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A violência deixou de ser um fe-
nômeno urbano e tornou-se também 
uma chaga nas zonas rurais e nas co-
munidades agrícolas. Há algum tempo, 
a crescente onda de violência contra a 
população rural mobiliza as entidades 
do agronegócio para iniciativas de pro-
teção, reivindicação e organização social. 
Uma delas é a criação do Observatório da 
Criminalidade no Campo no âmbito do 
sistema sindical rural patronal capitane-
ado pela Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA).

Crimes contra a vida humana, o 
patrimônio privado, a liberdade e a 
saúde pública aumentam nas comu-
nidades rurais catarinenses pratica-
dos por facínoras contra famílias de 
trabalhadores, produtores e empresá-
rios do setor primário. Em face dessa 
situação, a Faesc pediu ao Governo 
do Estado a criação de um programa 
emergencial de segurança nas áreas 
rurais. Uma das propostas é dar à Po-
lícia Ambiental a missão adicional de 
reprimir a criminalidade e investigar 
bandidos e organizações criminosas 
que agem nas áreas rurais. 

A Polícia Ambiental, braço da Po-
lícia Militar, mantém equipes volan-
tes que percorrem as regiões agríco-
las para combater crimes ambientais 

com excelente estrutura, equipamen-
to e armamento. Esses mesmos agen-
tes poderiam desenvolver ações de 
inteligência policial e repressão aos 
demais crimes com grande resultado 
para a paz social no campo.

Os produtores são vítimas de um 
sistema de segurança frágil que os faz so-
frerem nas mãos de quadrilhas especiali-
zadas. O campo catarinense sofre com a 
crescente onda de violência, inicialmente 
com crimes relacionados ao roubo de 
animais, implementos agrícolas, maqui-
nários, veículos e insumos e invasão de 
residências. Nos últimos anos, somaram-
-se também os estupros, latrocínios, as-
saltos, sequestros, roubos de veículos etc. 
Ao lado das incertezas do mercado e das 
agruras das atividades agrícolas, pastoris 
e extrativas, a violência tornou-se o novo 
flagelo das famílias rurais. 

Estudo elaborado neste ano pelo 
Instituto CNA sobre a Criminalidade 
no Campo aponta o grave quadro de 
insegurança no meio rural e apresenta 
propostas para o combate e o efetivo 
enfrentamento da violência. O estudo 
propõe ações e programas específicos 
para a zona rural, projetos de preven-
ção e controle da criminalidade, além 
da criação de unidades especializadas 
de prevenção e combate às infrações. 

Sugere a criação de uma Ouvidoria 
Nacional específica para o campo para 
esclarecer dúvidas e fazer críticas e su-
gestões à atuação dos órgãos envolvi-
dos com segurança pública nas esferas 
federal, estadual e municipal.

É extremamente importante que o 
produtor denuncie para obter ações do 
Estado e também para gerar subsídios 
(informações e dados) que nortearão 
e subsidiarão políticas públicas que 
neutralizem ou reduzam a violência 
no campo. O Instituto CNA (ICNA) 
levantou amostras em 17 estados a par-
tir das denúncias feitas ao Observató-
rio. Os primeiros resultados mostram 
que os furtos representaram 49% dos 
crimes ocorridos, seguidos por roubos 
(33%), depredação (12%), assassinatos 
(3%) e queimas (3%). Das infrações 
praticadas, 54% ocorreram em proprie-
dades de pecuária de corte e leite. Em 
seguida vem grãos (13%), frutas (3%) 
e verduras e legumes (1%). Outro dado 
relevante constatou que 74% dos cri-
mes foram praticados em propriedades 
de até 500 hectares.

A qualidade de vida no campo e 
as condições ideais de trabalho e pro-
dução dependem do combate eficien-
te da violência que flagela famílias e 
empresas rurais.

José Zeferino Pedrozo
Presidente da Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado
de SC (FAESC) e do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (SENAR/SC)

R. Delminda Silveira, 200 - Agronômica, Florianópolis - SC, 88025-500 - Fone (48) 3331-9700
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ADESÃO AO FUNRURAL É
PRORROGADA ATÉ OUTUBRO

O prazo para adesão ao Progra-
ma de Regularização Tributária Rural 
(PRR), conhecido como Refis Rural, 
foi ampliado pelo Governo Federal. 
O presidente Michel Temer assinou 
medida provisória que altera a Lei nº 
13.606, de janeiro de 2018, prorro-
gado o prazo para 30 de outubro. A 
adesão abrange os débitos indicados 
pelo sujeito passivo, na condição de 
contribuinte ou de sub-rogado. 

A prorrogação vinha sendo soli-
citada pela bancada ruralista do Con-
gresso Nacional. O objetivo é aguardar 
o julgamento do Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) dos embargos declaratórios 
sobre a decisão da corte que considerou 
constitucional a cobrança. A decisão 
representa a terceira prorrogação de 
adesão ao programa de financiamento 
de dívidas do Funrural. 

O prolongamento do período de 
refinanciamento da dívida com o Fun-
rural foi pedido ao governo pela Frente 
Parlamentar da Agropecuária (FPA), 
presidida pela deputada Tereza Cristina 
(DEM-MS). O PRR permite o parcela-
mento de dívidas de produtores rurais 
(pessoas físicas, cooperativas e inter-
mediários) com descontos. Também 

diminui de 2,5% para 1,7% a alíquota 
de contribuição social sobre a receita 
bruta devida pelas empresas rurais a tí-
tulo de contribuição previdenciária dos 
trabalhadores.

O programa foi criado pelo gover-
no, após pressão de produtores rurais, 
em meio a um impasse judicial quanto 
à legalidade da cobrança do Funrural. 
A intenção da prorrogação, de acordo 
com o vice-presidente de finanças da 
CNA e presidente da FAESC, José Ze-
ferino Pedrozo, é oportunizar maior 
segurança jurídica ao produtor na re-
gularização de sua situação.

NOVO PRAZO

A Lei 13.606, de 9 de janeiro de 2017, que trata de FUNRURAL e também do CRÉDITO RURAL. Em síntese, no que tange 
ao Funrural foi contemplado na nova lei referente à negociação do passivo – para o produtor rural pessoa física vendedor:

 � Podem ser renegociados todos os 
débitos vencidos até 30 de agosto 
de 2017;

 � Para a renegociação, o produtor ou 
o adquirente deverão:

 � Pagar, no mínimo, 2,5% do valor 
da dívida consolidada, sem redu-
ção, até 28 de fevereiro de 2018 (o 
pagamento pode se dar em duas 
parcelas mensais e consecutivas);

 � Desistir da ação judicial ou do pro-
cesso administrativo, renunciar 
ao direito e requerer a extinção da 
ação até a mesma data, o que o exi-
mirá dos honorários advocatícios;

 � Confessar o débito, aceitação das 
condições legais;

 � Cumprimento regular dos paga-
mentos do FGTS.

