorrer
de 2020 ocorreu em média uma
Assembleia a cada dois meses,
totalizando seis Assembleias ao ano e
três reuniões do Conselho Fiscal.

Relações Institucionais
Emblemático:

A entidade completou 30 anos em março de 2020. A
Aprosoja Brasil é uma das entidades mais atuantes
na defesa dos produtores rurais brasileiros,
especialmente dos sojicultores. Originalmente
chamada de Abrasoja, nasceu em 11 de março de
1990 a partir da necessidade de buscar soluções para
graves problemas de endividamento no campo. Para
essa celebração, havia sido marcada uma Solenidade
no Senado Federal para debater a importância da
cadeia produtiva da soja no Brasil e resgatar a
história de sucesso da entidade, valorizando o
esforço de produtores, líderes e colaboradores para
o fortalecimento da sojicultura nacional. À época, já
contávamos com centenas de autoridades e
diretores da Aprosoja conﬁrmados na solenidade. No
entanto, em razão das condições da pandemia que
acometeu o ano de 2020, todos os eventos
presenciais foram cancelados.

Representatividade:

Dentre as várias pautas da cadeia da soja, a Aprosoja
Brasil reuniu-se com autoridades dos três poderes e
com as equipes técnicas dos órgãos e agências de
regulação, ﬁscalização e controle. Conﬁra os
detalhes nas páginas seguintes.

Excelência no atendimento:

De norte a sul, a Aprosoja Brasil atende as 16
Aprosojas Estaduais com as pautas advindas dos
produtores de soja de cada estado.

Cotidiano:
O escritório da Aprosoja Brasil, em Brasília, manteve suas atividades
normais no decorrer de 2020. O ﬂuxo de participações das reuniões,
mesmo que online, foi mantido, o que proporcionou ampla
participação no debate nas pautas do setor, tanto no Congresso
Nacional, quanto na Frente Parlamentar da Agropecuária e nas
entidades de classe do agro. Na sede da Aprosoja, os funcionários
foram devidamente orientados a respeitar os protocolos da
Covid-19, como distanciamento social, uso de máscaras e de álcool em gel.

Capacitação

Capacitação: Academia de Liderança para Mulheres do Agronegócio
De junho a novembro, a Aprosoja Brasil e a Aprosoja Goiás Mulher estiveram reunidas virtualmente em
busca de conhecimento através da Academia de Liderança para Mulheres do Agronegócio. O trabalho
desenvolvido pelas mulheres da Aprosoja resultou na criação de uma campanha de vídeos para publicar
no Instagram da Aprosoja-GO Mulher, com duas ﬁnalidades:
Incentivar o acolhimento de mulheres que
têm relação com a produção de grãos,
especialmente em Goiás, mostrando que
existem muitas mulheres com realidades
similares (seja participando diretamente ou
indiretamente dos negócios familiares) que
podem ter voz ativa e, assim fortalecer a
comissão especial Aprosoja-GO Mulher
para que seja reconhecida como um
espaço de apoio;

Despertar empatia nas mulheres,
mostrando que as dúvidas de algumas
mulheres podem ser as mesmas de
outras e que não existem perguntas
“bobas”; qualquer questionamento que
envolva o negócio rural é bem-vindo
para
formarmos
uma
rede
de
informações e troca de experiências.

Para conhecer mais, visite o
Instagram @aprosojago.mulher

Aprosoja Brasil elege 2020 como o Ano da Comunicação
para o Agro
O ano de 2020 marcou os 30 anos de fundação da Associação
Brasileira dos Produtores de Soja. Para celebrar a data e
reforçar o compromisso da entidade com a defesa dos
produtores, a Aprosoja Brasil elegeu 2020 como o Ano da
Comunicação para o Agro, com o objetivo de levar à sociedade
brasileira e mundial informações que valorizem a produção rural.
26.08.2020
Governo chinês divulga vídeo produzido pela Aprosoja
Brasil
A Aprosoja Brasil exibiu um novo vídeo durante o 11th China
International Cereals & Oils Summit, realizado dia 20/8 em
Suzhou. O Ministério de Relações Exteriores disponibilizou o
vídeo a todos os postos diplomáticos do Brasil para uma
melhor defesa da soja brasileira no exterior. Uma versão com
legendas em mandarim foi publicada em sites do governo
chinês e compartilhada com a embaixada em Pequim e
Singapura e com os consulados em Xangai, Hong Kong e Cantão.
Saiba mais
23.04.2020
Aprosoja Brasil divulga Manifesto de apoio ao presidente Jair Bolsonaro
A Aprosoja Brasil, legítima representante de mais de 240 mil agricultores em 16 associadas estaduais,
divulgou um manifesto de apoio ao governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, reﬂetindo aquilo que
é o pensamento dos produtores rurais do país.
Segundo a nota, esse apoio é anterior às eleições
presidenciais, quando o então candidato Jair
Bolsonaro demonstrou compreensão com a
elevada importância do setor primário e assumiu
publicamente o compromisso de valorizá-lo no
seu papel de grande responsável pela geração de
divisas e empregos diretos e indiretos que ao longo
dos anos transformou um país importador em um
dos maiores exportadores de alimentos do mundo.
Saiba mais

