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Funrural entra em pauta no STF

O

Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) entrou na
pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 6 de outubro,
quando os Ministros começaram a discutir novamente a constitucionalidade da contribuição. Há mais de 10 anos o produtor rural pessoa física
e as agroindústrias têm acompanhado o vai e vem dos processos que legitimam
ou não o pagamento das contribuições que compõem o fundo.
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Acrioeste
participa do
lançamento da
Operação Safra

A

Acrioeste, através de seu
presidente Mario Mascarenhas, marcou presença
no lançamento da Operação Safra ocorrido no último dia 23, na
sede da Base Avançada (Bavan)
do Grupamento Aéreo (Graer) da
Polícia Militar, no aeroporto do
município de Barreiras.
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EXPEDIENTE

Manejo de pastagens
Mario Cezar Mascarenhas
Presidente

U

m bom manejo de pastagem é fundamental para manter seu
solo preservado e para que os animais suportem de melhor
maneira a transição do período de estiagem para a época de
chuvas que se aproxima. Além do ganho ecológico, seu solo vai se
tornar muito mais produtivo, ofertando uma planta com qualidade
nutricional superior e em maior quantidade. Com isso a taxa de ocupação de animais/hectare também será maior, com custo de produção menor e o resultado econômico ficará acima da média nacional
em sistemas tradicionais.
Manter um bom manejo de pastagem, principalmente no período de estiagem, diminui os riscos de queimadas, uma vez que devido
a baixa estatura das pastagens o combate de incêndios, caso ocorram
em sua propriedade, fica mais facilitado.
O manejo da pastagem é basicamente a administração de duas
necessidades conflitantes, pois as plantas precisam de suas folhas
para se desenvolverem e os animais necessitam destas mesmas folhas para sua alimentação. Assim, o manejo do pastejo provoca controle sobre o animal e sobre o pasto.
Vários outros fatores, dos acima citados, corroboram em um
bom manejo de pastagens: reduz a emissão de gases de efeito estufa,
protege o solo e aumenta a produtividade de grãos no sistema de
integração lavoura-pecuária-floresta, entre outros fatores.
Segundo pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Gado de Corte, só de fazer o manejo correto do pasto, é possível aumentar de
produção animal de 30% a 40%.
O correto manejo da pastagem é extremamente importante e
fundamental para garantir a produtividade e sustentabilidade do sistema de produção. O bom manejo da pastagem além de propiciar
maior produtividade por hectare, encontra-se relacionado à conservação dos recursos ambientais (evitando ou prevenindo erosões,
compactação e baixa infiltração de água no solo), o que é comum em
áreas degradadas ou que não tem manejo correto.
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Acrioeste participa do lançamento da Operação Safra

A

Associação dos Criadores de Gado do Oeste da Bahia (Acrioeste),
através de seu presidente Mario
Mascarenhas, marcou presença
no lançamento da Operação Safra
ocorrido na manhã de hoje, 23, na
sede da Base Avançada (Bavan)
do Grupamento Aéreo (Graer) da
Polícia Militar, no aeroporto do
município de Barreiras.
A iniciativa garante o reforço do policiamento no oeste do
estado, com ações preventivas e
repressivas contra grupos especializados em furtos e roubos de
grãos e gado, de produtos destinados à agropecuária em geral, de
defensivos agrícolas, entre outros
crimes.
O titular da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ricardo
Cesar Mandarino, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, presidentes e
diretores de entidades ligadas ao
agronegócio e prefeitos e vereadores dos municípios da região
Oeste da Bahia participam do lançamento da operação, que está no
oitavo ano consecutivo.
Realizada em parceria com a
Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), a Operação Safra abrange 24 municípios
da região. Durante as sete últimas edições, a Polícia Militar fez
abordagens, apreensões e recuperação de veículos e cargas.
Durante o evento o presidente
da Acrioeste manteve contato com
o secretário de Segurança Pública
Ricardo Cesar Mandarino, com o
diretor geral da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab),
Oziel Oliveira, entre outras autoridades, oportunidade em que repassou as demandas e preocupações do setor da pecuária bovina.
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Banco do Nordeste prevê aplicação de
R$ 26,6 bilhões em recursos do FNE em 2022