 � O valor devido poderá ser pago 
em até 176 parcelas, no valor 
correspondente a 0,8% da média 
mensal da receita bruta da co-
mercialização da produção rural 
do ano civil imediatamente an-
terior ao dia do vencimento da 
parcela, sendo que a parcela não 
pode ser inferior a R$100,00;

 � Exclusão total dos juros de mora;

 � Desnecessidade de garantia;

 � Caso haja saldo residual, poderá 
pagar em até 60 parcelas;

 � Caso a decisão posterior do Su-
premo venha reconhecer a ilegi-
timidade da cobrança dos débitos 
confessados, esta se aplicará ao 
caso presente;

 � No caso da existência de depósito 
judicial, ocorrendo a negociação, 
os valores dele constante serão 
transformados em pagamento 
definitivo à União;

 � A formalização do parcelamento 
é condicionada ao pagamento da 
primeira parcela.

O QUE DIZ A LEI

O PRR permite o parcelamento de dívidas de produtores rurais
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PLANO AGRÍCOLA 2018/2019 É LANÇADO

FAESC E CNA QUEREM MAIS
SEGURANÇA PARA O CAMPO

Os produtores rurais brasileiros 
terão acesso a um valor de R$ 194,3 
bilhões disponíveis no Plano Safra 
2018/2019. O anúncio foi feito em ce-
rimônia no Palácio do Planalto pelo 
presidente da República Michel Temer 
e o ministro da Agricultura Blairo Ma-
ggi com a presença de autoridades do 
setor. O presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de 
Santa Catarina (FAESC) e vice-presi-
dente de finanças da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
José Zeferino Pedrozo participou da 
solenidade. 

As principais taxas de juros serão 
reduzidas em 1,5 ponto percentual e os 
recursos poderão ser acessados entre 
1º de julho de 2018 e 30 de junho de 
2019. Do valor total, serão destinados 
R$ 151,1 bilhões para o crédito de cus-
teio, sendo R$ 118,8 bilhões com juros 
controlados e R$ 32,3 bilhões com ju-
ros livres. O crédito para investimentos 
ficou em R$ 40 bilhões. 

Também serão destinados R$ 2,6 bi-
lhões para o apoio à comercialização e R$ 
600 milhões para subvenção ao seguro 
rural. O ministro Blairo Maggi destacou 
ganhos de produtividade e de eficiência 
do setor durante seu discurso. “Na medi-
da em que ficamos mais fortes e presentes 

Mais segurança e tranquilidade 
às famílias rurais. Esse deve ser o 
resultado da cooperação que a Con-
federação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil estabeleceu, nesta semana, 
com o Ministério Extraordinário da 
Segurança Pública para atuar de for-
ma conjunta na prevenção e combate 
a criminalidade no campo. 

O presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de 
Santa Catarina (Faesc) José Zeferino 
Pedrozo considera essencial a inclusão 
do tema na pauta da Política Nacional 
de Segurança Pública e Defesa Social 
(PNSPDS), além de medidas para a re-
dução de ocorrências e viabilização de 
investigação criminal. Uma comissão 
especial será constituída pela CNA e 
governo para discutir propostas para a 
segurança no campo. 

“O trabalho conjunto entre a CNA 
e o Ministério Extraordinário da Se-
gurança Pública garantirá mais segu-
rança aos produtores brasileiros”, ava-
lia Pedrozo. A iniciativa surgiu após o 
lançamento do estudo sobre a crimi-
nalidade no campo, desenvolvido pela 
CNA e entregue ao ministro da Segu-
rança Pública, Raul Jungmann, que 
propôs a comissão, ao presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, e outras auto-
ridades, com o objetivo de desenvolver 
estratégias para prevenção e combate 

aos crimes no meio rural. A criação 
da comissão reflete a preocupação da 
CNA e do poder público em garantir 
mais segurança aos produtores rurais, 
que representam o setor mais impor-
tante da economia brasileira. 

A comissão conjunta atuará ainda 
na identificação de ações de prevenção 
e combate à violência nas áreas rurais, 
difundindo as boas práticas e incenti-
vando a expansão das já existentes.

A iniciativa é uma ação comple-
mentar ao projeto de lei que instituiu 
o Sistema Único de Segurança Públi-
ca, sancionado pelo Presidente da Re-
pública, Michel Temer, nesta semana. 
O SUSP propõe o envolvimento dos 
entes federados para a prevenção e 
enfrentamento da violência no Brasil. 
No âmbito do SUSP haverá a forma-
ção de um completo banco de dados 
criminais, padronizando e unifican-
do as informações dos diversos ór-
gãos direta ou indiretamente envolvi-
dos com o tema. 

O presidente da Faesc observou 
que serão, também, implantadas políti-
cas de segurança pública nacional, es-
taduais e municipais, com indicadores, 
metas e aferição de resultados, como 
parâmetros para investimentos a serem 
realizados também no meio rural. 

A Faesc vem discutindo esse tema 
com o Governo do Estado nos últimos 

anos, a quem pediu a criação de um 
programa emergencial de segurança 
nas áreas rurais. Uma das propostas 
é dar à Polícia Ambiental a missão 
adicional de reprimir a criminalidade 
e investigar bandidos e organizações 
criminosas que agem nas áreas rurais. 
Justificou que a Polícia Ambiental, 
braço da Polícia Militar, mantém equi-
pes volantes que percorrem as regiões 
agrícolas para combater crimes am-
bientais com excelente estrutura, equi-
pamento e armamento. “Esses mes-
mos agentes poderiam desenvolver 
ações de inteligência policial e repres-
são aos demais crimes com grande 
resultado para a paz social no campo”.

Está em estudo a elaboração de 
uma cartilha destinada a orientar a 
população rural. Para o dirigente, “a 
qualidade de vida no campo e as con-
dições ideais de trabalho e produção 
dependem do combate eficiente da 
violência que flagela famílias e em-
presas rurais”.

O Observatório da Criminalida-
de no Campo foi criado em 2017 pela 
CNA, por meio do Instituto CNA, 
para oferecer aos produtores e aos 
trabalhadores rurais um espaço para 
relatos sobre a ocorrência de algum 
crime ou ato criminoso em sua pro-
priedade, informando ao Sistema 
CNA os principais dados.

Presidente da FAESC e vice-presidente de finanças da CNA, José Zeferino Pedrozo, participou da solenidade

CRIMINALIDADE

O último foco de febre aftosa ocor-
reu em 1993 e desde 2000 foi suspensa 
a vacinação contra a doença em terri-
tório catarinense. Em maio de 2007 re-
presentantes da FAESC e do Governo 
do Estado participaram de Assembleia 
Mundial da OIE e receberam o certifi-
cado que tornou Santa Catarina livre de 
febre aftosa sem vacinação. 

A médica veterinária da CIDASC 
Chapecó, Luciane de Cássia Surdi, ex-
plicou que o trabalho coordenado pela 
entidade contribui para a manutenção 

do status sanitário diferenciado. A Com-
panhia mantém, atualmente, 63 barreiras 
sanitárias fixas nas divisas com Paraná, 
Rio Grande do Sul e Argentina, contro-
lando a entrada e saída de animais e de 
produtos agropecuários. 

