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APRESENTAÇÃO

2021: Representatividade em alta
O ano de 2021 ficou marcado pela posse da nova diretoria da Aprosoja Brasil para o triênio 2021/2024.
A solenidade ocorreu na sede da Aprosoja Mato Grosso, em Cuiabá, no dia 23 de abril. Devido às
restrições por causa da Covid 19, o evento foi promovido no formato híbrido, com a presença de um
grupo limitado de participantes e transmissão ao vivo pelo canal youtube.com/aprosojabrasil.
Com grande reconhecimento nacional pela qualidade de suas lideranças, a diretoria eleita é formada
por produtores de todas as regiões. Antonio Galvan substituiu Bartolomeu Braz na presidência da
entidade. O seu vice-presidente imediato é José Sismeiro, atualmente vice-presidente da Aprosoja
Paraná. A Aprosoja Brasil chega aos 30 anos com altíssimo reconhecimento por parte dos produtores,
reafirmando sua legitimidade como representante dos produtores de soja de todo o Brasil.

PRIORIDADES DO MANDATO

PAUTA LEGISLATIVA

Entre as prioridades elencadas
pelo presidente eleito estão a
Classificação de Grãos, a Revisão
de Contratos e a mobilização
para evitar a entrada no mercado
do herbicida Dicamba. Também
é prioridade o fortalecimento
das Aprosojas estaduais e a
modernização do estatuto para a
padronização de ações e ampliação
do número de associados.

A Aprosoja Brasil e outras entidades de produtores atuaram
diretamente com deputados e senadores da Frente Parlamentar da
Agropecuária para aprovação de projetos essenciais para garantir a
produção de alimentos, entre eles:

Lei
Lei
Lei
Lei

Geral de Licenciamento Ambiental (PL 2159 de 2021) – Senado Federal;
da Regularização Fundiária (PL 510 de 2021) – Senado Federal;
dos Defensivos (PL 6299 de 2002) – Câmara dos Deputados;
Bioinsumos (PL 658 de 2021) – Câmara dos Deputados.
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DEMOCRACIA X VANDALISMO
Este ano também foi marcado pela participação de milhares de
produtores, de forma voluntária, nas manifestações dos dias 15 de maio
e 7 de setembro, quando milhões de brasileiros foram às ruas em defesa
da democracia e da liberdade de expressão.
Outro fato marcante foi a invasão da sede da Aprosoja Brasil, em outubro.
Apesar dos prejuízos materiais e da agressão cometida contra os produtores
de alimentos, a invasão e depredação acabou levando à sociedade a
importância da soja e dos sojicultores para a produção de alimentos e
geração de empregos e desenvolvimento com preservação ambiental.
Além disso, o episódio trouxe a Aprosoja Brasil para o foco da sociedade
brasileira, que com as mídias sociais está muito mais esclarecida e
percebeu a importância da entidade na defesa legítima e democrática
dos interesses dos produtores de soja e do próprio país.

RESGATE DA HISTÓRIA
Outro destaque ficou por conta do lançamento do livro Aprosoja
Brasil, 30 anos – Produzindo com Sustentabilidade, que resgata três
décadas de atuação da entidade e traz depoimentos de produtores
e dirigentes sobre as dificuldades enfrentadas para a organização do
setor. A publicação foi distribuída para as 16 Aprosojas estaduais e
para a entidade nacional presentear parceiros estratégicos em todo o
país. O livro também foi entregue a diversas autoridades, dentre elas
governadores, ministros e parlamentares.

COMUNICAÇÃO

10.02.2021

Aprosoja leva pautas dos produtores de alimentos à FPA
Comitiva da Aprosoja Brasil se reuniu em fevereiro
com o presidente da FPA, deputado Sérgio Souza
(MDB/PR) e pediu apoio dos deputados e senadores
da bancada de apoio ao agro para a aprovação de
pautas importantes para o setor.
CLIQUE PARA LER

18.05.2021

Aprosojas têm encontro com ministra Tereza Cristina em Brasília
Em maio, produtores de soja e milho de vários estados
apresentaram à ministra da Agricultura Tereza Cristina,
as principais pautas do setor. Estiveram presentes
em Brasília dirigentes das Aprosojas MT, PR, RS, GO,
MS, PA, MA e BA.
CLIQUE PARA LER

24.06.2021

Produtores falam sobre a necessidade do reconhecimento da
Sustentabilidade da soja em reunião com presidente da Comissão
de Agricultura
Em junho, membros da Aprosoja apresentaram
propostas à presidente da Comissão de Agricultura
da Câmara Federal, deputada Aline Sleutjes (PSL/PR),
para valorizar os produtores de grãos e o diferencial
competitivo da agricultura brasileira em comparação
com a produção de outros países.
CLIQUE PARA LER
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14.07.2021

Aprosoja Brasil leva pautas do setor ao
Líder do Governo na Câmara
Produtores se reuniram em julho com o líder do
governo na Câmara deputado Ricardo Barros. Na
ocasião o presidente Antonio Galvan e o vicepresidente imediato José Sismeiro discutiram as
pautas prioritárias para o setor e que têm sido
debatidas e pautadas na Câmara dos Deputados.
CLIQUE PARA LER