18.03.2020
“O campo vai continuar produzindo com ou sem
coronavírus”, garante Aprosoja Brasil
A epidemia de coronavírus não paralisou as atividades do
campo, que continuou produzindo alimentos mesmo em
tempos de crise. “Os brasileiros podem ﬁcar tranquilos
que vamos fazer a nossa parte para manter a economia
aquecida, mesmo com essa mazela do coronavírus”, disse
o presidente da Aprosoja Brasil, Bartolomeu Braz Pereira, em
um comunicado à sociedade divulgado em março deste ano.
Saiba mais

23.03.2020
Coronavírus: Nota da Aprosoja Brasil e das 16 Aprosojas estaduais sobre o abastecimento
Em razão de bloqueios feitos por estados e municípios em estradas para tentar conter a pandemia, a
Aprosoja Brasil dirigiu-se aos poderes públicos municipais e estaduais para pedir o cumprimento do
decreto presidencial 10.282, de 20 de março de 2020, que estabeleceu em seu artigo 3º que “São serviços
públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a
saúde ou a segurança da população, tais como:

XII

Produção, distribuição,
comercialização e
entrega, realizadas
presencialmente ou
por meio do comércio
eletrônico, de produtos
de saúde, higiene,
alimentos e bebidas;

XXII

Transporte e
entrega de
cargas em geral;

XXVII

produção,
distribuição e
comercialização
de combustíveis
e derivados

Saiba mais

16.04.2020
Aumento de exportações de soja
consolidam parceria comercial entre
Brasil e China
A China foi destino de 85% das exportações
brasileiras de soja in natura na safra
2019/2020, segundo boletim Estimativa de
Safra, da Aprosoja Brasil. Os dados
reforçam a importância da parceria
comercial entre os dois países e mostram
sinais de aquecimento do mercado de grãos
em meio à pandemia.
Saiba mais
25.09.2020
Aprosoja Brasil anuncia saída da Abag

02.10.2020
Manifesto do setor produtivo pela garantia da
competitividade do agronegócio
Preocupado
com
medidas
que
tiram
a
competitividade do setor, a Aprosoja Brasil e
dezenas de entidades se manifestaram ao longo do
ano pedindo o ﬁm da taxação do agro nos estados, a
renovação do convênio 100/1997 e mudanças nas
propostas de Reforma Tributária em tramitação no
Congresso Nacional.
Saiba mais

A Aprosoja Brasil anunciou o seu
desligamento como entidade membro da
Associação Brasileira do Agronegócio. A
decisão ocorre por divergências nas
questões ligadas à produção sustentável.
“Não éramos ouvidos lá dentro”, aﬁrma o
presidente Bartolomeu Braz. Para reforçar o
posicionamento da entidade, a Aprosoja
Brasil promoveu uma entrevista coletiva
virtual que contou com a participação de
mais de 40 jornalistas, que divulgaram a
versão da Aprosoja Brasil para dezenas de
veículos nacionais e regionais.
Saiba mais

24.09.2020
Capinópolis (MG) sediou
evento de Abertura do
Plantio de Soja da Safra
2020/2021
O Plantio de Soja da Safra
2020/2021 foi aberto
oﬁcialmente dia 24/9
durante evento realizado na
Fazenda Dois Corações, em
Capinópolis (MG). O evento
faz parte do Projeto Soja
Brasil, uma parceria entre a
Aprosoja Brasil e o Canal
Rural e que está em sua
nona edição.