“Em Santa Catarina todos os bovinos 
e bubalinos são identificados e rastreados 
e não é permitida a entrada de bovinos 
provenientes de outros Estados. No caso 
de caprinos, ovinos e suínos criados fora 
do território catarinense os animais pas-
sam por um período de quarentena tanto 

na origem como no destino onde são efe-
tuados testes para a febre aftosa”, esclare-
ceu a médica veterinária. 

Luciane reforçou a importância da 
contribuição de toda a cadeia produti-
va do setor primário para que o Estado 
permaneça com o status sanitário livre 
da doença sem vacinação. “Produtores 
rurais, agroindústrias e órgãos de repre-
sentatividade devem ser vigilantes e ins-
pecionar os rebanhos para continuar ga-
rantindo a referência da sanidade animal 
do Estado”, finalizou. 

FUTURO PROMISSOR

CRÉDITO RURAL

Lançamento foi feito pelo presidente Michel Temer e o ministro da Agricultura Blairo Maggi

Propriedades rurais sofrem com ataques de criminosos
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no mundo, enfrentamos mais resistên-
cias. E concorrentes se voltam contra o 
Brasil. É nesse momento que o protecio-
nismo mostra suas garras e o País sofre 
fortemente. Mas o objetivo é continuar a 
crescer cada vez mais com o uso da ciên-
cia e da tecnologia”.

Como avanço do plano 2018/2019, 
Maggi lembrou dos recursos para arma-
zenagem com juros atrativos. Disse tam-
bém que o setor mais capitalizado tem 
produtores em condições de realizar in-
vestimentos e de custear a produção com 
recursos próprios, além de ser crescente 
a presença do setor privado como finan-
ciador. Segundo o ministro, a necessida-
de de financiamento do agro é de R$ 390 

bilhões ante os R$ 191,1 bilhões de fontes 
oficiais ofertados (a diferença em relação 
aos R$ 194,3 bilhões se refere a seguro ru-
ral e apoio à comercialização).

O presidente da FAESC José Zefe-
rino Pedrozo observou que o crédito 
rural tem sido objeto de grande preo-
cupação para o agronegócio brasilei-
ro. Lembra que o setor é responsável 
pelas principais respostas positivas da 
economia. O dirigente enfatizou que o 
atual modelo do crédito rural incentiva 
a produção na pequena propriedade, 
proporciona renda às famílias e bem-
-estar no campo. “Por isso é relevante 
e deve ser preservado e ampliado como 
ocorreu neste ano”, enfatizou.
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ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM
AGRONEGÓCIO VISITAM EMPRESAS 
RURAIS EM SÃO LUDGERO

 Além de oportunizar o conhe-
cimento teórico acerca de temas re-
levantes para o desenvolvimento do 
setor primário em Santa Catarina, o 
Curso Técnico em Agronegócio da 
rede e-Tec, desenvolvido pelo Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR/SC), órgão vinculado à Fe-
deração da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Santa Catarina (FAESC), 
oferece visitas de campo a empresas 
rurais. Em junho, alunos do polo pre-
sencial de São José conheceram duas 
propriedades rurais situadas no mu-
nicípio de São Ludgero. 

A primeira visita foi realizada na 
granja leiteira dos irmãos Vanildo e 
Edilsom Heidemann. Os alunos co-
nheceram o sistema Compost Barn, 
além de equipamentos modernos e 
tecnologias inovadoras. A segunda em-
presa visitada foi a granja de suínos de 
Carlos Holbold e Edenilde Della Gius-
tina que trabalham com ciclo completo 
de criação dos animais. Os alunos pre-

senciaram todas as fases de criação e 
manejo dos suínos, além de estruturas 
como laboratório de reprodução e téc-
nica de inseminação artificial. 

“As visitas de campo tiveram como 
objetivo apresentar aos alunos técnicas 
de manejo dos bovinos leiteiros, bem 
como dos suínos, as instalações dos 

estabelecimentos e o sistema de gestão 
aplicado. Desta maneira, é possível es-
timular o desenvolvimento de habili-
dades práticas uma vez que eles conse-
guem visualizar como é feito o trabalho 
em diferentes empresas rurais”, expli-
cou a coordenadora do curso em Santa 
Catarina, Katia Zanela.

O Curso Técnico em Agrone-
gócio da rede e-Tec conta, atu-
almente, com 10 polos de apoio 
presencial em Santa Catarina. 
São 490 alunos participando do 
curso e 209 que já foram forma-
dos no Estado. As aulas são de 
nível técnico e possuem carga 
horária 80% a distância e 20% 
presenciais, as quais incluem as 
visitas de campo. Para o superin-
tendente do SENAR/SC Gilmar 
Antônio Zanluchi é uma imensa 
satisfação contribuir para que o 
setor seja cada vez mais qualifi-
cado e valorizado no território 
catarinense. “Os profissionais 
auxiliarão nos desafios inerentes 

às cadeias produtivas contribuin-
do para o aumento da produção, 
melhoria da qualidade de vida e 
da renda dos produtores rurais 
catarinenses”, destacou.

De acordo com o presidente 
do Sistema FAESC/SENAR-SC, 
José Zeferino Pedrozo, a agricul-
tura é a locomotiva do País. “É 
através das mãos de milhares de 
produtores rurais que o alimen-
to chega à mesa dos brasileiros. 
Além disso, os produtos produzi-
dos aqui são referência de sanida-
de para o mundo e alcançam exi-
gentes mercados internacionais 
demonstrando a referência de 
Santa Catarina”.

LIDERANÇAS
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Os assuntos abordados integram 
a grade curricular da disciplina de 
Técnicas de Produção Animal, minis-
tradas pela tutora presencial e médica 
veterinária, Thalyta Marcílio. Segun-
do ela, oportunidades como essa são 
essenciais para a formação dos alu-
nos, pois complementam os conheci-
mentos teóricos, além de aproximar 
os futuros técnicos da realidade da 
agricultura e pecuária catarinense. 

O presidente do Sindicato Rural de 
Braço do Norte Edemar Della Giustina 
foi o responsável pela articulação das 
visitas e também acompanhou os alu-
nos. “É fundamental que esses jovens 
vejam as diferentes possibilidades que o 
agronegócio oferece. Muitas são as mu-
danças e os avanços tecnológicos que 
presenciamos no dia a dia das proprie-
dades rurais. É através das mãos deles 
que a sucessão familiar será possível e 
que poderemos fortalecer e expandir 
ainda mais esse setor que é tão impor-
tante para a economia do Estado e do 
País”, observou. 

Matheus Oldenburg está no últi-
mo ano da graduação em Agronomia 
e na segunda fase do Cursto Técni-
co em Agronegócio. A experiência 
prática adquirida no curso, segundo 
o jovem, é algo incomparável. “Está 
complementando minha graduação 
de forma contundente, ampliando 
meu conhecimento e contribuindo 
para minha formação. As visitas de 
campo nos mostram a realidade e as 
necessidades dos produtores rurais. 
Infelizmente eles são esquecidos em 
dados momentos e, nessa hora, nos 
deparamos com a responsabilidade 
que temos nas mãos de ajudar nas 
atividades e auxiliar na construção de 
um olhar técnico”, relatou.