18.11.2021

Ciro Nogueira recebe demandas da Aprosoja Brasil
para garantir a produção de alimentos
Os presidentes da Aprosoja Brasil e da Aprosoja Piauí
levaram em novembro ao conhecimento do ministro
da Casa Civil Ciro Nogueira pautas que aguardam
aprovação no Congresso Nacional e que são vitais
para garantir o abastecimento de alimentos no curto
e médio prazo em meio aos reflexos logísticos e de
fornecimentos de insumos causados pela pandemia
em escala global.
CLIQUE PARA LER

22.10.2021

Aprosoja Brasil destaca a insegurança jurídica para
o setor em reunião com o presidente do Senado
Aprosoja Brasil pediu ao presidente do Senado Rodrigo
Pacheco a aprovação de pautas, como o PL 490, que
aborda as 19 condicionantes definidas pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) para a demarcação das terras
indígenas. Também foi tema do encontro, realizado
em outubro, o PL 510, que institui a Regularização
Fundiária, além do PL do Licenciamento Ambiental,
que aguarda apreciação dos senadores após ter sido
aprovado em maio passado na Câmara Federal.
CLIQUE PARA LER
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29.10.2021

Aprosoja Brasil apoia agenda da Aprosoja Piauí
com parlamentares e imprensa do estado
Aprosoja Piauí apresentou em outubro as principais
pautas da entidade e temas de interesse do setor,
dentre as quais a principal é a necessidade de
melhoria da infraestrutura logística no estado.
Participaram parlamentares federais e estaduais,
além do presidente Antonio Galvan.
CLIQUE PARA LER

05.02.2021

Luis Eduardo Magalhães (BA) recebeu a Abertura da
Colheita da Safra 2020/2021
Luís Eduardo Magalhães (BA) sediou em fevereiro,
pela primeira vez, a Abertura Nacional da Colheita da
Soja da Safra 2021/2021. O evento é considerado um
dos principais acontecimentos anuais da sojicultura
brasileira e faz parte do Projeto Soja Brasil, uma
parceria entre Aprosoja Brasil e Canal Rural.
CLIQUE PARA LER

01.10.2021

Abertura Nacional do Plantio de Soja ocorreu
em Campos Novos (SC)
Campos Novos (SC) sediou pela primeira um evento
do Projeto Fórum Brasil. Na ocasião foi lançado
o livro Aprosoja Brasil 30 anos Produzindo com
Sustentabilidade e foi anunciada uma parceria entre a
Embrapa Cerrados e a Aprosoja Brasil para transferência
de tecnologia a produtores de diversos estados.
CLIQUE PARA LER
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24.02.2021

Sustentabilidade da soja brasileira é tema de webinar
promovido em parceria com o Itamaraty
O interesse dos consumidores europeus pela soja
brasileira e os aspectos da sua sustentabilidade foram
tema de um webinar promovido pela Aprosoja Brasil
em parceria com o Ministério de Relações Exteriores
através da Embaixada do Brasil em Roma, em fevereiro.
CLIQUE PARA LER

09.03.2021

Produtores de alimentos são contra projeto que taxa energia solar
Aprosoja Brasil manifestou apoio à campanha iniciada
por setores da sociedade civil contra a taxação da
energia solar. Atualmente estão na pauta do plenário da
Câmara Federal o Projeto de Lei 5829/2019, de autoria
do deputado federal Silas Câmara (Republicanos/AM),
além de diversas iniciativas sobre o tema tramitando
no Congresso Nacional.
CLIQUE PARA LER

23.04.2021

Antonio Galvan e diretoria toma posse e elegem
prioridades para mandato
Abril marcou a posse da diretoria da Aprosoja Brasil.
Antonio Galvan e a nova diretoria se comprometeram
a dar continuidade ao trabalho da gestão anterior.
“Continuaremos valorizando os produtores de soja
e fortalecendo a entidade, mostrando não só a
importância econômica, mas o papel do grão para a
produção de alimentos. É uma proteína indispensável
para o Brasil e para o mundo, responsável pela
produção de carnes, cosméticos e uma infinidade de
outros produtos”.

CLIQUE PARA LER
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23.04.2021

Sojicultores apoiarão indígenas dispostos a produzir e
comercializar alimentos
Aprosoja BR participou da abertura da colheita de
arroz em Terra Indígena Sangradouro. A reserva,
pertencente à etnia Xavante, se localiza no município
Poxoréu, próximo a Primavera do Leste, em Mato
Grosso. Na ocasião, a entidade prometeu dar apoio à
produção de alimentos nas reservas indígenas.
CLIQUE PARA LER

10.05.2021

Setor produtivo divulga Carta em favor da Reforma Administrativa
Aprosoja Brasil, Abrapa e Abramilho emitiram nota
de apoio à Reforma Administrativa. “Acreditamos,
portanto, que o Congresso Nacional tomaria um
melhor e mais curto caminho para resolver a
questão orçamentária e atenderia aos anseios dos
contribuintes e eleitores se, em primeiro lugar,
avançasse com a reforma administrativa, embora
as entidades signatárias desta carta se apresentem
propositivas ao debate em torno da reforma tributária.
CLIQUE PARA LER