saiba mais

29.04.2020
Veja que são os vencedores
do Prêmio Personagem Soja
Brasil Safra 2019/2020
O Projeto Soja Brasil anunciou
dia 29/4 os produtores e
pesquisadores vencedores do
Concurso Personagem Soja
Brasil da Safra 2019/2020. Em
uma premiação realizada pela
internet, em virtude da
pandemia da Covid 19,
representantes de entidades,
autoridades e patrocinadores
prestaram uma homenagem
aos produtores e
pesquisadores que se
destacaram pelo empenho no
desenvolvimento da sojicultura
nacional.

saiba mais

02.10.2020
Aprosoja Brasil adere à
campanha da ABCB
Senepol para combate à
Covid-19
A Aprosoja Brasil apoiou
pesquisas para o combate à
Covid-19. A entidade aderiu à
uma campanha promovida
da Associação Brasileira dos
Criadores de Bovinos
Senepol, que angariou R$
78.935,00 para desenvolver a
produção de vacinas contra o
Coronavírus. Os recursos
estão sendo destinados à
Fundação Osvaldo Cruz
(Fiocruz).

saiba mais

09.12.2020
Agrocenário 2021 discute a importância do agro na
nova economia
A Aprosoja Brasil e a Corteva Agriscience promoveram
no dia 9 de dezembro o Agrocenário 2021, que neste ano
teve como tema central “A importância do Agro como
pilar da nova economia”. Em virtude da pandemia da
covid-19, o evento deste ano foi realizado no formato
virtual e teve transmissão pelo Canal Rural.
Saiba mais

24.01.2020

Jataí sediou evento de Abertura Nacional da
Colheita da Soja da Safra 2019/2020
A Abertura Nacional da Colheita da Soja safra 2019/2020 aconteceu em Jataí (GO) no dia 23 de janeiro.
O auditório lotado com mais de 1.500 pessoas, um recorde histórico para o evento, comprovou a
importância e simbolismo do principal evento para a agricultura do país. Foi o último grande evento
antes da pandemia. A Abertura da Colheita faz parte do Projeto Soja Brasil, considerado um dos
grandes projetos de comunicação do agro do país.
Clique para ler o material completo

15.07.2020

Aprosoja BR
discute política
agrícola com
novo secretário
da SPA/Mapa,
César Halum

Respeitando todos os cuidados em relação ao isolamento social, o presidente da Aprosoja
Brasil, Bartolomeu Braz, se reuniu no dia 15/7, em Brasília, com o secretário de Política
Agrícola do Mapa, Cesar Halum, que havia tomado posse em junho. A comitiva da
Aprosoja voltou a se reunir com Halum no início de dezembro para discutir a
possibilidade de revisão de norma que trata da recuperação judicial de produtor rural.
Clique para ler o material completo

1. Decreto de
sementes
Resumo: MAPA abriu consulta e recebeu
solicitações do setor de sementes para restringir a
liberdade do produtor para fazer semente salva.
Aprosoja Brasil e outras entidades dos produtores
enviaram diversas sugestões. Ao ﬁnal o MAPA
acatou a solicitação da Aprosoja Brasil de incluir o
conceito de vigor para culturas com metodologia
deﬁnida e não recepcionou nenhuma restrição ao
direito de salvar semente ao agricultor.
Clique para ler o material completo

2. Paraquate
Resumo: Aprosoja Brasil trabalhou com MAPA, IPA
e Anvisa para que o produto fosse mantido.
Entretanto, a Anvisa conduziu sua decisão de
forma inﬂexível, mesmo com várias razões técnicas
apontadas, o que culminou no banimento a partir
de 22 de setembro de 2020. O uso dos estoques foi
pleiteado pela entidade e garantido até 31 de maio
de 2021. Dois Projetos de Decreto Legislativo
(PDLs), um no Senado e outro na Câmara, ainda
podem cancelar a decisão da Anvisa. A solução
deﬁnitiva para decisões unilaterais em reavaliações
só virá com a aprovação do PL de Defensivos.
Clique para ler o material completo

3. Priorização de Registro
dos Defensivos
Resumo: na tentativa de acelerar o registro de
produtos importantes na longa ﬁla de registros de
defensivos, especialmente na Anvisa, foram criadas
listas de pragas prioritárias. Baseado nelas uma
lista mínima de produtos para priorizar suas
análises em detrimento de outros produtos na ﬁla.
Após 3 listas (2016, 2017 e 2019), ainda estão
pendentes produtos da primeira lista, o que prova
que há uma falha na priorização. A solução neste
caso também só se dará pela aprovação do PL de
Defensivos, por trocar o conceito de perigo por
risco e criar um rito mais racional que o atual.
Clique para ler o material completo

