
 

 

COVID-19!!!  

Nada foi tão marcante para o planeta em 2020 quanto estas duas palavras. A pandemia 

derrubou paradigmas, limites e fronteiras. Nunca o mundo mereceu tanto o epíteto de 

GLOBAL. Os efeitos foram e continuam sendo sentidos desde então. Novas práticas surgiram 

e as antigas foram adaptadas. O setor de fertilizantes, de modo amplo, se adequou com 

rapidez, presteza e eficácia ao novo cenário, haja vista sua incontestável imprescindibilidade 

para a produção de alimentos e proteínas em todos os quadrantes da Terra.    

Como não poderia ser diferente, o Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos 

Agrícolas no Estado do Paraná – SINDIADUBOS, durante o exercício de 2020, foi 

também alcançado pelos reflexos da pandemia e promoveu algumas adaptações em suas 

atividades, as quais estão a seguir descritas de forma resumida: 

 

O SINDIADUBOS é a entidade oficial, formalmente reconhecida por lei há mais de 30 

anos, para atuação na defesa e representação dos interesses da indústria de adubos e 

corretivos agrícolas no Estado do Paraná, e vem exercendo este seu papel junto aos níveis 

federal, estadual e municipal da administração pública, bem como perante entidades 

privadas intervenientes no setor. Tradicionalmente tem intercedido em favor dos 

associados no tratamento de assuntos pertinentes à sua condição de representante 

institucional patronal, tais como:  

a) com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP pela participação de seus 

Diretores na Diretoria e nos Conselhos Temáticos da entidade, representando o segmento 

dos produtores de fertilizantes do Paraná; 

b) com a Alfândega da Receita Federal em Paranaguá nos temas relativos ao processo de 

importação de fertilizantes, em especial quanto ao regramento da utilização dos recintos 

alfandegados público e privado;  

c) com o MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no tocante à vigilância 

sanitária na importação de fertilizantes por Paranaguá e Antonina; 

  

d) com o Exército do Brasil no trato dos assuntos relacionados à fiscalização da importação, 

transporte e armazenagem do nitrato de amônio agrícola; 

 

e) com a ADAPAR – Agencia de Defesa Agropecuária do Paraná nas questões de fiscalização 

da produção e do comércio de fertilizantes no Estado;  

 



 

 

 

 Repetindo o que já vem ocorrendo há algum tempo, em 2020 o Sindiadubos manteve com 

a Diretoria da Portos do Paraná – APPA, produtivos contatos no trato de temas de interesse 

estratégico do segmento de fertilizantes, em especial quanto às obras, instalações e 

equipamentos para melhoria do processo de descarga, bem como sobre a programação e 

execução das campanhas de dragagem. Importante registrar, neste aspecto, a participação 

decisiva do Sindiadubos apoiando a rejeição da proposta para adoção de “Operador 

Fracionado ou Múltiplo” para descarga de fertilizantes no costado.  

 

A partir do ano de 2012, a descarga de granéis sólidos nos portos brasileiros foi 

tratada pelas regras instituídas pela Receita Federal do Brasil, através da Instrução 

Normativa 1282, a qual tornou o processo mais burocrático e moroso, implicando em 

aumento dos custos portuários. 

Além disso, a normativa de 2012 aplicou restrições à escolha do importador sobre a 

modalidade de desembaraço aduaneiro de seus lotes, devendo obrigatoriamente realizar 

consulta aos recintos alfandegados sobre a disponibilidade para recepção do produto 

importado e, havendo, arcar com os respectivos custos.  

O Sindiadubos participou ativamente junto à Receita Federal do Brasil, no Paraná e em 

Brasília, no propósito de alterar as regras restritivas e limitantes, o que culminou com a 

edição da Instrução Normativa 1974, de 02/09/2020. 

Das alterações trazidas pela nova normatização decorrem benefícios significativos para os 

importadores, que passam a ter, mediante a liberdade de opção logística, a possibilidade 

de escolha de qualquer berço, preferencial ou alternativo, para atracação e descarga, e, 

com isso, a disponibilidade imediata do produto, pois a carga fica liberada ainda a bordo, 

diminuindo a necessidade de armazenagem temporária na retro-área, proporcionando 

redução dos custos, otimizando os processos e adequando os procedimentos ao fluxo 

dinâmico das operações portuárias. 

