Newsletter nº 258/2016 – Ano 7 Data: 25/11/2016

Diretoria da ACEBRA se reúne para fechar os assuntos de 2016
estrutura e Crédito) e do Fórum Nacional do Transporte Rodoviário de Carga, no Ministério dos Transportes de Carga. “Nós representamos a bancada dos usuários do frete.
Quando participamos o nome da ACEBRA é colocado no Diário Oficial, então este é um fórum constituído legalmente
e tem respaldo público”, explicou. A seguir, Roberto tratou
sobre o Programa de Escoamento do Produto (PEP). “A posição inicial do governo era não ter o PEP, apenas o PEPRO,
que só serviria para produtor rural e cooperativas. Com o
alerta que veio do Rio Grande do Sul, através da ACERGS,
conseguimos reverter essa situação”, disse. De acordo com
Vicente Barbiero, essa é uma conquista da ACEBRA. “Se
não fosse nós nos movimentarmos os cerealistas estariam
completamente fora.”
A diretoria da ACEBRA se reuniu no dia 22 de novembro
para realizar sua última reunião de 2016. Estiveram presentes o presidente da Acebra Arney Frasson, os vices Luiz
Fernando Guerra e Airton Roos e ainda representantes das
quatro associações que formam a ACEBRA e das empresas
associadas: ACERGS, ACEPAR, ACEMAT e a recém fundada
ACESC: Pedro de Moraes, Paulo Fachim, Flavio Andreo, Estênio Carvalho, Elton Pereira, Celso Esper, Josemara Zago,
Vicente Barbiero, Nereu Starlick, Bruno Bortoluzzi, Alex Novello, Alceu Menegol, Marcos Diniz e Luciano Markiewicz.
O diretor de Relações Institucionais, Roberto Queiroga
apresentou os relatos dos trabalhos realizados pela ACEBRA junto ao governo e as pautas que interessam ao setor
cerealista.
Arney Frasson iniciou os trabalhos dando as boas-vindas
aos presentes e em especial ao novo presidente da ACEMAT,
Elton Pereira, e ao presidente da ACESC, Bruno Bortoluzzi
e reafirmou a importância de encontros como esse. “É uma
satisfação fazer mais uma reunião. Elas são importantes
para trocarmos experiência entre as diversas regiões que a
ACEBRA, através das suas associações estaduais, está presente”, disse. Arney ainda lembrou aos presentes os temas
que haviam sido discutidos na Assembleia-Geral Ordinária,
realizada em 03 de maio de 2016.

Outro tema muito debatido durante a reunião foi o Financiamento de Garantia de Preços ao Produtor (FGPP).
Queiroga chamou atenção para a proposta apresentadas
na Câmara de Crédito. “Hoje os recursos disponibilizados
do FGPP para cerealistas e agroindústria está paulatinamente diminuindo, não em limite, mas em volume. Eram
20% e hoje está em 10% e ainda existe uma proposta do
Banco Central de diminuir de 10% para 5%. Isso criou um
constrangimento muito grande”, expôs. A ACEBRA se pronunciou na Câmara de Crédito durante a apresentação do
representante do BaCen contra a proposta. “Após essa intervenção, a ACEBRA foi convidada para uma reunião com
o Ministério da Agricultura e BaCen. Erámos a única entidade privada presente.”
Durante a apresentação dos assuntos legislativos, Roberto
Queiroga tratou sobre o PL nº 827/15 sobre a lei de proteção de cultivares; PLS nº 627/15, que trata especificamente
de disciplinar as horas extraordinárias no trabalho rural e
do PL 4.860/16, que dispõe sobre a regulamentação do
TRC. Também foi apresentado um relato sobre a reforma
da PIS/COFINS e o seu impacto para setor cerealista no
ano de 2016. “Estávamos tranquilos quanto esse assunto
em 2015, porém agora existe certa insegurança, pois com
a mudança do governo não há certeza se a proposta continuará a mesma”, alertou. Outros temas debatidos foram a
situação Funrural, posição do programa de armazenagem
para as empresas cerealistas em 2016, a cobrança soja RR2
e a mudança de endereço da sede da ACEBRA em Brasília.