Para Bahia, estão previstos R$ 6,87 bilhões em investimentos

O

Banco do Nordeste realizou
hoje, em transmissão no seu
canal no Youtube, reunião
para apresentar a proposta da Programação FNE 2022, documento que norteia a aplicação anual dos recursos do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para o ano que
vem. A previsão orçamentária, sujeita
a revisão até o final do exercício, indica a aplicação de R$ 26,6 bilhões em
recursos do Fundo na Região Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do
Espírito Santo, beneficiando um total
de 1.990 municípios.
O montante projetado para 2022
prevê investimentos da ordem de 5,97
bilhões para o setor de comércio e serviços (22,5%); 3,87 bilhões para pecuária (14,6%); R$ 3,84 bilhões para
agricultura (14,4%); R$ 2,66 bilhões
para indústria (10%); R$ 551,1 milhões
para turismo (2,1%); R$ 349,2 milhões
para agroindústria (1,3%); e R$ 165
milhões para negócios com pessoa física (0,6%). Os recursos previstos para
investimentos em infraestrutura somam R$ 9,17 bilhões (34,5%).
Um dos destaques da programação
projetada para o ano que vem é a reserva de R$ 7,43 bilhões para investimentos em projetos de energia sustentável,
que favoreçam o enfrentamento da atual crise hídrica e energética a partir do
desenvolvimento do potencial da região Nordeste para geração de energia

eólica e solar.
O orçamento previsto para o próximo ano traz um aporte de recursos
10,37% maior que os estabelecidos
na programação do presente exercício, que trabalha com o montante de
R$ 24,1 bilhões. Os valores projetados são passíveis de ajustes, a partir da
apreciação e aprovação pelo Conselho
Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste, com o
propósito de atender necessidades determinadas por contextos econômicos
e demandas dos setores produtivos.
A Programação FNE 2022 prevê investimentos de R$ 6,87 bilhões para o
setor produtivo baiano, incluindo empreendimentos dos setores agropecuário, industrial, agroindustrial, turismo,
comércio, serviços e de infraestrutura.

Metodologia participativa
A construção da programação anual do FNE é orientada por metodologia
participativa, elaborada sob a coordenação do Banco do Nordeste e em
diálogo com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Sudene,
representantes de governos estaduais
e municipais e representantes do setor
produtivo.
As reuniões para elaboração da Programação FNE 2022 foram iniciadas
em junho, com encontros presenciais e
on-line, para contemplar contribuições

dos diversos atores de todos os estados
que integram a área de atuação da Sudene. A distribuição dos valores projetados por estado, setores econômicos
e portes de empreendimentos já foram
apreciados pelos parceiros e o texto elaborado dará origem ao Plano de Aplicação Regional, a ser encaminhado ao
MDR e à Sudene até 30 de outubro.
Na reunião de hoje, estiveram
presentes o presidente do Banco do
Nordeste, Romildo Rolim, o superintendente de Supervisão da rede de
agências do BNB, Luiz Abel, e o superintendente de Políticas de Desenvolvimento Sustentável do BNB, Henrique Tinoco. Pelo MDR, participaram o
diretor do Departamento de Instrumentos Financeiros e Inovação, Diego Antonio Link, e a secretária de Fomento e
Parceria com o Setor Privado, Veronica
Sánchez. Representou a Sudene o diretor Raimundo Gomes de Matos. Como
integrantes dos setores produtivo e de
governo, foram ouvidos a presidente da
Câmara Setorial de Turismo e Eventos
do Ceará, Anya Ribeiro, e o coordenador executivo de projetos especiais da
Secretaria de Planejamento do Estado
da Bahia, Antônio Alberto Valença.
Os recursos do FNE constituem
uma fonte de financiamento a atividades produtivas conduzidas na área
de atuação da Sudene, por meio de
investimentos de longo prazo, oferta
de capital de giro e custeio. Também
são beneficiados estudantes atendidos
pelo Programa de Financiamento Estudantil (P-FIES) e pessoas físicas que
investem em mini e microgeração de
energia fotovoltaica. Por orientação legal, os recursos do Fundo beneficiam
prioritariamente empreendimentos de
pequeno porte localizados em espaços considerados prioritários à Política
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), a exemplo do Semiárido
nordestino, além de seguir as diretrizes
de aplicação constantes no Plano Regional e Desenvolvimento do Nordeste
(PRDNE).
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Adab divulga agenda do Curso de
Agentes Vacinadores em Outubro
pecuário da Bahia”, enfatizou o
diretor geral da Adab, Oziel Oliveira.