 

Como consequência direta da pandemia, a Diretoria de Operações da APPA alterou a forma 

das reuniões de atracação, tornando-as não-presenciais, passando a utilizar o aplicativo 

WhatsApp. O Sindiadubos foi incluído no grupo criado para tal (B209 – Op Fertilizantes), e 

continuou presente nas reuniões temáticas sobre as condições e possibilidades de escolha 

da melhor opção para atracação dos navios de fertilizantes nos berços preferenciais e 

alternativos do cais comercial de Paranaguá e no Terminal Portuário da Ponta do Felix. 

 

 

 



 

 

Um dos efeitos mais lamentados da pandemia foi o cancelamento do Simpósio Sindiadubos, 

que estava programado para acontecer em 22 de outubro de 2020. 

Com periodicidade mensal são tratados, compilados e divulgados aos associados e a outros 

intervenientes do setor os dados estatísticos referentes à importação de fertilizantes pelos 

portos do Paraná (Cais Comercial de Paranaguá, Cais da Fospar e Antonina), incluindo 

informações sobre quantidades e tipos de produtos importados, bem como relativas ao 

pagamento de sobre-estadia (demurrage). Também repassamos aos associados os dados 

e informações divulgados pela ANDA e por outras fontes especializadas no segmento. 

Na qualidade de entidade mantenedora da Associação Nacional para Difusão de Adubos - 

ANDA, o Sindiadubos é membro permanente e participa periodicamente das reuniões 

ordinárias e extraordinárias do Conselho Deliberativo, onde são discutidas e definidas as 

estratégias e diretrizes de atuação da entidade nacional objetivando o alcance da melhor 

representatividade e defesa dos interesses do setor. Neste caso, as reuniões passaram a 

ser virtuais. 

 

O Sindiadubos tem participação efetiva na maioria dos Comitês e Grupos de Trabalho 

instituídos pela ANDA. A representação se materializa pela presença de colaboradores 

pertencentes aos quadros das empresas associadas ao Sindicato, os quais participam de 

reuniões temáticas específicas organizadas e comandadas pela entidade nacional. Assim 

como nas reuniões do Conselho, estão sendo não-presenciais. 

 

Em 2020 repassamos às associadas as inúmeras orientações geradas pela FIEP a respeito 

das implicações decorrentes de medidas governamentais de combate à pandemia nas 

áreas trabalhista, sanitária e fisco-tributária. A atuação do Sindicato junto ao SESI, SENAI 

e IEL tem proporcionado às empresas associadas outros benefícios na área da saúde, como 

o acesso à participação no Programa Cuide-se Mais, que promove ações preventivas em 

relação a várias enfermidades, e na Campanha de Vacinação Contra a Gripe.  Neste ano, 

em especial, atuamos na divulgação e facilitação da realização dos testes de diagnóstico 

da Covid 19. Demos continuidade à parceria para obtenção de descontos para os filhos de 

industriários nas mensalidades do Colégio SESI. Sistematicamente temos divulgado os 

cursos do Sistema FIEP, como, por exemplo, de Formação de CIPA e de Brigada de 

Incêndio. Incentivamos continuadamente as empresas a desfrutar de outras iniciativas 

voltadas para as indústrias do setor, como os Programas Bússola da Inovação, Bússola da 

Sustentabilidade e Adaptação à LGPD. 

 

 

 



 

 

 

As negociações sobre o reajuste anual do valor do frete em 2020 se desenvolveram levando 

em conta o novo cenário tributário e comercial da Copadubo, bem como a melhoria obtida 

na prestação de serviços pela empresa. As tratativas chegaram a bom termo, com o 

Sindiadubos garantindo o preço mais adequado do frete, tanto para a descarga no costado 

quanto nas transferências entre os armazéns de retaguarda.  

 

No ano de 2020 o SINDIADUBOS e os sindicatos laborais firmaram nova CCT - Convenção 

Coletiva de Trabalho, assegurando aos trabalhadores o adequado reajuste a viger no 

período de 2020/2022. 

Outras atividades habituais e rotineiras do Sindicato continuaram sendo desempenhadas, 

tais como: relacionamento com entidades congêneres; apoio e assessoramento no 

atendimento a demandas específicas das empresas associadas e da ANDA; emissão e 

controle da cobrança das mensalidades; emissão, controle da cobrança e repasse da 

contribuição extraordinária para o “funding” da ANDA; manutenção, atualização e 

aperfeiçoamento do site www.sindiadubos.org.br. Cumpre salientar, por fim, que muitas 

das atividades mencionadas neste Relatório, desempenhadas pela estrutura organizacional 

do Sindiadubos, trazem benefícios também para empresas do setor que não são associadas 

ao Sindicato no Paraná. 

 

 

SINDIADUBOS, janeiro de 2021. 

 

 

 

 

http://www.sindiadubos.org.br/