02.06.2021

Aprosoja Brasil propõe destinar R$ 3 bi do Plano Safra 21/22
para construção de armazéns
Aprosoja Brasil propôs o direcionamento de R$ 3
bilhões do Plano Safra 2021/2022, ao Programa
para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA). A
sugestão foi apresentada durante audiência pública
promovida em junho pela Comissão de Agricultura da
Câmara Federal que discutiu propostas para alocação
de recursos do crédito oficial destinados à próxima
safra.
CLIQUE PARA LER
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16.07.2021

Em audiência na Câmara, Aprosoja pede mais crédito para
armazenagem e menos burocracia
Apesar da entrada de novos bancos operadores de
crédito rural e de modalidades de financiamento,
como as Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e
os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs),
o acesso a recursos ao produtor, principalmente para
investimentos em armazenagem de grãos, precisa
ser desburocratizado e ampliado. O alerta foi feito
em julho por Galvan durante audiência pública virtual
realizada pela Comissão de Agricultura da Câmara
dos Deputados.
CLIQUE PARA LER

12.08.2021

Parceria com Embrapa Cerrados pode levar
tecnologia a produtores
Uma comitiva de produtores visitou em agosto a sede
da Embrapa Cerrados, em Planaltina (DF). O grupo foi
recebido pelo chefe da unidade, Sebastião Pedro, e
pelo analista Chang das Estrelas Wilches. Durante o
encontro, os produtores discutiram a formalização de
uma parceria entre a Embrapa Cerrados e a Aprosoja
Brasil na área de tecnologia

CLIQUE PARA LER

17.08.2021

Aprosoja Brasil manifesta preocupação com uso e registro de
biotecnologia no País
Aprosoja emitiu nota em agosto manifestando
preocupação em relação à utilização da tecnologia
INTACTA2 XTEND®. Nesse mesmo sentido, a entidade
também manifesta extremo receio em relação aos
registros concedidos acerca das cultivares com a
tecnologia de resistência ao herbicida Dicamba e ao
registro concedido para o defensivo agrícola.
CLIQUE PARA LER
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19.08.2021

Nota sobre 7 de Setembro
Em nota, a Aprosoja Brasil declarou que não financia
e tampouco incentiva a invasão do Supremo Tribunal
Federal (STF) ou quaisquer atos de violência contra
autoridades, pessoas, órgãos públicos ou privados em
qualquer cidade do País. E que sempre defendeu de
forma peremptória o Estado Democrático de Direito e
o equilíbrio entre os Poderes da República.
CLIQUE PARA LER

29.09.2021

Livro conta a história de 30 anos da Aprosoja Brasil
No final de setembro a entidade lançou o livro Aprosoja
Brasil 30 anos, Produzindo com Sustentabilidade,
que traz fatos e depoimentos sobre as três décadas
de atuação da maior entidade de produtores rurais
da América Latina.
CLIQUE PARA LER

06.10.2021

Atraso na entrega de insumos coloca em risco safra 2021/2022
Em nota, a Aprosoja Brasil disse que a ameaça de falta
de insumos para o plantio da safra 2021/2022 – que já
está autorizado na maior parte do País – é motivo de
preocupação para produtores.
CLIQUE PARA LER
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14.10.2021

Nota Oficial sobre invasão da Aprosoja
A entidade repudiou de forma veemente a invasão e a
depredação de sua sede em 14 de outubro. A Aprosoja
tomou as providências cabíveis junto às autoridades
policiais para punir os responsáveis. “Esta invasão
covarde é uma afronta ao Estado Democrático de
Direito e coloca em risco a integridade física de seus
colaboradores e associados.”
CLIQUE PARA LER

21.10.2021

Aprosoja Brasil propõe limitar “penduricalhos”
de taxas dos cartórios
As discrepâncias nos valores extras cobrados dos
produtores rurais para emissão de documentos nos
cartórios foi tema de audiência pública na Comissão
de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados,
em outubro. O encontro debateu o projeto de
lei 4.334/2020, que “Estabelece teto nacional de
emolumentos para registro de garantias vinculadas
às cédulas de formalização das operações de
financiamento rural”.
CLIQUE PARA LER

23.11.2021

“É protecionismo comercial disfarçado de preservação ambiental”
Em nota, a Aprosoja Brasil manifestou sua opinião em
relação às medidas anunciadas pela União Europeia
de restringir as importações de commodities agrícolas
sob o argumento de tentar conter o desmatamento.
Para a entidade, a iniciativa é uma afronta à
soberania nacional e coloca a conversão de uso do
solo permitido em lei na mesma vala comum do
desmatamento ilegal, que já é punido pela legislação
ambiental brasileira.
CLIQUE PARA LER
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ADMINISTRATIVO
Assembleias e Reuniões da Diretoria em 2021
AÇÃO CONTÍNUA
A Aprosoja Brasil realizou Assembleias e eventos
durante todo o ano de 2021, exceto nos meses de julho
e outubro, este último por ser o mês mais intenso no
plantio da safra de soja na maior parte do país.