DEFESA
VEGETAL

4. Programa Nacional de
Bioinsumos – MAPA
Resumo: custos elevados e a necessidade de evolução
do pacote tecnológico de insumos levaram produtores
a cada vez mais adotarem bioinsumos nas lavouras
(biopesticidas e remineralizadores). Convencido pelas
demandas da Aprosoja e demais entidades de
produtores rurais, o MAPA lançou o Programa
Nacional de Bioinsumos. Dentre as diretrizes do
programa está a disponibilização de bioinsumos,
custeio das tecnologias e infraestrutura e pesquisa. O
programa é um importante instrumento para
aumentar o registro de cepas de micro-organismos de
qualidade e sua disponibilização para os produtores,
bem como construir as bases técnicas para a produção
On Farm.
Clique para ler o material completo

5. Produção de produtos
biológicos na fazenda –
On farm
Resumo: MAPA abriu consulta para estabelecer as
normas técnicas necessárias para produção On Farm
de bioinsumos. O objetivo ﬁnal é garantir que
produtores tenham um padrão reconhecido de
produção para garantir a qualidade e eﬁciência. Com
isso, a minuta trouxe a necessidade de um responsável
técnico ou capacitação técnica do produtor e adoção
de manuais de boas práticas para produtores
comerciais. A consulta está conclusa e o MAPA deve
consolidar as sugestões e publicar a norma em 2021.
Clique para ler o material completo

6. Programa Nacional
de Controle da
Ferrugem Asiática da
Soja (PNCFS)
Resumo: após abertura de consulta pelo
MAPA em 2019, Aprosoja enviou sugestões.
Basicamente, foi sugerido que alterações de
norma fossem sempre baseadas em ciência,
amparadas em instituições de todo o país,
respeitando 90 dias de vazio, e que exceções
estaduais fossem sempre discutidas e
validadas com os órgãos de defesa estaduais
vizinhos,
instituições
de
pesquisa
e
produtores.

Clique para ler o material completo

POLÍTICA AGRÍCOLA
1. Lei do Agro (Lei no 13.986 de 2020)
Sancionada em abril de 2020, a Lei 13.986 de 2020 tinha como objetivos principais: (1) permitir o
reﬁnanciamento de dívidas de agricultores por meio do Fundo de Garantidor Solidário; (2) elevar a
irrigação de crédito pela estruturação do Patrimônio Rural em Afetação; e (3) estabelecer limites aos
custos com registros de emolumentos. Contudo, após sua edição nenhum desses benefícios foi
percebido pelos agricultores. Por outro lado, alterações sutis acabaram dando condições para que a CPR
e demais créditos a ela vinculados em garantia se tornarem extraconcursais, estabelecendo segurança
jurídica para investidores estrangeiros terem posse, ainda que não deﬁnida do ponto de vista temporal,
de terras dadas em garantias. Portanto, há um claro desequilíbrio nos benefícios obtidos pelos credores
em relação aos benefícios alcançados pelos agricultores.

Perspectivas para 2021:
Em virtude disso, o tema
Recuperação Judicial
isonômica, solução para
reﬁnanciamento de dívidas
e limitação dos custos
cartorários, estão no topo
da lista de prioridades da
Aprosoja BR e demais
entidades dos agricultores.
Clique para ler o material completo
ACESSE O RESUMO COM OS PRINCIPAIS PONTOS
DA LEI DO AGRO ESCANEANDO O QR CODE OU
ENTRANDO PELO LINK ABAIXO

https://bit.ly/3hUqksR

2. Custos Cartorários
A Lei do Agro trouxe dispositivo que limitou a 0,3% os custos de registro de emolumentos para o crédito
rural, incluindo taxas de ﬁscalização judicial. Os cartórios, porém, têm se negado a cumprir e alegam
razões diversas. O assunto voltou ao debate no Congresso com a MP 958 que limitou a R$ 250,00 as
custas de registros. Porém, a medida caducou no dia 23/10. Por isso, o deputado José Mário Schreiner
protocolou na Câmara o PL 4334/2020, que ﬁxa o mesmo teto para os emolumentos. No Senado, a
Senadora Kátia Abreu apresentou emenda de conteúdo similar ao PL 4558/2020.
Perspectiva para 2021: o tema foi priorizado pelas entidades representativas dos produtores e a
Aprosoja Brasil seguirá defendendo um regramento que reduza a discricionaridade e elevado custo do
serviço prestado pelos cartórios, pela desproporcionalidade e baixa qualidade do serviço. O debate e as
soluções se desenrolarão no Congresso e junto aos órgãos reguladores.
Clique para ler o material completo