De acordo com Matheus, em São 
Ludgero a surpresa foi grande, em ver 
que os agricultores têm fácil acesso 
aos programas de financiamento e o 
quão evoluídas são as propriedades. 
“Esse é um exemplo a ser seguido, 
contribuindo sempre para o cresci-
mento do agricultor e do agronegó-
cio”, complementou. 

Alunos do polo de São José durante visita nas propriedades

Visita a granja de suínos

Propriedades rurais abriram as portas para receber os estudantes

Os jovens conheceram os detalhes das propriedades

EXPERIÊNCIA NA PRÁTICA



SEMINÁRIO DA FAESC DISCUTE
VIOLÊNCIA RURAL E RUMOS 
DA ECONOMIA BRASILEIRA

Um novo e aguçado olhar sobre a 
violência rural foi um dos destaques 
do Seminário Estadual de Líderes 
Rurais organizado pela Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de 
Santa Catarina (FAESC) em Floria-
nópolis, reunindo dirigentes de Sindi-
catos Rurais. O seminário foi coorde-
nado pelo presidente da FAESC José 
Zeferino Pedrozo e também teve a 
participação do presidente do Institu-
to CNA e ex-ministro da Previdência 
Social Roberto Lúcio Rocha Brant.

O estudo sobre a criminalidade 
no campo elaborado pelo Observa-
tório da Criminalidade no Campo da 
Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil (CNA) foi apresentado 
pelo diretor geral da Faculdade CNA 
e secretário-executivo do Instituto 
CNA André Sanches.

O documento aponta o grave 
quadro de insegurança no meio rural 
e apresenta propostas para o comba-
te e o efetivo enfrentamento da vio-
lência. O trabalho levantou os tipos 
mais frequentes de ocorrência, sendo 
furto 49%, roubo 33%, depredação 
12%, assassinato 3% e queima 3%. A 
distância onde ocorreu o crime em 
relação à sede do município também 
foi objeto de estudo: 37% das pro-
priedades rurais estão a menos de 20 
quilômetros, 28% entre 21 e 50 quilô-
metros, 3% entre 51 e 100 quilôme-
tros e 1% a mais de 100 quilômetros 
de distância. Em 32% das ocorrências 
não foi informado a distância.  

Das infrações praticadas, 54% 
ocorreram em propriedades de pecu-
ária de corte e leite. Em seguida vêm 
grãos (13%), frutas (3%) e verduras e 
legumes (1%). Outro dado relevante 

“É necessário inserir na política nacional de segurança pública 
programas e projetos específicos voltados para a prevenção e controle 
da criminalidade nas regiões rurais, considerando suas singularidades 
e a necessidade de ações específicas. Os Estados devem criar unidades 
especializadas de prevenção e combate à criminalidade rural dentro 
das estruturas das Polícias Civil e Militar”.

O presidente do Instituto CNA, 
Roberto Lúcio Rocha Brant falou 
sobre tendências econômicas e 
perspectivas para a o agronegócio 
brasileiro. Destacou que o Brasil 
vive uma de suas piores crises. “Oi-
tenta por centro de todas as dispo-
nibilidades financeiras do mercado 
estão nas mãos do Estado brasileiro, 
ficando apenas 20% para financiar 
empreendimentos e investimentos 
no setor privado”, relatou. 

Avaliou que o Estado brasilei-
ro é ineficiente e que a Constituição 
Federal de 1988 criou condições ex-

cessivamente privilegiadas para de-
terminadas categorias profissionais 
instaladas no aparelho estatal.

Brant observou que a previdên-
cia e o salário representam 75% dos 
gastos primários do governo, tirando 
os juros e que o País estava indo ao 
precipício em razão de políticas eco-
nômicas equivocadas. “Em dois anos 
de governo, Temer devolveu a racio-
nalidade para a economia brasileira”. 
O ex-ministro é pessimista: a quatro 
meses das eleições e diante de um ce-
nário de incertezas, o quadro geral é 
de pura desordem política.

ESTADO EXCESSIVO

“O único segmento da socie-
dade brasileira que tem segu-
rança econômica e jurídica é o 
funcionalismo público que goza 
de muitos privilégios:   absorve 
mais de R$ 250 bilhões por ano 
dos cofres públicos em salários 
e benefícios e tem baixo nível de 
produção e produtividade.”

O presidente Pedrozo destacou 
que a Faesc vem discutindo esse tema 
com o Governo do Estado nos últimos 
anos a quem pediu a criação de um 
programa emergencial de segurança 
nas áreas rurais. Uma das propostas 
é dar à Polícia Ambiental a missão 
adicional de reprimir a criminalidade 
e investigar bandidos e organizações 
criminosas que agem nas áreas rurais. 
Justificou que a Polícia Ambiental, 
braço da Polícia Militar, mantém equi-

pes volantes que percorrem as regiões 
agrícolas para combater crimes am-
bientais com excelente estrutura, equi-
pamento e armamento.

Informou que também está em 
estudo a elaboração de uma cartilha 
destinada a orientar a população ru-
ral. Para o dirigente, “a qualidade de 
vida no campo e as condições ideais 
de trabalho e produção dependem 
do combate eficiente da violência que 
flagela famílias e empresas rurais”.

“Esses mesmos agen-
tes poderiam desenvolver 
ações de inteligência po-
licial e repressão aos de-
mais crimes com grande 
resultado para a paz social 
no campo”.

ENCONTRO DE LÍDERES

Brant falou sobre tendências econômicas e perspectivas para a o agronegócio brasileiro

Uma centena de dirigentes de Sindicatos Rurais de SC participaram do evento

Ofício do SENAR/SC foi entregue ao diretor geral da Faculdade CNA
Sanches apresentou estudo

sobre a criminalidade no campo

constatou que 74% dos crimes foram 
praticados em propriedades de até 
500 hectares.

O estudo propõe ações e progra-
mas específicos para a zona rural, 
projetos de prevenção e controle da 
criminalidade, além da criação de 
unidades especializadas de preven-
ção e combate às infrações. Sugere a 
criação de uma Ouvidoria Nacional 
específica para o campo para escla-
recer dúvidas e fazer críticas e suges-

tões à atuação dos órgãos envolvidos 
com segurança pública nas esferas 
federal, estadual e municipal.

Segundo Sanches, apesar da reali-
dade extremamente dramática vivida 
na segurança pública nacional, pode 
surgir agora uma grande oportuni-
dade de correção de erros históricos 
com a apresentação de uma política 
consistente e integrada de prevenção 
e combate à violência contra produ-
tores e trabalhadores rurais.
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ENCONTRO DE LÍDERES
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ANÁLISE ANÁLISE

O Campo Futuro alia a capacitação do produtor rural à 
geração de informação para a administração de custos, de 
riscos de preços e gerenciamento da produção. A geração 
de informações compreende quatro ações: realização de 
painéis; desenvolvimento de indicadores com informações 
de custo de produção e rentabilidade das culturas agrícolas 
e da pecuária nos estados; criação de um sistema de infor-
mação e consolidação das informações geradas pelo pro-
jeto; divulgação de publicações a partir de análises e rela-
tórios setoriais de desempenho da agropecuária brasileira.