ELEIÇÃO E POSSE
Triênio 2021/2024: Em janeiro ocorreu a reunião
preparatória para as Eleições do Triênio 2021-2024
que ocorreu efetivamente no mês de março de 2021.
Em abril, na cidade de Cuiabá, na sede da Aprosoja
MT, realizou-se a Posse da Diretoria que compõe o
Triênio 2021/2024. Foi um evento de muito prestígio
para todos os participantes, em especial ao presidente
Antonio Galvan que desenvolveu sua trajetória no
associativismo pelo estado de Mato Grosso.

INOVAÇÃO
Todas as Assembleias da Aprosoja Brasil
ocorreram de forma híbrida, permitindo desta
forma a participação de um maior número de
diretores e produtores de soja no Brasil.

EVENTOS PRESENCIAIS
Dessas Assembleias, três foram realizadas nas
Aprosojas dos estados da Bahia, Mato Grosso e Santa
Catarina. Na Bahia, a Aprosoja Brasil contou com o
evento de Abertura da Colheita de Soja, na cidade
de Luís Eduardo Magalhães, em fevereiro de 2021.
Em Santa Catarina, a Aprosoja Brasil contou com o
evento de Abertura do Plantio, na cidade de Campos
Novos, em setembro de 2021. Como dito acima,
nesses estados, agregamos o evento do Soja Brasil,
de Colheita e Plantio da Soja, respectivamente, que
contou com mais de 300 produtores rurais de todo
o país, em razão das medidas de distanciamento
social. 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 2021.

Posse da nova diretoria aconteceu na sede da Aprosoja
Mato Grosso, em Cuiabá
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Abertura da Colheita em Luis Eduardo Magalhães/BA

Abertura do Plantio em Campos Novos/SC

TRABALHO EM EQUIPE
Trabalho incansável da equipe em tempo recorde
para a revitalização da sede da entidade após o
ataque feito por vândalos intitulados de Movimento
Sem Terra e Via Campesina.

Revitalização da sede após invasão
Invasão da sede da Aprosoja Brasil pela
Via Campesina e MST em 14/10/2021
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EVENTO ONLINE
Pelo quarto ano consecutivo, a Aprosoja Brasil
realizou o Agrocenário, evento que trouxe como
tema central “A Competitividade do Agro Brasileiro
sob as perspectivas doméstica e internacional”.
Este ano o evento também ocorreu 100% online.

UNIÃO PELO BRASIL
Na agenda da Aprosoja Brasil esteve a organização
de mobilização em defesa do Brasil e da democracia.
Tanto a entidade nacional quanto as estaduais
apoiaram institucionalmente movimentos ordeiros
e democráticos, com a presença de brasileiros e
suas famílias, que alcançaram públicos recordes
na esplanada dos ministérios em Brasília, bem
como em outros estados do país. Dentre eles
se destacaram o movimento de 15 de maio e o
histórico 7 de setembro.
7 de setembro cedida pela Aprosoja MT

CORRIDA AGRO FRATERNO
Aconteceu no dia 12 de dezembro a corrida
do Agro Fraterno, que contou com a
participação dos colaboradores e amigos
da Aprosoja Brasil. A iniciativa faz parte do
Movimento Agro Fraterno, ação que uniu o
setor agropecuário para garantir doações
de alimentos e estimular a solidariedade
durante a grave crise gerada pela pandemia
da Covid-19. A campanha já registrou a doação
de mais de 500 toneladas de alimentos em
todo o Brasil.
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SIGNIFICATIVO
A Aprosoja Brasil apoiou a candidatura do ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli ao
Prêmio Nobel da Paz e colaborou com a produção do livro Alysson Paolinelli – O Visionário da
Agricultura Tropical. O livro traz perspectivas amplas sobre a vida, a obra e o legado de Paolinelli,
bem como versa sobre as variadas dimensões dos impactos para o Brasil e o mundo da revolução
agrícola tropical sustentável liderada por ele.

HISTÓRIA

ESFORÇO CONCENTRADO

A Aprosoja Brasil, que completou 30 anos em
março de 2020, lançou o livro que conta a
história da entidade, que ao longo desse tempo
teve importantes conquistas relacionadas
à
representatividade
e
competitividade
sustentável do sojicultor e defesa legítima
de seus interesses. A Aprosoja Brasil é uma
das entidades mais atuantes na defesa dos
produtores rurais brasileiros.

Aprosoja Brasil trabalhou incansavelmente para
aprovar as pautas prioritárias que tramitam no
Congresso Nacional e que são essenciais para a
sustentabilidade dos produtores rurais do Brasil,
sobretudo os de soja que se destacam pela
importância na alimentação humana, animal e
na geração de biocombustíveis.