3. Registro de CPR obrigatório em janeiro de 2021
Resumo: Pela Lei do Agro, a CPR passou a ter obrigatoriedade de registro a partir de 1º de
janeiro de 2021 em entidade autorizada pelo Bacen, dispensando o registro em cartório
(somente as garantias). O Bacen já editou a norma fatiando a obrigatoriedade de maneira
que só as CPR com valor acima de R$ 1 milhão terão de ser registradas no primeiro ano,
progredindo até a obrigatoriedade total a partir de 2024. Entidades ﬁnanciadoras
dos produtores questionaram o prazo de 10 dias para registro, além do que o prazo
de registro de garantias ﬁcou estabelecido em 3 dias, também de difícil
cumprimento. Haverá uma lacuna quanto à necessidade de registro. Esse tópico
não ﬁcou bem entendido, se valerá o rito anterior com os cartórios. Um debate
sobre a norma e sua eﬁcácia se desenrolará em 2021.

Perspectiva para 2021: A obrigatoriedade por lei e conteúdo da norma serão
debatidos e testados em 2021 e será objeto de críticas e sugestões pelo elevado
impacto que pode trazer ao funcionamento do ﬁnanciamento do setor.
Clique para ler o material completo

4. Recuperação Judicial
Após diversos debates e ações em matérias legislativas, foi aprovado pelo Congresso um texto
que deﬁniu legalmente a validade de recuperação judicial para produtores rurais pessoa física.
O texto legal trouxe obrigações contábeis não exigidas anteriormente e limitou dívidas
enquadráveis como apenas da atividade. Também limitou a concursalidade de CPR física aos
casos furtuitos e força maior a serem deﬁnidos pelo MAPA. E limitou a concursalidade para
créditos com recursos obrigatórios apenas se não houver renegociação da dívida. As entidades
de produtores ainda entendem que o regramento jurídico de recuperação judicial ainda carece
de muitos ajustes para garantir tratamento isonômico entre empresas credoras e produtores
rurais. O assunto permanecerá na pauta no próximo ano.
Perspectiva para 2021: as entidades de produtores ainda entendem que o regramento
jurídico de recuperação judicial ainda carece de muitos ajustes para garantir tratamento
isonômico entre empresas credoras e produtores rurais. O assunto permanecerá na pauta no
próximo ano. A Aprosoja vai buscar o veto ao texto que exclui a CPR do processo de RJ.

Clique para ler o material completo

5. Desburocratização
do Crédito Rural
Resumo: Diante do cenário de juros
considerados altos, enxugamento do crédito e
falta de recursos do Tesouro para equalização
da taxa de juros, foi criado um Grupo de
Trabalho com Febraban, MECO, MAPA e Bacen
para fazer um diagnóstico. Como resultado, a
Febraban apontou alto custo de dossiê e
ﬁscalização do crédito. O GT ﬁcou com a
incumbência
de
propor
ações
para
desburocratizar e reduzir o custo do crédito
rural. Foi encaminhado como concreto que será
criado o (1) Cadastro Único do Produtor Rural
(dados do INCRA, MMA, Receita Federal e
Bacen); (2) Criação da Cédula de Crédito do
Agronegócio, uniﬁcando as demais existentes e;
(3) equiparação de risco do crédito rural com
outros ramos do crédito (como o imobiliário),
de forma a viabilizar a redução dos juros.

Perspectiva para 2021: os objetivos priorizados
tendem a gerar benefícios de médio e longo
prazo, mas precisam ser bem debatidos e
deﬁnidos seus instrumentos legais e regulatórios
como forma de garantir sua implementação e
eﬁcácia.

Clique para ler o material completo

6. Plataforma Nacional de Cadastro Oﬁcial de Máquinas
Agrícolas (ID-Agro)
Resumo: Lei e resolução do Contran estabeleceram obrigatoriedade de registro para máquinas que
venham a transitar em vias públicas e fabricadas a partir de 2016, para evitar emplacamento e possível
cobrança de IPVA de máquinas. A lei deﬁniu que o MAPA faria o registro. Uma parceria com o Instituto
CNA se efetivou com a criação da Plataforma, na qual o produtor poderá se cadastrar e também cadastrar
a sua máquina nova ou usada, com um número de registro a ser emitido pela indústria de máquinas.
Com isso, o registro servirá como uma CRLV da Máquina. Não há custo, nem previsão de tributação
posterior. O registro deve se iniciar de forma efetiva a partir de março de 2021.