O presidente do Sistema FAESC/SENAR-SC, José 
Zeferino Pedrozo, reforçou que os painéis consistem em 
uma reunião técnica com a participação de produtores, 
representantes dos sindicatos rurais, técnicos da federa-
ção e da CNA. “Depois, é feito acompanhamento mensal 
dos preços dos insumos e dos custos de produção a fim de 
manter os produtores informados”, explicou.

Reforçou que o Campo Futuro é uma excelente oportu-
nidade para que os produtores aprendam na prática a ela-
borar seus orçamentos e ter conhecimentos sobre os custos 
de produção de suas propriedades. “O Campo Futuro dis-
ponibiliza informações estratégicas para facilitar a tomada 
de decisões dos produtores rurais mediante o acesso a um 
completo banco de dados do setor agropecuário”.

METODOLOGIA

CAMPO FUTURO VERIFICA CUSTOS 
DE PRODUÇÃO DAS PRINCIPAIS 
CULTURAS DE GRÃOS DE SC

Com o objetivo de levantar o cus-
to de produção das principais ativi-
dades agropecuárias do agronegócio 
brasileiro ocorreu em Santa Catarina 
mais uma edição do projeto Campo 
Futuro nos municípios de Xanxerê, 
Campos Novos e Tubarão. A inicia-
tiva foi realizada pela Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado 
de Santa Catarina (FAESC) e pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR/SC) em parceria com 
a Confederação Nacional da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA) e 
com o Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (CEPEA). 
Os Sindicatos Rurais dos municípios 
também foram apoiadores do evento. 

Os trabalhos foram desenvolvidos 
pelos pesquisadores do CEPEA, Rena-
to Garcia Ribeiro e Milena Emi Nishi-
kawa. O projeto utilizou a metodolo-
gia de “Painel de custos de produção”, 
a qual consiste em reunir produtores 
típicos da região e profissionais da 
área para definir o sistema de produ-
ção local, bem como seus custos di-
retos e indiretos, mediante debates e 
preenchimento de planilhas de custos.

Os municípios receberam painéis 
do Campo Futuro com foco na pro-
dução de soja, milho, feijão de inver-
no, trigo, aveia branca e arroz. Parti-
ciparam do levantamento produtores, 
técnicos e presidentes dos Sindicatos 
Rurais de Xanxerê, Campos Novos e 
Tubarão.

De acordo com Milena, os da-
dos preliminares levantados nos 
três municípios estão sendo ana-
lisados e, a partir desse resulta-
do, será feito um relatório final de 
diagnóstico das produções no Es-

tado. Em Xanxerê, o levantamento 
foi nas culturas de soja, milho, fei-
jão de inverno, trigo e aveia branca. 
Milena explicou que soja, milho e 
feijão de inverno pagaram os custos 
operacionais, e somente a soja e o 
feijão conseguiram cobrir também 
o custo total. Milho pagou somen-
te o operacional. Já o trigo e a aveia 
branca não pagaram nenhum custo. 
“Em observação, esse ano foi plan-
tado feijão preto ao invés do carioca 
devido ao preço melhor, fato que 
contribuiu para pagar os custos”.

Análises foram feitas em Xanxerê, Campos Novos e Tubarão

No município de Tubarão, o levantamento foi feito na 
cultura de arroz em dois sistemas diferentes: pré-germinado 
e semeado. Nos dois cenários o custo operacional do arroz 
conseguiu ser pago, mas o total não foi pago e também foi 
observado um alto custo de arrendamento. “Mesmo com a 
produtividade sendo acima da esperada a receita gerada não 
conseguiu cobrir os custos”, exemplificou. 

Em Campos Novos, Milena relatou que também foi 
feito levantamento de soja, milho, feijão de verão, trigo e 
aveia branca e os resultados foram bem parecidos com os 
de Xanxerê. “Soja e milho o custo operacional foi pago, 
mas para as culturas de inverno não. O custo total não 
foi pago em nenhuma cultura, representado por um alto 
custo de arrendamento. A produtividade também foi um 
pouco inferior a safra passada e a aveia branca foi planta-
da como alternativa ao trigo”. 

O representante do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Campos Novos, João Batista Ramos de Almeida, observou 
que, cada vez mais, os produtores rurais procuram eficiência 
para reduzir custos, melhorias para venda de seus produtos 
com preços competitivos e, consequentemente, evoluir a 
renda e o desenvolvimento da sua atividade. “Ficamos felizes 
ao ver a grande participação dos jovens no painel. Eles são o 
futuro do agronegócio e se demonstraram muito interessa-
dos em conhecer seus custos para otimizar e melhorar sua 
produção e venda. Esse é o futuro do setor: aliar eficiência e 
trabalho para expandir os negócios rurais”.

Produtores, técnicos e presidentes dos sindicatos rurais participaram dos encontros

Em Campos Novos foi feito levantamento de soja, milho, feijão de verão, trigo e aveia branca

Culturas de arroz foram avaliadas em Tubarão

Campo Futuro capacita e gera informações 

Em Xanxerê, levantamento foi nas culturas de soja, 
milho, feijão de inverno, trigo e aveia branca
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CNA DEBATE REPRESENTATIVIDADE 
DAS MULHERES NO AGRO

Mulheres que representam Sindi-
catos Rurais e Federações dos Estados 
se reuniram, na sede da Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA), em Brasília, para debater a 
representatividade feminina no setor 
agropecuário. Durante o encontro, as 
participantes assistiram palestras so-
bre as ações e programas do Sistema 
CNA/SENAR/ICNA, a importância 
do papel da mulher no campo, além 
de propostas de negócios internacio-
nais para produtoras rurais.

Representaram o Sistema forma-
do pela Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Santa Catari-
na (FAESC) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR/SC) a 
coordenadora estadual do programa 
Mulheres em Campo Nayana Setu-
bal Bittencourt e as produtoras rurais 
Astrid Lima (artesã e produtora de 

orgânicos) e Tatiana Cunha (mari-
cultora e presidente da Associação de 
Maricultores do Sul da Ilha). 

Nayana salientou a importância da 
participação feminina no sucesso do 
agronegócio, principalmente em rela-
ção às pequenas propriedades rurais 
que são característica de Santa Cata-
rina. “A força feminina é fundamental 
para o sucesso do setor. Elas são, muitas 
vezes, o alicerce, o braço direito de seus 
esposos e executam com excelência o 
papel de liderança auxiliando na ex-
pansão das propriedades. O agro é um 
setor que ainda tem a predominância 
masculina, mas o Sistema FAESC/SE-
NAR/SC, através de programas e cur-
sos de incentivo ao empreendedorismo 
da mulher, tem buscado contribuir 
para que a presença feminina cresça 
cada dia mais no meio rural”. 

Entre os programas desenvolvi-

dos com foco na mulher em Santa 
Catarina destaca-se o Programa Es-
pecial Mulheres em Campo que so-
mente para 2018 tem programadas 
70 turmas, atendendo aproximada-
mente mil produtoras rurais em todo 
o território catarinense. 