ATENDIMENTO ÀS ASSOCIADAS E SEUS
ASSOCIADOS

RECONHECIMENTO

A Aprosoja Brasil trabalha de norte a sul
atendendo as 16 Aprosojas Estaduais com as
pautas advindas dos produtores de soja de cada
estado e auxiliou a reestruturação da Aprosoja
Roraima em 2021.

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.

COMISSÃO MULHER APROSOJA BRASIL
Em agosto, a Aprosoja Brasil aprovou
em Assembleia a criação da Comissão
Mulher Aprosoja Brasil. A posse foi em
novembro. Esse grupo de mulheres
possui representantes em cada estado
onde a Aprosoja está presente. A
Comissão Mulher Aprosoja Brasil tem
como missão destacar a importância
da formação de produtoras rurais
aptas a trabalharem em conjunto
a atividade rural, preparando para a transição e governança familiar. Com valores sólidos como Família,
Sustentabilidade, Ética e Responsabilidade, Representatividade, a Comissão tem como objetivo promover
palestras, cursos de capacitação, lives, fóruns, congressos e workshops. O grupo se propõe a trabalhar em
defesa da sojicultura, melhorar a comunicação e a interação social do setor produtivo de soja e a sociedade
como um todo, além de desenvolver e executar projetos integrativos voltados à solidariedade e humanização
por meio de ações estratégicas.
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ÁREA TÉCNICA
1.1

Defesa Agropecuária

1.1.1 REVISÃO DA IN DE CLASSIFICAÇÃO DE SOJA
(IN 11 DE 2007)
Em 2014, a Aprosoja Brasil solicitou pela primeira vez a
revisão da IN 11/2007. Trata-se de uma proposta fundamentada em
estudo de caso realizado em Mato Grosso com diversos produtores
e compradores de soja. Em 2019, uma agenda com todos os atores
da cadeia colocou na agenda de revisão de normas do MAPA a IN11.
Com isso, o órgão criou uma agenda.
Em 2021, foi realizada a etapa de Avaliação de Impacto
Regulatório (AIR) com a participação da Aprosoja Brasil. A AIR
concluiu pela necessidade de prosseguimento da revisão da norma,
sob pena de persistirem os problemas diagnosticados pelo setor
afetado, sobretudo para os produtores.
A Aprosoja Mato Grosso concluiu estudo de caso que trouxe
conclusões importantes à discussão, e que devem ser consideradas
para a construção da norma nova.

Perspectiva. De acordo com a área regulatória do MAPA, a minuta

de norma deve ser publicada ainda em 2021, com prazo de 45 dias
para receber contribuições, seguida de reuniões específicas para
discutir as propostas apresentadas.

1.1.2 NOVO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA (PNCFS)
Através da Portaria 306, de maio de 2021 o MAPA atualizou
este instrumento extremamente importante para a manutenção da
cultura da soja no Brasil, o PNCFS, alterando dois pontos principais:
i. aumentou o período de vazio sanitário, estabelecendo
o mínimo de 90 dias sem plantas vivas de soja em uma
determinada área, medida que visa a redução do inóculo do
fungo. Alguns estados adotavam 60 dias.
ii. concedeu maior autonomia aos Entes Federados, que
poderão ter um maior controle sobre os calendários de
semeadura, conforme suas necessidades regionais, ou seja,
o MAPA apenas dará publicidade aos calendários que foram
definidos pelos Estados, conforme suas necessidades
regionais.
Outra alteração importante foi a criação do Cadastramento
dos produtores rurais nos Estados, seja para produção para a
semente de uso próprio, seja para a pesquisa, ou mesmo para a
produção comercial de sementes. A portaria, portanto, teve por
escopo criar uma regra geral sob a governança do MAPA, contudo
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passando aos Estados a autonomia necessária no programa. Isto
permite que, embora seja uma regra nacional, cada ente federado
faça adaptações para a sua realidade, ouvindo produtores e demais
atores necessários.
Complementarmente, o MAPA publicou a Portaria 389, de
setembro de 2021, definindo o calendário de plantio da soja de
140 dias. A Aprosoja Brasil já havia aprovado em Assembleia um
entendimento segundo o qual as definições de alterações futuras
devem ser pautadas em ciência e estudos aplicados à realidade
da cultura e do estado. A entidade também segue defendendo
que as alterações da portaria devem ocorrer mediante consenso e
anuência dos produtores locais.

Perspectiva. As discussões dentro do executivo se tornaram cada

vez mais políticas, saindo da esfera técnica. Isso deve seguir em
2022, o que demandará esforços de todas as partes para que as
normas sejam construídas e alteradas com a participação dos
produtores e sejam respaldadas por pesquisas aplicadas e não em
notas técnicas.