N

ovos Agentes Vacinadores
já estão aptos a imunizar
bovinos contra a Brucelose
na região de Riachão do Jacuípe, Pé
de Serra, Ipirá, Nova Fátima, Biritinga e Pedrão. A Agência de Defesa
Agropecuária da Bahia (Adab), encerrou ontem, 23, a rodada do Curso
de Agentes Vacinadores de Brucelose do mês de setembro, realizado
em parceria com o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural – SENAR/
Bahia, Federação da Agricultura do
Estado da Bahia (Faeb) e Sindicato
de Produtores Rurais de Riachão de

05

Jacuípe.

Para fazer o curso o aluno precisa ter 18 anos e ser alfabetizado.
Os cursos são gratuitos e também se tornaram uma opção de
emprego e renda para os mais
de seis mil agentes formados. “O
corpo técnico da Agência já tem
expertise em treinamentos e capacitação de produtores e com o
apoio das entidades locais e dos
nossos parceiros, seguiremos
em busca dos melhores resultados para valorizar o patrimônio

A agenda dos cursos
do mês de outubro
já foi montada e irá
contemplar o município
de Itapiramutá entre os
dias 5 e 7; Marcionílio
de Souza, de 13 a 15;
Formosa do Rio Preto
também de 13 a 15;
Guanambi, Seabra e
Wanderley, de 19 a
21; Iaçu de 25 a 27 de
outubro. O principal
objetivo é formar
agentes vacinadores
contra brucelose que
possam atender a
pequenos produtores,
assentamentos,
comunidades e projetos
agrícolas.
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Funrural entra em pauta no STF
Constitucionalidade da contribuição cobrada do produtor empregador e da agroindústria
será debatida no dia 6; incentivos ao Senar também entrarão em discussão

O

Fonte Pg1 comunicação

Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural) entrou na pauta do
Supremo Tribunal Federal (STF) no
dia 6 de outubro, quando os Ministros começaram a discutir novamente
a constitucionalidade da contribuição. Há mais de 10 anos o produtor
rural pessoa física e as agroindústrias têm acompanhado o vai e vem
dos processos que legitimam ou não
o pagamento das contribuições que
compõem o fundo.
A volta da discussão sobre o Funrural devido pelo empregador rural
pessoa física, já validado pelo STF
em 2017, pode gerar uma nova discussão, caso ocorra uma reversão do
entendimento. Apesar de positiva,
eventual decisão favorável do Supremo poderá ensejar novas discussões
objetivando a recuperação de valores
pagos em 2018 no Programa de Regularização Tributária Rural (PRR),
época em que o entendimento era
desfavorável.
Só para entender o andamento das
discussões, o Funrural em questão
está baseado na Lei 10.256/2001, que
trouxe a cobrança de 2,5% sobre a
renda bruta proveniente da comercialização da produção rural das agroindústrias e de 1,8% dos produtores
rurais pessoas físicas. A contribuição
nada mais é do que o “INSS” do setor
rural, por atender questões previdenciárias e de seguridade social.
Nas últimas duas décadas, contestações têm sido realizadas por
empresas do agro e o Funrural já entrou e saiu da composição da carga
tributária do setor algumas vezes. O
STF julgará o Funrural devido pelas agroindústrias pela primeira vez
agora em 06/10/2021. Por outro lado,
o Funrural dos empregadores rurais já foi analisado pelos Ministros