A diretora de Educação Profis-
sional e Promoção Social do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Se-
nar), Andrea Barbosa Alves, falou da 
importância dos programas voltados 
para a saúde da mulher e sobre empre-
endedorismo. “O Programa Saúde da 
Mulher Rural contribui para a mudan-
ça e melhoria das condições de vida, 
com ações preventivas, exames gineco-
lógicos e prevenção do câncer do colo 

do útero. Já o Programa Mulheres em 
Campo é voltado para gestão e empre-
endedorismo. O objetivo é ampliar o 
protagonismo feminino na administra-
ção das empresas rurais”, disse Andrea.

Durante a reunião, a Superinten-
dente de Relações Internacionais da 
CNA, Lígia Dutra, informou que a 
Confederação, em parceria com a Apex-
-Brasil, vai promover, durante o 3º Con-
gresso Nacional das Mulheres do Agro-

negócio, em outubro deste ano, uma 
rodada de negócios para mulheres que 
trabalham na apicultura e na cafeicul-
tura. “A ideia desse projeto é estimular 
o empreendedorismo feminino e valo-
rizar as produtoras rurais que já expor-
tam e as que também querem começar 
a exportar. Nós vamos abrir vagas para 
produtoras iniciantes nesse processo de 
internacionalização, que têm interesse 
em se especializar”, finalizou.

EMPREENDEDORISMO

Sistema FAESC/SENAR-SC participou do evento

“Queremos estimular as mu-
lheres a se envolverem cada vez 
mais e fazer com que o agro se 
fortaleça através da força feminina 
que vêm trabalhando, estudando, 
especializando-se e fazendo a ges-
tão do negócio. O futuro do setor 
passa pelas mãos delas”.

(Superintendente do SENAR/SC,
Gilmar Antônio Zanluchi)

Evento ocorreu na sede da CNA, em Brasília
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Tony Oliveira

Para Astrid, foi uma satisfação par-
ticipar do evento. “Achei maravilhosa 
a experiência. Cada uma expôs as suas 
dificuldades e problemas encontrados 
em sua propriedade, ou em associação 
e, juntas, debatemos essas questões”, rela-
tou. Segundo ela, a mulher tem um papel 
importante no agronegócio. “Somos de-
talhistas e determinadas. Corremos atrás 
de melhores preços, analisamos as esco-
lhas e contribuímos na organização e na 
documentação. Sem dúvidas é um papel 
indispensável no meio rural”, afirmou. 

De acordo com Tatiana, as mulhe-
res estão ganhando cada vez mais espa-
ço no agronegócio. “Ter a oportunida-
de de conversar sobre as dificuldades 
que encontro, em resolver problemas 
por falta de políticas públicas voltadas 
à maricultura, numa reunião da CNA 
e compartilhar informações com mu-

lheres de todas as regiões do Brasil foi 
uma experiência única e maravilhosa. 
Cada vez mais a mulher tem um papel 
importante na gestão dos agronegó-
cios, temos uma certa habilidade em 
organização, de gestão e a capacidade 
de motivar os homens a se manterem 
no ramo”, salientou. 

O presidente do Sistema FAESC/
SENAR-SC José Zeferino Pedrozo 
destacou a importância do empreen-
dedorismo no meio rural.

Pedrozo assumiu recentemente 
a presidência da Comissão Nacional 
de Empreendedores Familiares Ru-
rais da CNA.

EMPREENDEDORISMO

“As mulheres são criativas e de-
senvolvem medidas para agregar va-
lor aos produtos da propriedade, au-
xiliando no planejamento de ações 
para a expansão da produção” .
(Tatiana Cunha, maricultora e presidente da Associação dos 
Maricultores do Sul da Ilha) 

Nayana Setubal Bittencourt, coordenadora do programa Mulheres em Campo, acompanhou a reunião 



SANTA CATARINA SE PREPARA
PARA O CNA JOVEM 2018

SC DOS PRÓXIMOS 30 ANOS

ÂNGELO BENINCÁ É CIDADÃO  
HONORÁRIO DE FRAIBURGO

O Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (SENAR/SC), órgão 
vinculado à Federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Estado de Santa Ca-
tarina (FAESC) prepara-se para mais 
uma edição do CNA Jovem 2018. A 
partir do segundo semestre, entre os 
meses de julho e setembro, 30 jovens 
com idades entre 22 e 30 anos parti-
ciparão do programa. Recentemente 
a equipe de técnicos e gestores do SE-
NAR/SC participaram de capacitação 
em Brasília. 

A escolha dos jovens se deu com 
base na formação técnica ou superior 
com afinidade e interesse pelo setor e 
com características de liderança. “Eles 
já estão sendo capacitados a distância 
em liderança empreendedora. Essa 
é uma mudança para a edição desse 
ano e a porta de entrada para a etapa 
estadual”, explica o superintendente do 
SENAR/SC, Gilmar Antônio Zanluchi. 

A Etapa Estadual acontecerá em 
3 encontros nos meses de julho a se-
tembro. Após a conclusão dessa etapa 
serão classificados três jovens que se 
destacarem no plano de ação para 
uma futura etapa nacional.

Os jovens participantes poderão 

entrar para a rede CNA Jovem, es-
paço de interação com egressos do 
programa, onde acessam conteúdos, 
notícias, webinars e ciclos de debates, 
para propor avanços no desenvolvi-
mento de soluções para os desafios 
da agropecuária. 

O presidente da FAESC José Ze-
ferino Pedrozo participou durante 
o 46º Congresso da Associação dos 
Jornais do Interior de Santa Catari-
na (Adjori/SC), em junho, da mesa-
-redonda “Para onde caminha Santa 
Catarina?” com os presidentes da 
Adjori/SC, da Fecomércio-SC, Fiesc, 
FCDL/SC e Fecam. 

Ao final do evento, todos os re-
presentantes assinaram uma carta 
que será entregue à Assembleia Le-
gislativa do Estado de Santa Catarina 
(Alesc), subscrevendo o que se espera 
para o estado nos próximos 30 anos. 

O objetivo da carta é sensibilizar 
os candidatos ao governo do estado e 
a mandatos legislativos para a necessi-
dade de repensar o modelo e retomar 
o planejamento integrado, em busca 
de modelos de governança que permi-
tam fortalecer as estruturas comunitá-

O presidente da Câmara de Vereado-
res de Fraiburgo Adelar Ribeiro da Silva 
por proposição do vereador Rodrigo de 
Lara concedeu ao presidente do Sindi-
cato Rural de Fraiburgo Ângelo Benincá 
os títulos de Cidadão Honorário e Em-
presário Emérito do município. A sessão 
solene contou com a presença de auto-
ridades, familiares amigos e produtores 
rurais. O presidente da FAESC, José Ze-
ferino Pedrozo, participou da solenidade 
e salientou o importante trabalho desen-
volvido por Ângelo a frente do Sindicato 
Rural com ações de defesa do meio rural.