ASSISTA MAIS DETALHES NO VÍDEO
ESCANEANDO O QR CODE
OU CLIQUE AQUI

TRIBUTÁRIO
No ano de 2020 dois assuntos se encaminharam de forma
importante para a produção e comercialização de soja.

Funrural nas Exportações Indiretas
O primeiro foi o julgamento, em fevereiro, acerca da aplicação da imunidade de
contribuições sobre as receitas decorrentes das exportações indiretas por
intermédio das tradings companies. A Aprosoja Brasil atuou, no Supremo
Tribunal Federal, como amicus curiae, para assegurar que toda a soja exportada
seja desonerada de tributação, ainda que sobre a receita advinda da
comercialização. Nos julgamentos, o STF reputou que a manifestação da
Aprosoja, na defesa dos pequenos e médios produtores, foi essencial para o
esclarecimento e aplicação da imunidade. Assim, não pode ser cobrado
Funrural quando da exportação indireta. Nesse sentido, a Aprosoja Brasil
coordenou o ajuizamento de duas ações na Justiça Federal de Brasília para
garantir o recálculo do parcelamento do Funrural quando aplicado o
entendimento do STF e, também, para que os produtores recebam de volta o
que foi indevidamente pago. As ações possuem encaminhamento favorável,
apesar de ainda não terem transitado em julgado. Paralelamente, foi tratado
em diversas reuniões com a Receita Federal do Brasil e com a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a melhor forma de comprovação da
exportação, garantindo a efetividade do direito dos produtores de soja e milho
do Brasil que exportam de forma indireta.
Perspectivas para 2021: vamos trabalhar a regulamentação da decisão do STF
pela RFB para que o benefício seja efetivo ao produtor e garantir que ele não
seja de algum modo prejudicado pela burocracia ou por nova decisão.

Clique para ler o material completo

Reforma Tributária
O segundo tema relevante é a Reforma Tributária. A Aprosoja
Brasil atuou, por intermédio do IPA, na elaboração de diversos
estudos, pareceres e sugestões de texto para que a proposta
de reforma tributária em discussão no Congresso Nacional não
tenha nenhum impacto prejudicial aos produtores de soja e
milho. Dentre os diversos trabalhos realizados, a Aprosoja
apresentou estudos econômicos que demonstram a
possibilidade de ser prejudicado demasiadamente não apenas
o setor, mas toda a economia brasileira, caso não sejam
efetuados ajustes no novo sistema tributário que está sendo
desenhado. São diversos pontos, mas consideram-se como
essenciais:

Produtor pessoa
física não seja
contribuinte do
novo imposto;

A existência
de tratamento
adequado e
diferenciado
para o setor
agropecuário;

Desoneração dos
insumos, com o
aproveitamento
do crédito;

Perspectivas para 2021: será feito um trabalho com
novos estudos demonstrando o impacto na cadeia e
apontando qual alíquota de equilíbrio seria necessária para
garantir a manutenção da carga tributária. Também será
feito o acompanhamento dos trabalhos da reforma
tributária, não apenas sobre o consumo, como também
relativo às propostas do Governo Federal em alterar a
tributação sobre a renda.
Clique para ler o material completo

Restituição
dos créditos
acumulados, seja
de investimento,
seja de não
cumulatividade,
seja da exportação.

TRABALHISTA
1. NR 31
A norma foi revisada e republicada em 22.10.20.
Dentre as inovações está a possibilidade de
implantação de um Programa de Gerenciamento
de Riscos no Trabalho Rural próprio em cada
propriedade, normas mais claras e objetivas e o
afastamento da aplicação de outras NRs ao
campo, inclusão do trabalho itinerante para
concertos em partes da propriedade e alterações
na regra de armazenagem de defensivos
Clique para ler o material completo