Após a abertura, o diretor de Relações Institucionais, Roberto Queiroga, iniciou sua apresentação. A atuação da
ACEBRA dentro das Câmaras Setoriais e Temáticas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
LCA E REFORMULAÇÃO DO MCR – Após o intervalo para
foi o primeiro tema da pauta. A ACEBRA é membro de sete o almoço, os representantes do Banco Central, João Ferrari
câmaras no Ministério da Agricultura (Culturas de Inverno, e Henrique Oka. “A situação atual demonstra que temos
Milho e Sorgo, Soja, Feijão, Insumos Agropecuários, Infra- uma elevada participação das exigibilidades. A intenção
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do Banco Central é diminuir essa dependência e aumentar
da participação do Mercado de Capitais”, declarou. Ferrari
destacou que apenas 10% da área cultivada no Brasil são
coberta pelo seguro rural. “Então a gestão do risco ainda
é insipiente. O intuito é que o Brasil chegue o mais próximo do modelo americano e consiga cobrir mais de 90% da
área cultivada”, anunciou.

peso. Então é uma situação bem complicada, Os procuradores são de pouca conversa.” Outro ponto apresentado
foi sobre a TCFA, Lei 10.165/2000, onde todas as unidades que utilizam recursos naturais ou são potencialmente
poluidoras devem recolher ao Ibama uma taxa trimestral,
para fiscalização e controle, em setembro de 2015 as taxas
sofreram reajuste de 158% encarecendo e sendo relevantes
às empresas.

Sobre a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), João Ferrari afirmou que ainda são necessários alguns aprimoramentos. “Houve certo atropelo na hora de modicar a LCA e
a lei incorporou diversas imperfeições. Nós tentamos ajustar, porém vamos ter que rediscutir. Ela carece ainda de
grandes melhorias”, lamentou. Em relação ao Manual de
Crédito Rural (MCR), Ferrari explicou que se trata de codificação das normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e editadas pelo Banco Central e que regem de todo
o mecanismo que disciplina o crédito rural no país.

Sobre a ACEMAT, Josemara Zago expôs que a associação
conta atualmente com 38 associadas. “Esse ano perdemos
quatro associados e isso nos assustou e a partir daí começamos a implementar um canal de comunicação efetivo.
Tudo o que está sendo feito, os associados são informados
para que eles sejam informados e não se sintam desamparados.” A respeito da ACESC, Bruno Bortoluzzi agradeceu
aos que se esforçaram para a criação da associação e assumiu um compromisso. “Até o final de 2017 nós vamos ter
30 associados. Esse é o nosso plano de desenvolvimento.
Após a apresentação de João Ferrari, foi a vez das asso- Vamos pessoalmente buscar essas empresas”, anunciou.
ciações estaduais falarem sobre os trabalhos realizadas em
Os diretores também cumpriram agenda de reuniões com
cada estado. Em nome da ACERGS, Alceu Menegol destacou que a entidade está trabalhando em alguns grupos de o secretário de Políticas Agrícolas, Neri Geller, com o diretrabalho e se tornou uma referência em discussões sobre tor do Departamento de Comercialização e Abastecimento,
trigo. “Nada mais é feito em relação ao trigo no Rio Gran- José Maria dos Anjos, com a senadora Ana Amélia Lemos
de do Sul sem que a ACERGS seja consultada”, afirmou. (PP/RS) e com o deputado federal, Adelmo Leão (PT/MG).
Também foi informado que a ACERGS criou o primeiro MBA
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO – Após o fim da reuem Gestão de Unidades Armazenadoras. Sobre a ACEPAR,
Alex Novello informou que o Ministério Público do Trabalho nião, diretores e parlamentares se encontraram na Churrasestá fazendo visitas a empresas no Paraná e algumas delas caria Fogo de Chão para o tradicional jantar de confraterjá assinaram TAC’s. “São exigências bastante absurdas. Por nização. Estiveram presentes o deputado Dilceu Sperafico
exemplo, a questão da sacaria. Eles exigem que o saco de (PP/PR), Jerônimo Georgen (PP/RS), Valdir Colatto (PMDB/
adubo seja de 25kg, mas na origem não existe sacos desse SC) e o senador Wellington Fagundes (PR/MT).
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