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AÇÕES E CONQUISTAS 2016
COMISSÃO NACIONAL DE AVES E SUÍNOS
1. Lei dos Contratos de Integração (Lei no 13.288/2016)
O ano de 2016 entrou para a história da avicultura e suinocultura brasileira. Foi sancionada a Lei no 13.288, no dia 16 de maio de 2016, após 18 anos desde a apresentação da
primeira proposição legislativa (PL no 4.378/1998), que tentava disciplinar a relação contratual entre produtores integrados e agroindústria integradora. Resultado do protagonismo da CNA nas negociações, que duraram cinco anos, entre os grupos de interesse
envolvidos; a partir dessa data, os contratos de integração agroindustrial passaram a
ser regidos por norma específica dentro do ordenamento jurídico brasileiro.

2. Medidas de amparo à suinocultura e avicultura
Os elevados patamares de preços do milho e o seu desabastecimento, em algumas
regiões, causaram prejuízos para os setores de aves e suínos ao longo do ano de 2016.
Para amenizar o problema, a CNA participou de audiências públicas e reuniões setoriais
a fim de buscar medidas de amparo aos setores. Dessa forma, foi publicada linha de
crédito para a retenção de matrizes suínas, liberados estoques públicos de milho e aumento dos limites na venda de milho balcão da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab) por produtor rural cadastrado. Também, foi suspenso o imposto de importação
(II) e aprovadas as variedades de milho norte-americano na Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança (CTNBio). Por último, a CNA elaborou e entregou ao presidente da
Frente Parlamentar da Suinocultura projeto de lei que trata de subvenção econômica
aos produtores de proteína animal na aquisição do milho em épocas de crise.

Após a sanção da Lei nº 13.288/16, a CNA contratou consultoria jurídica especializada
em contratos de integração. O objetivo foi realizar seminários sobre os novos direitos
e deveres, bem como a implementação da legislação aos produtores integrados nos
principais estados produtores do país. Também foi criado canal de diálogo para que
produtores integrados de todo o país retirem suas dúvidas quanto às intepretações da
lei e dos contratos vigentes.
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3. Consultoria jurídica especializada em contratos de integração
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4. Curso de negociação em contratos de integração
A CNA, em parceria com o SENAR, iniciou estruturação de curso sobre negociação
em contratos de integração, para que lideranças de produtores possam se profissionalizar e atuar na defesa dos interesses dos seus pares nas unidades de integração
junto à indústria.

5. Medidas de prevenção e controle à influenza aviária
(IA) no Brasil
A fim de manter o status de país livre de IA, a CNA e as principais empresas do segmento formaram GT capitaneado pelo Mapa para estruturar ações público-privadas de
prevenção e mitigação de riscos aos possíveis surtos da doença.

6. Projeto Suinocultura de Baixa Emissão de Carbono

AÇÕE S E CONQU I S TA S DA AGROPEC UÁ R I A BR A SI L E I R A

A CNA criou GT, com a participação do Mapa, da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) e representantes de algumas federações de agricultura
para a formação de uma agenda de propostas para a redução dos gargalos burocráticos das tecnologias de baixa emissão de carbono na suinocultura.
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7. Normatização do Bem-Estar Animal (BEA) no transporte de
carga viva
A CNA rediscutiu a proposta de normativa do Bem-Estar Animal (BEA) no transporte
de animais no âmbito da Câmara Setorial da Bovinocultura de Corte, a fim de aprimorar
pontos ainda conflitantes.

8. Regulamentação do Foniagro e da Cadec
Foi criado GT entre as entidades representativas de produtores integrados e agroindústria integradora para discutir pontos da Lei no 13.288, que ainda serão regulamentados pelo Poder Executivo. O objetivo é atingir um consenso sobre o funcionamento e
a implementação dos Fóruns Nacionais de Integração Agroindustrial (Foniagro) e das
Câmaras de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação (Cadec).

Formação de consenso e
articulação para apreciação
do PLS no 330/2011

Sanção da Lei no 13.288/16, que disciplina os contratos
de integração.

Medidas de amparo à
suinocultura e avicultura

Publicada linha de crédito para a retenção de matrizes
suínas, liberados estoques públicos de milho e aumento
dos limites na venda de milho balcão da Conab por
produtor rural cadastrado. Suspenso o imposto de
importação (II); Aprovação das variedades de milho
norte-americano na CNTBio.

Alinhamento metodológico
do levantamento dos custos
de produção na Sul

Consolidação da metodologia utilizada no Projeto
Campo Futuro para levantamento dos custos de
produção da avicultura e suinocultura integrada nos
estados da região Sul.

Consultoria jurídica
especializada em contratos
de integração

Realização de palestras nos estados de Santa Catarina,
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso,
Bahia e Distrito Federal.

Medidas de prevenção e
controle à Influenza Aviária

Elaboração de folder e link no site da CNA,
reestruturação das Instruções Normativas (IN) 10 e
56, sobre biossegurança nas granjas. Realização de
workshop em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Estruturação de cartilha junto ao SENAR.
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