2. Ponto eletrônico
A Portaria 1.510 de 2009 estabeleceu a obrigatoriedade de ponto eletrônico em estabelecimentos rurais
com mais de 20 funcionários. As entidades de produtores questionaram a necessidade em detrimento
de outras permitidas em lei, além das diﬁculdades com a conectividade no campo. A portaria foi alterada
várias vezes, mas foi no governo atual e em 2020
que foi colocada em consulta uma nova redação
piorada. Foi estabelecido na minuta a
obrigatoriedade de envios frequentes dos pontos
para o cadastro federal, mais atualizações e que
tornaram caro e de difícil cumprimento pelos
Expectativas para 2021:
empregadores, o que segue o entendimento de
Que a proposta
apresentada pela Aprosoja
governos passados de desconﬁança em relação
Brasil seja atendida pela
ao empregador e que de alguma forma irá
Secretaria Especial de
prejudicar o empregado para benefício do
Previdência e Trabalho do
negócio.
Ministério da Economia.
Clique para ler
o material completo

1. Ratiﬁcação do Protocolo de Nagoya
O protocolo parte do princípio que ao usar a biodiversidade de
outro país é preciso pagar por isso. O Protocolo entrou em vigor em
outubro de 2014. Após, os países do bloco europeu o ratiﬁcaram.
Atualmente 128 países já estão negociando conforme o escopo do
Protocolo. China aﬁrmou que não cobrará sobre a soja. Apesar das
polêmicas, a aprovação pelo Congresso Nacional e ratiﬁcação pelo
Executivo faz sentido por 3 motivos principais: o país já assinou o
protocolo em 2011 – qualquer outro país signatário poderia nos
exigir seu cumprimento; Brasil tem uma lei que trata do tema e que
deﬁniu que os materiais genéticos internalizados antes do
protocolo estão isentos – só vale para novos acessos; e ao ratiﬁcar,
o Brasil passa a fazer parte das mesas de negociação, que
funcionam por consenso, podendo opinar e se opor a decisões que
o prejudiquem – o que não ocorre sem a ratiﬁcação. O Congresso
aprovou em 2020 e acredita-se que a ratiﬁcação ocorra em 2021
pelo Executivo.

Perspectiva para 2021:
Aguardar a ratiﬁcação do
Protocolo pelo Governo
Brasileiro; após a ratiﬁcação
convocar audiências públicas
no Congresso Nacional para
discutir as pautas de Nagoya
(Conferência das Partes a ser
realizada em novembro de
2021). Na audiência deﬁnir o
que os representantes
brasileiros podem ou não
aceitar na Conferência.

Clique para ler o material completo

2. Regularização ambiental e Programa Floresta +
Resumo: A ﬁnalização da regularização ambiental no Brasil depende de um CAR feito e o PRA/PRAD
quando necessário. O prazo ﬁnal do PRA se encerrou em 31 de dezembro de 2020. Nesse sentido, a
grande agenda positiva ambiental é ﬁnalizar a análise do CAR e cumprir o PRA/PRAD. Paralelamente, o
MMA criou o Programa Floresta+ estimulando o pagamento por serviços ambientais para propriedades
rurais, em todo o Brasil, como uma política ambiental de redução de emissões de GEE e valorização do
meio ambiente. Neste sentido, Aprosoja Brasil trabalhará para que evolua um modelo adequado e
eﬁciente de análise do CAR, bem como estabelecer modelo negociais viáveis de serviços ambientais em
propriedades.
Expectativas para 2021: Aprosoja Brasil trabalhará para que evolua um modelo adequado e eﬁciente de
análise do CAR, bem como estabelecer modelo negociais viáveis de serviços ambientais em propriedades
– incluindo as práticas agrícolas ambientalmente sustentáveis realizadas pelos sojicultores.
Clique para ler o material completo

3. Questões Ambientais no STF e STJ
Resumo: o STF tem sido um ambiente de discussões em torno das leis, normas e iniciativas que versam
sobre meio ambiente. Em 2020, o ministro Luís Roberto Barroso chamou audiência em que ouviu
diversos atores públicos e privados em relação a eventual paralização do Fundo Clima,
dentre outras omissões ambientais por parte do Governo Federal. A Aprosoja
Brasil participou da audiência tanto para destacar a sustentabilidade da
produção de soja e milho brasileira, quanto para aﬁrmar que não só os
produtores brasileiros devem ser reconhecidos como os verdadeiros
mitigadores dos efeitos do aquecimento global, como receber pelo
relevante serviço ambiental que prestam a humanidade. Destacou
ainda que hoje o Fundo Clima é apenas teórico e a efetividade da
aplicação dos recursos é apenas projetada.
Clique para ler o material completo

LOGÍSTICA

1. Ferrovia FICO
A Aprosoja BR e o Movimento Pró-Logística
(MPL/MT) trabalham continuamente para a
renovação antecipada da concessão das
ferrovias Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM)
e da Estrada de Ferro Carajás (EFC), que venceria
em 2027 e que agora tem o novo prazo em 2057.