ECONOMIA

Trinta jovens serão capacitados pelo SENAR/SC no desenvolvimento de lideranças no agro

Sistema FAESC/SENAR-SC apoia carta de reivindicação de melhorias para o Estado

O programa é uma iniciativa do 
SENAR Central e da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), desenvolvido nos Estados 
pelas Administrações Regionais. 
O objetivo é desenvolver novas li-
deranças para o setor agropecuá-
rio. “O Sistema FAESC/SENAR-SC 
quer encontrar jovens qualificados, 
dispostos a contribuir com a ex-

pansão da agropecuária catarinen-
se. Os jovens que participam do 
programa têm a oportunidade de 
desenvolver trabalhos e integrar 
discussões de grande relevância 
para o Brasil com acesso a lideran-
ças de referência do nosso setor”, 
salienta o presidente do Sistema, 
José Zeferino Pedrozo. 

Participaram da capacitação 

em Brasília os prestadores de ser-
viço em instrutoria do SENAR/SC 
Erno Menzel, Marlon Duffecky e a 
gestora do programa em Santa Ca-
tarina Francine Iagher. Também 
participaram gestores e instrutores 
dos estados do Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Tocantis, Roraima, Rondônia, Pa-
raíba, Bahia e Alagoas.

REGISTRO

LIDERANÇAS NO AGRO

Grupo de Trabalho da CNA Jovem durante evento em Brasília

Equipe de trabalho do CNA Jovem

LIDERANÇA

O presidente da FAESC, José Zeferino Pedrozo, (terceiro da direita para a esquerda) participou da solenidade

Ângelo Benincá acompanhado da família após receber a homenagem

José Zeferino Pedrozo falou em nome do Sistema FAESC/SENAR-SC 

rias dos 295 municípios, em nome do 
que predomina entre todos os papéis 
de uma gestão pública: a qualidade de 
vida e a felicidade do cidadão. A pro-
posta é no sentido de se investir no 
projeto SC dos próximos 30 anos.

“Precisamos pensar no futuro de 

nosso País e começamos pensando 
no que queremos para o nosso Estado 
para os próximos 30 anos. É papel de 
toda a sociedade pensar e trabalhar 
em prol disso para que juntos possa-
mos lutar para alcançar as melhorias 
que precisamos”, observou Pedrozo.
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O casal Éder Luiz Broll e Ana Mar-
cello trocou a vida movimentada da ci-
dade para investir na tranquilidade do 
meio rural e escolheram Santa Catarina 
para iniciar os sonhos profissionais. Por 
12 anos moraram em Criciúma, no sul 
do Estado. Éder possuía uma construto-
ra enquanto Ana dedicava-se a função 
de bancária. Mas os planos começaram 
a mudar e há pouco mais de um ano a 
família foi em busca de melhoria na 
qualidade de vida. Após muitas pesqui-
sas encontraram o que queriam: o Ran-
cho São Bento. 

A propriedade rural, localizada em 
Treviso tem 25 hectares e está a 368 me-
tros do nível do mar. Planejada para o 
turismo rural, conta com atividades de 
ovinocultura, piscicultura, apicultura e 
meliponicultura. “Desde o início inves-
timos nas licenças para desenvolver o 
turismo rural que é o nosso foco. Tudo 
aconteceu muito rápido e aos poucos 
o número de visitantes foi aumentan-
do. Trabalhamos com agendamentos 
de grupos fechados de até 20 pessoas e 
oferecemos diversas atividades. Conta-
mos também com a trilha ecológica que 
oferece experiências incríveis”, relata o 
empresário rural. 

Com o crescimento dos negócios, 
Éder resolveu investir em qualificação. 
Iniciou no mês de março o Programa 

Uma homenagem aos 70 anos de 
fundação da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Santa Catarina (Fa-
esc) será um dos destaques do Encontro 
da Imprensa Catarinense, dia 04 de agosto 
deste ano, na sede campestre da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL), em Cha-
pecó, com a participação de cerca de 500 
profissionais de todo o Estado.  

A organização é da Associação Ca-
tarinense de Imprensa (Casa do Jor-
nalista) e da MB Comunicação, com 
o apoio da CDL. Participarão da festa 
jornalistas, radialistas, publicitários, re-
lações públicas, mídias, docentes, em-
presários e proprietários de meios de 

comunicação, representando o caráter 
multiprofissional da ACI. 

Para este ano já estão confirmados 
como apoiadores ao Sicredi, Sindi-
carne, Acav, Icasa, Aurora Alimentos, 
CDL Chapecó, Fort Atacadista, Unoesc, 
Fiesc, Ocesc, Sebrae/SC, Unochapecó, 
Nilo Tozzo, Apti Alimentos, Santa Ma-
ria, Faesc, Unimed Chapecó, Cooperal-
fa, Lang Palace, Arcus Indústria Gráfica 
e Fecoagro. 

O evento consistirá de solenidade 
festiva, homenagem aos profissionais de 
comunicação com 50 anos de ativida-
des, homenagens às entidades de outras 
áreas e almoço festivo.

RESULTADOS RECONHECIMENTO

EXPANSÃO DO TURISMO RURAL EM TREVISO 

ENCONTRO DA IMPRENSA CATARINENSE 
HOMENAGEARÁ OS 70 ANOS DA FAESC

Aluno do Programa Empreendedor Rural do SENAR/SC tem  
auxílio no planejamento e desenvolvimento da propriedade

Éder encontrou no meio rural o que buscava na vida profissional

Faesc tem a sede localizada em Florianópolis 

Propriedade recebe grupos de visitantes

A Federação da Agricultura 
receberá reconhecimento como 
organização não-mídia. “A Faesc é 
uma entidade que dá grande con-
tribuição ao desenvolvimento eco-
nômico de Santa Catarina e tem se 
pautado pelo respeito e valorização 
da imprensa como instituição as-
seguradora de todas as liberdades 
civis e democráticas”, observaram o 
presidente da ACI Ademir Arnon e 

o diretor regional do oeste e coor-
denador do evento Marcos Bedin.

Lutar por um modelo de prote-
ção e apoio à agricultura semelhante 
aos países desenvolvidos é um dos 
compromissos da Faesc, presidida 
por José Zeferino Pedrozo. A insti-
tuição congrega 98 Sindicatos Rurais 
ativos filiados, os quais representam 
40 mil produtores da categoria eco-
nômica rural. Todos os 295 municí-

pios catarinenses recebem ações do 
Sistema Faesc que inclui os Sindica-
tos Rurais e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar/SC). 

A Faesc foi fundada em 24 de 
março de 1948. Entre os principais 
objetivos da Federação destaca-se a 
defesa política da agricultura e pe-
cuária em face dos desafios, opor-
tunidades e ameaças que surgiram 
com a globalização da economia.

HOMENAGEADA 
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Presidente da FAESC, José Zeferino Pedrozo

Empreendedor Rural (PER), promo-
vido pelo Senar/SC. “Tem sido uma 
oportunidade única. A cada módulo 
consigo ampliar mais meus horizontes 
com relação à minha empresa rural. O 
trabalho de orientação que o SENAR/
SC desenvolve tem sido fundamental 
para o planejamento e estruturação da 
propriedade”, afirma Éder. O produtor 
rural integra a turma do PER de Treviso. 