1.1.3 HERBICIDA DICAMBA E A REGULAMENTAÇÃO PARA
NOVAS BIOTECNOLOGIAS
A Aprosoja Brasil vem alertando o MAPA quantos aos
riscos da utilização do Dicamba no Brasil, com o advento da
soja tolerante ao herbicida, presente na Plataforma Xtend da
empresa Bayer. Diversos problemas vêm sendo observados com
o uso do herbicida em soja nos EUA.
O MAPA conclui pela necessidade de editar norma
para regular as novas biotecnologias tolerantes a herbicidas
hormonais. Contudo, a tecnologia já foi liberada, plantada e já
se fala em problemas de injúrias causadas pelo produto.
Como fato novo, a empresa alterou sua recomendação
de uso do herbicida. Antes registrado para uso em pós-plantio,
agora as empresas só recomendam o uso no pré-plantio, o que
levanta importantes questões de segurança e responsabilidade
para os produtores.
Devido à demora do Mapa em editar a norma, a Aprosoja
Brasil emitiu nota alertando produtores sobre os riscos do
herbicida. Conforme acordo de licenciamento para a biotecnologia
que a empresa o submeteu, toda a responsabilidade no uso da
tecnologia é do agricultor.

Perspectiva. O MAPA precisa regulamentar o uso da tecnologia,

definindo a responsabilidade compartilhada com as empresas que
registraram os produtores para uso na soja. Hoje, o produtor é o
único responsável, o que não é justo nem razoável, considerando
todo o histórico e alertas feitos pela Aprosoja Brasil.
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1.1.4 PL 658 DE 2021 – PRODUÇÃO DE BIOINSUMOS EM
PROPRIEDADES RURAIS
Cumprindo sua missão de reduzir custos e otimizar recursos
para os produtores, a Aprosoja Brasil encampou a necessidade
de avançar na agenda de bioinsumos, em especial de pesticidas
biológicos, garantindo a produção para uso próprio na propriedade,
conhecida como On Farm. A entidade participou dos debates no
executivo e no legislativo, contribuindo de forma técnica.
Os bioinsumos são essenciais para a redução da dependência
externa brasileira da importação de fertilizantes e pesticidas químicos.
Produtores de soja que utilizaram bioinsumos em suas propriedades
reduziram em 100% o uso de fertilizantes nitrogenados na soja e
em 50% o uso de pesticidas. Desenvolver a cadeia de bioinsumos e
permitir aos agricultores produzirem o insumo em suas propriedades
são alternativas essenciais no médio e longo prazo para reduzir a
dependência externa de fertilizantes e pesticidas químicos.
Neste sentido, a entidade atesta que o substitutivo da
Comissão de Meio Ambiente da Câmara (CMADS) ao PL 658/2021
criou a sistemática e a segurança jurídica necessária e técnica para o
produtor rural produzir os bioinsumos On Farm.

Perspectiva. A matéria ainda precisa tramitar nas Comissões de

Agricultura, Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça
(CAPADR, CFT e CCJC). A CAPADR teve relatório e substitutivo
apresentado, e tanto o MAPA como as entidades de produtores
trabalharam aperfeiçoamentos ao substitutivo para manter os
avanços obtidos no substitutivo da CMADS.

1.1.5

DECRETO DE SEMENTES

Publicado no fim de 2020, o Decreto no 10.586, de 18 de
dezembro de 2020, trouxe grandes novidades e atualizações à Lei de
Sementes – devido aos novos comandos, o MAPA precisará atualizar
a IN 09, de 2005, bem como desenvolver duas novas Instruções
Normativas: uma para a determinação dos testes de Vigor (inovação
criada no novo Decreto); e outra redefinindo a forma de registro de
uma cultivar no Registro Nacional de Cultivar (RNC). Neste último
caso, com o texto novo, há a necessidade de se aportar os estudos
de eficácia agronômica.
Para dar um exemplo da utilidade disso, uma variedade
transgênica que perdeu sua eficiência no controle de lagartas, ou
mesmo de uma variedade tolerante a um herbicida que as empresas
titulares do registro retirem de sua bula a aplicação aérea, nos dois
casos a cultivar registrada “perdeu” sua eficácia agronômica, ou seja,
poderia ser excluída no RNC. Uma discussão em torno dos híbridos
de milho resistentes/tolerantes a cigarrinha seguiria na mesma lógica

Perspectiva. A expectativa é que as consultas públicas fossem

publicadas até o final de 2021, com sua conclusão em 2022. A
Aprosoja BR continuará participando e opinando em defesa dos
interesses dos produtores nessa regulamentação.
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1.1.6