Em julho de 2020 o TCU aprovou a
proposta de renovação antecipada
mediante os investimentos necessários
nas ferrovias renovadas e nos
investimentos cruzados a serem
aplicados nas construções das duas
novas ferrovias.

Para a renovação antecipada, além dos novos
investimentos nas ferrovias, a Vale, atual
concessionária, precisa como contrapartida,
como investimento cruzado, a construção da
Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO),
entre Mara Rosa (GO) e Água Boa (MT), além da
construção do ramal ferroviário que liga
Cariacica e Ubu, que é o primeiro trecho da
ferrovia Vitória-Rio (EF 118).

O uso dos investimentos cruzados como contrapartida é uma
forma inovadora adotada pelo Governo Federal para suprir a
carência deste modal de transporte. Quando novas
antecipações de concessões forem realizadas, outros trechos
e estradas de ferro serão construídas pela iniciativa privada.
Essas estradas de ferro construídas são entregues ao Governo que pode ceder novas concessões
visando novos investimentos cruzados como contrapartida.
Clique para ler o material completo

2. Manutenção do transporte rodoviário na pandemia do COVID
Em março os Governadores, por Decreto, “fecharam” suas UF – lockdown. A iniciativa para evitar a
propagação do contágio causada pelo vírus que entrava no Brasil trouxe como reﬂexo problemas no
escoamento da safra de grãos.
Os meses de março e abril concentram os picos do escoamento da safra
brasileira. Com a publicação dos Decretos Estaduais foram fechados postos
de combustíveis, restaurantes, hotéis e as estruturas acessórias das
rodovias federais e estaduais, diﬁcultando o escoamento da safra pelos
portos brasileiros.
A Aprosoja BR, MPL e entidades do setor com o apoio da FPA
conseguiram autorizações judiciais e revisão de alguns pontos dos
Decretos no qual permitiram a abertura das estruturas necessárias
para que os caminhoneiros conseguissem atendimento presencial
durante a pandemia do coronavírus e dessa forma chegassem aos
portos com a safra e que retornassem em segurança.

3. Programa de modernização
e integração da infraestrutura
do Governo Federal

O Governo Federal, com o apoio da Aprosoja BR e
demais entidades do setor tem ampliado 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.
A pretensão do Governo Federal é tornar o Brasil
líder na América Latina em infraestrutura de transporte. Para alcançar a meta,
conta com o apoio do setor agropecuário nacional, dentre eles dos produtores
de soja liderados pela Aprosoja Brasil.
Desde 2019 o Ministério da Infraestrutura (Minfra) revisou a poligonal das
áreas e o plano de desenvolvimento e zoneamento de 20 portos, buscando
entender e estabelecer os mecanismos e pontos necessários para sua
ampliação, capacidade e modernização para a movimentação das cargas.
Neste ano o Ministério da Infraestrutura já entregou centenas de obras e
melhorias em todos os modais de transporte de pessoas e mercadorias
(aeroviário, ferroviário, marítimo e rodoviário).
Perspectiva para 2021: A Aprosoja BR e o MPL continuarão com o apoio e
acompanhamento das ações do Ministério da Infraestrutura.

4. BR do Mar – Programa de incentivo da Cabotagem
Tramita em caráter de urgência na Câmara dos Deputados o PL 4199/2020, que cria o Programa de
Estímulo ao Transporte por Cabotagem – que é a navegação entre portos brasileiros. Chamado
informalmente de "BR do Mar", o programa busca aumentar a oferta da cabotagem no Brasil, incentivar
a concorrência, criando rotas e reduzindo os custos.
Segundo o Ministério da Infraestrutura, o transporte marítimo de bens pela costa brasileira tem crescido
cerca de 10% ao ano. Com o projeto, esse número deve chegar perto de 30% ao ano.
O programa elimina travas da atual legislação com o objetivo de aumentar a participação do sistema
aquaviário na matriz de transportes brasileira. Hoje o transporte aquaviário responde por apenas 11% do
total de cargas movimentadas no Brasil, enquanto o rodoviário, por 65%.
A Aprosoja BR acredita que, com a ampliação
deste modal, e seu menor custo de movimentação
(quando comparado ao rodoviário), deve haver
reﬂexos nos custos de produção.
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