Segundo Broll, a intenção é am-
pliar o turismo rural na propriedade 
e investir no serviço de pousada no 
próximo ano. Para isso conta com o 
apoio do PER e demais cursos ofere-
cidos pelo Senar/SC. A coordenadora 
estadual, Nayana Setubal Bittencourt, 
explica que programa valoriza o em-
preendedorismo, o desenvolvimento 

de competências e habilidades rela-
cionadas à criação de um projeto de 
melhoramento, ampliação ou implan-
tação de uma nova atividade rural. 

O superintendente do Senar/SC, 
Gilmar Antônio Zanluchi salienta que 
os participantes do PER desenvolvem 
projetos que têm como foco implan-
tar uma nova atividade ou ampliar as 
já existentes. Para o presidente do Sis-
tema Faesc/Senar-SC, José Zeferino 
Pedrozo, o programa é um incentivo 
para o crescimento das diferentes ca-
deias produtivas do agronegócio. “As 
propriedades são verdadeiras empresas 
rurais e devem ser tratadas como tal, 
visando com responsabilidade e gestão 
o crescimento da atividade e a qualida-
de de vida”. 
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MELHORIAS

PREÇOS PAGOS AOS PRODUTORES DE 
LEITE EM SC REGISTRAM ALTA EM JUNHO

Seca, excesso de chuva, greve dos 
caminhoneiros, desestímulo pelos 
preços baixos – uma série de fatores 
contribuiu, nos últimos meses, para 
a diminuição da produção de leite no 
Brasil. Com a menor oferta dessa ma-
téria-prima, o preço subiu. O Conselho 
Paritário Produtor/Indústrias de Leite 
do Estado de Santa Catarina, reunido 
em Joaçaba, anunciou os valores de 
referência para este mês de junho com 
projeção de 11,2% de aumento.

O leite entregue em junho para 
processamento industrial a ser pago 
em julho pelos laticínios terá aumen-
to de 12 a 15 centavos/litro. Os valo-
res projetados são os seguintes: leite 
acima do padrão R$ 1,5770/litro; leite 
padrão R$ 1,2821 e abaixo do padrão 
R$ 1,1871. Os valores se referem ao 
leite posto na propriedade com Fun-

rural incluso. 
O mercado catarinense está pa-

gando aos produtores rurais, como 
de praxe, acima dos valores de refe-
rência. O consumidor está sentindo 
os efeitos dessa nova situação nas 
gôndolas, pois o preço final também 
subiu no varejo.

A Federação da Agricultura e Pe-
cuária do Estado de Santa Catarina 
(FAESC) explicou que, com a redução 
da oferta, muitas indústrias lácteas de 
outros Estados estão comprando o 
leite catarinense, aquecendo o cha-
mado “mercado spot”. Essa situação 
força os laticínios do Estado a elevar 
o preço para garantir o estoque de lei-
te bruto para processamento.

Em algumas regiões ocorreu 
seca e, em outras, excesso de chuvas 
prejudicando em ambos os casos, as 

pastagens. Com menos alimento, o 
gado bovino leiteiro produziu menos. 
Por outro lado, durante a greve dos 
transportadores, mais de 5 milhões 
de litros de leite por dia foram jo-
gados fora porque não puderam ser 
retirados das propriedades rurais, to-
talizando mais de 50 milhões de litros 
desperdiçados.

O presidente da FAESC José Ze-
ferino Pedrozo observa que as incer-
tezas do mercado serão reduzidas 
quando a região ingressar no merca-
do internacional. “O Sul tem condi-
ções de exportar, principalmente pela 
qualidade do rebanho e por abrigar 
grandes indústrias. Temos que fazer 
a nossa parte com uma produção de 
qualidade e alto nível que permita a 
exportação de produtos lácteos para 
inúmeros países”, asseverou.

TABELA 02 - IDENTIFICAÇÃO DO LEITE PADRÃO E EXEMPLOS
DE LEITE CLASSIFICADOS COMO ACIMA E ABAIXO DO PADRÃO.

MELHORIAS

Na última reunião, a diretoria 
do Conseleite aprovou os resulta-
dos dos estudos da Câmara Téc-
nica relativos aos custos de pro-
dução de produtores e indústrias 
que resultam em novos valores 
de referência para os derivados 
lácteos considerados no modelo. 
Foram alterados os parâmetros 
de qualidade do Leite-Padrão de 
acordo com a legislação e as esta-

tísticas relativas ao leite recebido 
pelas empresas participantes do 
Conseleite Santa Catarina. Foram 
alteradas também as escalas de 
ágios e deságios para os parâme-
tros de qualidade e volume.

Santa Catarina é o quarto pro-
dutor nacional. O Estado gera 
3,059 bilhões de litros ao ano. 
Praticamente todos os estabeleci-
mentos agropecuários produzem 

leite, o que gera renda mensal às 
famílias rurais e contribui para o 
controle do êxodo rural. O oeste 
catarinense responde por 75% da 
produção. Os 80.000 produtores 
de leite (dos quais, 60.000 são 
produtores comerciais) geram 9 
milhões de litros/dia, mas a capa-
cidade industrial está estruturada 
para processar até 10 milhões de 
litros de leite/dia.

ATUALIZAÇÃO

(*) Descarte condicionado à análise técnica e à reincidência

TABELA 01 - IDENTIFICAÇÃO DOS TESTES E DO PADRÃO MÍNIMO PARA O RECEBIMENTO DO LEITE.

TESTES PARA DESCARTE/
CONDENAÇÃO

PADRÃO MÍNIMO PARA 
DESCARTE/CONDENAÇÃO

LOCAL DE COLETA  
DA AMOSTRA

PERIODICIDADE  
DA ANÁLISE/TESTE

Crioscopia 530* a 555°H Plataforma do laticínio Diária/Carga

Alizarol Estável a 72% (v/v) Propriedade Rural Diária/Produtor

Resíduos de Antibióticos e 
Redutores Ausência Plataforma do laticínio Diária/Carga

Exame de Brucelose e 
Tuberculose Realizado Propriedade Rural Anual

CLASSIFICAÇÃO DOLEITE 
SEGUNDO PARÂMETROS DE 
QUALIDADE DO PRODUTO, 
VOLUME ENTREGUE E 
MANEJO DO REBANHO

ÁGIO/DESÁGIO %
SOBRE O PREÇO
DO LEITE PADRÃO

PONTOS
ACUMULADOS

EXEMPLOS DE ENQUADRAMENTO
EM CADA FAIXA DE PREÇO

Acima do padrão
(Maior valor de referência) 23,00% 2.300 pontos

positivos

Leite: gordura (≥4,50%); proteína (≥3,51%); 
células somáticas (< 200 mil);
contagem bacteriana (até 50 mil);
volume entregue (> 2.000 litros/dia).

Leite padrão 0,00% Zero pontos

Leite: gordura (3,50 a 3,59%); proteína (3,11 
a 3,15%); células somáticas (450 a 499 mil); 
contagem bacteriana (251 a 300 mil); volu-
me entregue (até 50 litros/dia).

Abaixo do padrão
(Menor valor de referência) -8,00% 800 pontos

negativos

Leite: gordura (3,00 a 3,09%); proteína 
(2,90% a 2,95%); células somáticas (≥ 700 
mil); contagem bacteriana (>500 mil).
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