PL 6299/2002 – ALTERA O MARCO DE PESTICIDAS

A Aprosoja Brasil defende a proposta porque a sua
construção se deu de forma democrática, cumprindo todas as
fases necessárias e ouvindo toda a sociedade, os órgãos públicos,
a academia, os produtores, as cooperativas e a indústria de
pesticidas. O resultado foi uma proposta que moderniza o marco
legal trazendo uma análise mais completa e segura dos pesticidas
do que a presente na lei e regulamento atual. Na nova proposta,
a chamada análise de risco cria um único sistema informatizado
evitando filas múltiplas nos órgãos de análise (MAPA, ANVISA e
IBAMA), como acontece hoje, em que mais de 2 mil processos
aguardam conclusão.
Através de critérios mais claros e um sistema digital inteligente, os
produtos mais novos chegarão mais rápido e os genéricos já em
uso há décadas também.
Com isso teremos dois impactos:
i. haverá produtos mais novos e melhores do ponto de vista
ambiental, de saúde e mais eficientes para os agricultores;
ii. haverá produtos genéricos de diferentes empresas,
baixando os preços dos produtores e melhorando a renda dos
agricultores.
Normalmente leva-se 8 anos para um registro novo – enquanto
países que concorrem com o Brasil no mercado mundial, como EUA
e Austrália, registram em até 2 anos. Por fim, a proposta também
aumenta as multas e penas para os crimes envolvendo os pesticidas.
Portanto, toda a sociedade ganha com a atualização do marco
temporal, com produtos melhores para o meio ambiente e saúde
e melhoria da competitividade da nossa agricultura, que resulta em
melhores produtividades e alimentos mais abundantes e baratos.
A entidade trabalhou de forma intensa na priorização do projeto
no Congresso Nacional para que fosse votado em 2021. Durante o
segundo semestre de 2021 foram feitas reuniões para alinhamento
da necessidade de votação no plenário da Câmara. Contudo, apenas
depois da COP26 o projeto foi efetivamente colocado na agenda de
votações. A decisão de votação ficou a cargo de acordo dos líderes da
base do governo e de um posicionamento da Casa Civil.

Perspectiva. Uma vez aprovado no plenário da Câmara, o texto

seguirá para o Senado, Casa revisora. Isto ocorrendo, haverá uma
mobilização do setor na Casa para que a matéria possa ser votada
e devolvida para a Câmara, e a depender de acordo político, ser
votada antes das eleições.
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1.2 Ambiental
1.2.1 PL 3.149 DE 2020 – INCLUI OS PRODUTORES
NA LEI DO RENOVABIO
A Aprosoja Brasil defendeu o mérito da matéria, para garantir
que o produtor rural de matéria-prima destinada à produção de
biocombustível faça jus à participação nas receitas oriundas da
negociação dos Créditos de Descarbonização (CBios), na exata
proporção da matéria-prima por ele entregue, respeitandose a totalidade do processamento e o mix de produção e de
comercialização realizada pelo produtor de biocombustível. O PL
precisa ser apreciado na CAPADR, CME, CMADS, CFT e CCJC.
O relator na CAPADR, deputado federal José Mário
Schreiner, apresentou o relatório aprovando a matéria no mérito
com Substitutivo. Foi aberto o prazo para Emendas ao Substitutivo
(5 sessões a partir de 02/12/2021).

Perspectiva. Sendo aprovado na CAPADR, o projeto será apreciado

nas demais comissões em 2022, sendo apreciado posteriormente
no plenário da Câmara, podendo ser nesta legislatura, caso haja
acordo político.

1.2.2 MARCO GERAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Um esforço concentrado foi feito para priorizar e votar o
Projeto de Lei do Marco Geral do Licenciamento Ambiental. O
Projeto de Lei 3.729 de 2004, sob a relatoria do deputado Neri
Geller, foi aprovado na Câmara dos Deputados e remetido ao
Senado Federal em 18.05.21. Lá foi renumerado como PL 2.159/2021
e esteve sob a relatoria da senadora Katia Abreu. Tanto esta matéria
quanto o PL 510/2021 da regularização fundiária estiveram em
tramitação conjunta, por acordo, nas Comissões de Agricultura
(CRA) e Meio Ambiente (CMA) do Senado. As matérias passaram
por diversas audiências e não foram apreciadas em outubro por
ocasião da COP26, que paralisou os trabalhos nas duas casas
(Senado e Câmara). Finalizada a COP, o Senado se propôs a votar
as pautas. A Aprosoja Brasil fez um esforço concentrado no início
de dezembro para sensibilizar os senadores a votarem as duas
matérias antes do final do ano.

Perspectiva. Mesmo que aprovadas, as matérias ainda serão

remetidas à Câmara dos Deputados para apreciação em
2022. Isso demandará um esforço ainda maior, em virtude da
proximidade da eleição.
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1.3 Direito de Propriedade
1.3.1 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A Aprosoja Brasil trabalhou pela priorização da revisão do
marco legal de regularização fundiária. Atualmente os PLs 510/2021
e 2633/2020 estão no Senado aguardando apreciação. As matérias
são urgentes, já que há décadas famílias aguardam a concessão do
título de terras da união que ocupam de boa-fé, mas não o obtêm
devido às muitas limitações do marco legal. Neste sentido, tanto
a justiça com essas famílias quanto a regularização ambiental
dependem desse aperfeiçoamento do diploma.
A Aprosoja Brasil se posicionou sempre em apoio a
aprovação do PL 510/2021 com origem no Senado, em detrimento
do PL 2.633/2020 da Câmara dos Deputados.
De acordo com a análise de técnicos do governo e das
entidades de produtores rurais, o PL 2.633/2020 piora o panorama
atual de regularização – cujo processo de titulação de terras
da União chegou a ganhar celeridade recentemente por parte
do governo federal – enquanto o PL 510/2021 promove avanços
importantes, os quais o senador Irajá soube condensar em seu PL,
motivo pelo qual a proposta tem apoio do INCRA e das entidades
de produtores que serão diretamente afetados.
Como referido acima a matéria está em tramitação conjunta
na CRA e CMA, aguardando apresentação do relatório pelo senador
Carlos Fávaro. Posteriormente, a matéria ainda deverá ser apreciada
e votada no plenário do Senado Federal.