em outras oportunidades. Em 2010,
lembra Fernanda, a contribuição do
empregador rural pessoa física, devida com base em lei anterior à Lei
10.256/2001, foi considerada inconstitucional após uma ação movida por
um frigorífico. Isso gerou uma falsa
sensação de desnecessidade de recolhimento do tributo, o que fez com
que muitos produtores rurais deixassem de pagá-la. Porém, em 2017,
ao analisar a mesma contribuição,
desta vez devida com base na Lei
10.256/2001, o STF validou a questão e julgou constitucional o Funrural
do empregador rural pessoa física.
Possibilidade de reembolso
Uma dúvida que tem circulado
no ambiente jurídico das empresas
do agro, por exemplo, é se o Funrural for julgado improcedente, como
será o reembolso referente ao pagamento dos últimos cinco anos. O
Funrural confundiu o agro como um
todo porque ele é complexo tecnicamente, com uma linha do tempo
muito longa.
Em relação ao Funrural do empregador rural pessoa física, na ocasião
em que o STF legitimou a obrigatoriedade do Funrural, em 2017, logo
no ano seguinte houve a criação do

Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), que instituiu - pela
lei 13.606 - o parcelamento dos débitos do imposto devido dos anos anteriores. Outro ponto que deverá entrar
em discussão é a análise sobre a sub-rogação do imposto, ou seja, no elo
de uma cadeia produtiva, quem arca
com o Funrural? A resposta terá que
sair desse debate.
Senar
Também deve entrar na pauta do
STF do próximo dia 6 de outubro a
obrigatoriedade sobre o pagamento
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) pelos produtores
rurais empregadores. O Senar foi
criado em 1991 com o objetivo de
organizar, administrar e executar, em
todo território nacional, a formação
profissional rural e a promoção social de jovens e adultos que exerçam
atividades no meio rural.
No último ano, no entanto, o montante captado não foi completamente
aplicado. De acordo com dados fornecidos pelo próprio Senar, em 2020
a instituição obteve uma sobra de caixa de R$ 40 milhões. A arrecadação
do Senar, de acordo com a própria
entidade, foi de R$ 146 milhões no
período.
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Japaranduba repassa para a Acrioeste chancela
do 56º Leilão Virtual Japaranduba Ganar

C

om o intuito de fortalecer a
Associação dos Criadores
de Gado do Oeste da Bahia
(Acrioeste) a Japaranduba Ganar
chancelou a entidade com percentual obtido na comercialização de
animais no 56º Leilão Virtual Japaranduba Ganar ocorrido no mês de
julho deste ano.
“Nós, da Japaranduba Ganar,

procuramos sempre dentro de nossos eventos fazer algum tipo de
contribuição visando o fortalecimento da Acrioeste, além disso, somos fazenda parceira da associação
e contribuímos com um valor anual
que ajuda na manutenção da entidade. Por ser sem fins lucrativos
e ter por objetivo defender o interesse e o fortalecimento da pecuá-

ria na Bahia, a Acrioeste necessita
que empresas e fazendas parceiras
façam um aporte financeiro para
que ela possa continuar defendendo nossos interesses e por isso tem
nosso total apoio”, concluiu Claudio
Paranhos, proprietário da Fazendas
Reunidas Japaranduba, ressaltando
que sempre nos principais eventos
da Japaranduba Ganar, a empresa
repassa uma chancela das vendas,
até mesmo para influenciar outros
criadores a fazerem o mesmo.
Para o pecuarista e presidente da
Acrioeste, Mario Cezar Mascarenhas, fazendas como a Japaranduba Ganar, são exemplos não só na
produção de animais com genética
superior, mas também no engajamento e defesa da pecuária. A participação efetiva no fortalecimento
de nossa associação é de suma importância. “Quanto mais forte for a
Acrioeste, mais condições teremos
de pleitear junto aos órgão públicos, melhorias para a pecuária do
Oeste da Bahia”, concluiu.

