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CARTA CIRCULAR Nº 105/2021-CNA                                  
 

Brasília, 14 de julho de 2021. 
 

 

Caro Produtor,  

 
 

 Agradecemos a sua participação na pesquisa que buscou identificar os 
gargalos no acesso ao crédito e as prioridades dos produtores para a safra 2021/2022, 
realizada pelos técnicos do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), no período de 12 a 27 de abril de 
2021. No total, contamos com a participação de 4.336 produtores rurais atendidos pela 
ATeG/Senar, contemplando 18 atividades agropecuárias, em 14 Estados e 727 
municípios.  

Os principais resultados da pesquisa seguem em arquivo anexo e estão 
disponíveis no site da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Esses 
resultados foram entregues pela CNA à ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina, e subsidiaram as principais propostas do Sistema 
CNA para a agricultura familiar, para a safra 2021/2022. Entre as conquistas obtidas para 
os agricultores familiares, a CNA destaca: 

a. Disponibilização de R$ 21,7 bilhões para custeio (+11,9%) e de R$ 17,6 
bilhões para investimentos (+29%), no âmbito do Programa de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).  

b. Reajuste do valor da renda bruta anual (RBA) para enquadramento dos 
produtores no Pronaf e no Pronamp, o que não ocorria desde 2018. A 
renda bruta anual para enquadramento no Pronaf passou de R$ 415 mil 
para R$ 500 mil e, para o Pronamp, de R$ 2 milhões para R$ 2,4 
milhões. 

c. Aumento do limite individual de crédito para investimentos no Pronaf: de 
R$ 330 mil para R$ 400 mil (+21%) para suinocultura, avicultura, 
aquicultura, carcinicultura e fruticultura; de R$ 50 mil para R$ 60 mil para 
construção ou reforma de moradia em imóvel rural, de propriedade do 
mutuário ou de terceiros; e de R$ 165 mil para R$ 200 mil para os 
demais empreendimentos e finalidades. 

d. Inclusão de itens financiáveis no Pronaf Bioeconomia: implantação de 
sistemas agroflorestais; projetos de turismo rural que agreguem valor a 
produtos e serviços da sociobiodiversidade, por meio de infraestrutura e 
equipamentos para hospedagem, eventos, processamento, 
acondicionamento e armazenamento de produtos que valorizem a 
gastronomia local; e projetos de construção ou ampliação de unidades 
de produção de bioinsumos e biofertilizantes na propriedade rural, para 
uso próprio. 

 

https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/RESULTADO_PESQUISA_PRODUTORES_ATEG-PAP2021_2022.pdf
https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/PROPOSTAS_CNA-PAP2021_2022.pdf
https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/PROPOSTAS_CNA-PAP2021_2022.pdf
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e. Destinação de R$ 50 milhões para a segunda  edição do projeto-piloto 
que visa incentivar a contratação de seguro rural entre os produtores 
enquadrados no Pronaf, para as culturas de milho, soja, banana, maçã e 
uva.  

f. Reajuste dos preços mínimos:   

 

Produto Região 2020/2021 2021/2022 Variação 

Café arábica (saca 
de 60 Kg) 

Brasil 
364,09 369,40 1,46% 

Café conilon (saca 
de 60 Kg) 

Brasil (exceto 
RO) 

242,31 263,93 8,92% 

Rondônia 210,13 263,93 25,60% 

Leite (litro) 

Sudeste e Sul 1,08 1,48 37,04% 

Centro-Oeste 
(exceto MT) 

1,06 1,34 26,42% 

Norte e MT 0,96 1,21 26,42% 

Nordeste 1,10 1,39 26,42% 

Raiz de Mandioca 
(tonelada) 

Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul 

237,11 277,12 16,87% 

Nordeste e Norte 241,00 285,89 18,63% 

Fonte: Portaria 77/2021-MAPA; Portaria 201/2021-MAPA. 

 
 

                     Para maior detalhamento das medidas anunciadas pelo Governo para a 
safra 2021/2022, segue anexa a nota técnica elaborada pela CNA, com a síntese e 
avaliação do Plano Agrícola e Pecuário 2021/2022.  

Reforçamos a importância da participação dos produtores rurais em 

pesquisas dessa natureza, realizadas pelo Sistema CNA/Senar, para que tenhamos 

nossa atuação alinhada às principais demandas da base e, por consequência, conquistas 

que beneficiem e fortaleçam todo o setor da produção primária de alimentos.  

 

Atenciosamente, 

 

 

JOÃO MARTINS DA SILVA JUNIOR 
Presidente 

 