Perspectiva. Mesmo que aprovada, as matérias ainda serão

remetidas à Câmara dos Deputados para apreciação em 2022. Isso
demandará um esforço ainda maior, em virtude da proximidade da
eleição.

1.4 Trabalhista
4.4.1 IMPLEMENTAÇÃO DAS FASES DE ENVIO DE TODA A
DOCUMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA GFIP
O Sistema Simplificado de Escrituração Digital de
Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (E-Social) teve
início em 2018 de forma parcelada com grupos de empregadores
e eventos recorrentes nos contratos de trabalho (figura 1).
O sistema é uma escrituração fiscal digital que visa unificar
e padronizar o envio de informações fiscais, previdenciárias
e trabalhistas relativas à contratação de trabalhadores e à
comercialização de produção rural pelos produtores rurais
pessoas físicas, inclusive os segurados especiais; não cria novas
obrigações, apenas unifica num mesmo ambiente as informações
que hoje são prestadas para diferentes órgãos do governo federal
através da GFIP, RAIS, CAGED, entre outros.
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As informações devem ser transmitidas online, utilizando-se os
sistemas. Após o envio das informações, será gerado um recibo de entrega
para os empregadores e contribuintes confirmando o recebimento e
validação das informações prestadas.
A CNA e o Senar elaboram a seguinte cartilha, explicando o
passo a passo.

Figura 1: Cronograma de implementação do E-Social

Os produtores rurais ficaram, em sua maioria, no Grupo 3!
• Grupo 1 – para entidades empresariais com faturamento anual
superior a R$ 78 milhões;
• Grupo 2 – para entidades empresariais com faturamento no ano
de 2016 de até R$ 78 milhões e que não sejam optantes pelo Simples
Nacional;
• Grupo 3 – para Pessoas Jurídicas que não se enquadram nos grupos
1, 2 e 4 e as Pessoas Físicas que são os empregadores e contribuintes
pessoas físicas, exceto os empregadores domésticos. Dessa forma,
neste grupo estão os produtores rurais pessoas físicas e o segurado
especial;
• Grupo 4 – para os entes públicos da Administração Pública e as
organizações internacionais.
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Sendo assim, os produtores rurais (Grupo 3) tiveram o seguinte
cronograma:
Grupo 3 - Empregadores pessoa física (exceto doméstico), produtor rural
PF
1ª Fase: 10/01/2019 - Apenas informações relativas às empresas e às
pessoas físicas, ou seja, cadastros dos empregadores e tabelas;
2ª Fase: 10/04/2019 - Nesta fase, as empresas passam a ser obrigadas a
enviar informações relativas aos trabalhadores e seus vínculos (eventos
não periódicos), e as pessoas físicas quanto aos seus empregados. Ex:
admissões, afastamentos e desligamentos;
3ª Fase: 19/07/2021 - Torna-se obrigatório o envio das folhas de
pagamento (De todo o mês a partir de julho de 2021).
Substituição da GFIP: outubro/2021 - Substituição da GFIP para recolhimento
de Contribuições Previdenciárias.

4.5 PEC 32 de 2020 - Reforma Administrativa
A Reforma Administrativa teve o alcance muito reduzido, restrito apenas a
funcionários públicos do Poder Executivo. A Aprosoja Brasil e demais entidades do
agro se posicionaram contrários ao seu avanço nesses termos. A Reforma deve ser
ampla e para todos os agentes públicos dos três Poderes (Executivo, Legislativo e
Judiciário) sem distinção de nenhum deles.

4.6 PEC 110 e PEC 45 – Reforma Tributária
A Aprosoja Brasil apresentou novos estudos demonstrando o impacto na
cadeia e apontando a necessidade de tratamento diferenciado ao setor, a exemplo
do que ocorre em outros países que adoram um modelo tipo IVA (Imposto sobre
Valor Agregado). Para tanto, é preciso garantir a previsão na PEC de dispositivo que
deixe claro a alíquota diferenciada a ser definida em lei complementar.

Perspectivas para 2022.

As duas reformas têm poucas chances de
prosperarem em ano eleitoral e com a quantidade de setores insatisfeitos com as
propostas apresentadas até agora.

Sobre nós
A Associação Brasileira dos Produtores de Soja foi criada em 11
de março de 1990 com objetivo de representar e defender os
interesses dos sojicultores em nível nacional. Atualmente a
Aprosoja está presente em 16 estados, congrega praticamente
100% da área cultivada com soja no Brasil e representa
aproximadamente 240 mil produtores. Saiba mais sobre a
Aprosoja Brasil no link:

https://aprosojabrasil.com.br/aprosoja-30-anos/
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