SPRW e Acrioeste promovem curso de tratorista

A

tendendo uma demanda da Associação dos Criadores de Gado do Oeste da Bahia (Acrioeste) a Federação
de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia
(FAEB), através do Sistema Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) e Sindicato dos
Produtores Rurais de Wanderley (SPRW),
promoveu entre os dias 05 e 08 de outubro, na
Raya Agropecuária, município de Wanderley,
Oeste da Bahia, curso de Tratorista Agrícola.
Essa modalidade de curso fortalece a transferência de tecnologia e conhecimento técnico
para os produtores rurais, promovendo a capacitação e o desenvolvimento da mão de obra
local, especializando o trabalho no campo e
garantindo a redução dos custos operacionais.
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Bombeiros e brigadistas da Prevfogo atuam nos
incêndios florestais que chegaram às regiões Oeste,
Norte e Chapada Diamantina
Atualmente o combate acontece
há mais de duas semanas em 16 cidades simultaneamente. Dez aeronaves modelo Air Tractor do Programa
Bahia Sem Fogo, além de brigadistas
voluntários, também apoiam as ações
para apagar as chamas e evitar que outras áreas sejam atingidas.
*Luís Eduardo Magalhães* Os bombeiros combatem por terra na
comunidade de Sangueiro, enquanto
as aeronaves realizam o combate e
o monitoramento aéreo. Os militares
realizam aceiros para evitar que o incêndio se alastre. Os militares percorreram cerca de 7km na tentativa de se
aproximar ainda mais do foco.
*Barreiras* - Os bombeiros e brigadistas combateram focos de incêndio no povoado da Nanica com a realização de aceiros, combate direto e o
apoio das duas aeronaves, bem como
o monitoramento de outras regiões
próximas. Paralelo a isso, realizou-se
uma análise do cenário e percebeu-se
alguns pontos de possível reignição.
Apesar do uso das aeronaves, e da
ação incansável do pessoal em solo,
o fogo se expandiu pelas regiões de
morros, de difícil acesso, e segue
queimando a vegetação sentido a cidade de Angical.
*Angical* - Foi iniciado o combate no povoado Eixão de Missão,
local de maior incidência dos focos de
incêndio. A região é de Caatinga e o
combate conta com ajuda de populares.
*Morpará* - Os bombeiros foram
divididos em dois grupos de trabalho.
E continuaram o que já estava sendo
realizado anteriormente com resfriamento dos pontos quentes, passíveis
de se tornarem um novo foco. Duas
aeronaves permanecem dando apoio.
*Buritirama* - No povoado de
Clemente de Baixo o combate continua com o trabalho no perímetro do
foco da localidade de tanque novo,

com a realização de aceiros e o resfriamento de pontos quentes, bem
como com o corte de galhos em brasa.
*Riachão das Neves* - Bombeiros estiveram no povoado Castelo Rio
Branco
*Barra* - O combate acontece na
comunidade do Igaritê.
*Ibotirama* - Os bombeiros estão combatendo na região da BR 242
*Formosa do Rio Preto* - O
combate continua na Região do Ouro.
*Mulungu do Morro* - A equipe
foi informada de uma possível reignição e já esta avaliando a área.
*Macaúbas* - A localidade de
Cantinho, onde acontece o combate, é
de difícil acesso com uma caminhada
íngreme de cerca de 2 horas até que
os bombeiros tenham acesso a linha
de fogo.

*Lençóis* - O combate continua
em Tanquinho e os bombeiros iniciaram o monitoramento em algumas
áreas. Dois aviões também realizam o
combate e monitoramento aéreos.
*Uibaí* - O combate continua na
localidade Eólica de Uibaí e os bombeiros estão conseguindo minimizar
os danos.
*Pilão Arcado* - Uma equipe está
realizando o combate na localidade
de Lago grande, numa área de difícil
acesso. Estão realizando aceiros para
evitar que o incêndio se alastre.
*Iraquara* - Após avaliação no
Quilombo Riacho do Mel foi verificada a inexistência de focos de incêndio.
*Campo Alegre de Lourdes* Na localidade Aroeiras, uma equipe
foi deslocada para avaliar possível
foco de incêndio da região.
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