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PARAQUATE E FUNRURAL SÃO DESTAQUES NA ÚLTIMA CÂMARA
SETORIAL DA SOJA DE 2017
Para o diretor executivo da ACEBRA, Roberto Queiroga, o tema
tem total relevância por se tratar de um produto sem substituição no mercado e que padroniza a colheita da soja. “Qualquer
produto que seja reavaliado pela ANVISA necessita ter um substituto. O paraquate esta liberado por três anos e temos a expectativa de que ele seja liberado definitivamente pensando que, se
usado da maneira correta, com as devidas orientações, ele não
trará problemas de saúde para o agricultor”, comentou.
Em seguida, o consultor jurídico da Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA), Rudy Ferraz, trouxe novas perspectivas a respeito do Funrural. Lembrou a todos sobre questões do supremo,
que declarou inconstitucional a cobrança do funrural, pegando
o setor agropecuário de supresa. Rudy destacou em sua fala o
Na tarde da última quarta-feira (06), a Associação das Em- novo modelo de contribuição do Funrural e a possibilidade do
presas Cerealistas do Brasil ACEBRA, esteve presente na reu- pagamento em folha, entre outras soluções buscadas para que
nião ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja, o produtor não fique inadimplente com a Receita Federal.
realizada da sede do Instituto Pensar Agropecuário (IPA), em
Brasília. Participaram do encontro representantes do Ministério
Sobre o tema, Queiroga observou a necessidade de avanço
da Transparência e Controladoria Geral da União, da Syngenta no Projeto de Lei. “Nós temos que seguir com essa PL e aprová
Global, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplica- -la, de preferência sem grandes acirramentos na disputa polítida (CEPEA) e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil ca. Havendo alguma solução jurídica ao não pagamento, o que
(CNA).
é pouco provável, abre-se a possibilidade de que os produtores
Abrindo a 39° reunião, o presidente da Câmara Setorial da
Cadeia Produtiva da Soja e Diretor da Aprosoja (Associação dos
Produtores de Soja, Glauber Silveira, fez a apreciação e aprovação da ata. De início, os participantes foram informados sobre
as datas dos próximos encontros a serem realizados nos dias 27
de fevereiro, 10 de abril, 04 de julho e, por último, no dia 13
de novembro, todos na sede do MAPA. Em seguida, Claudio
Torquato, assessor especial do Ministério da Agricultura e representante da CGU falou sobre o Programa de Integridade (Compliance) do MAPA. Destacou a corrupção e suas consequências,
e as premissas da Lei nº 12.846 (Lei Anticorrupção – LAC).
Dando continuidade ao encontro, Rafael Arantes, representante da Syngenta, foi convidado para falar sobre a situação do
Paraquate. O representante da indústria de químicos fez uma
apresentação mostrando a evolução da discussão do setor com
a ANVISA com relação ao uso responsável do Paraquate. O produto, que recebeu a liberação de uso por mais três anos, obedecerá algumas protocolos no momento da aplicação, sendo feito
o uso de tratores motorizados, com cabine, não podendo ser
feita a aplicação com pulverizador costal ou por aviões.

rurais tenham compensados esses créditos se eles, por ventura, tiverem pago na adesão do programa, precisamos pacificar
definitivamente esta questão é as entidades do setor tem que
entender o momento delicado que estamos vivendo” explicou.
Finalizando as apresentações, Mauro Ozaki, representante da
CNA/CEPEA, abordou a metodologia de coleta de dados do setor, feita via levantamento primário. Apresentou a estrutura de
custos de produção e receita bruta traçando um paralelo de alguns dados da produção nacional em comparação com outros
países, incluso o nosso vizinho, a Argentina.
Mauro encerrou o dia de discussões destacando as principais
regiões produtoras de soja no Brasil e as regiões de coleta de
dados, que engloba hoje 26 localizações. Os avultes ficaram
por conta das predominâncias tecnológicas na lavoura de soja
no Brasil, dos dados coletados sobre a safra de 2016/17 e a
produtividade de soja ,com variedades tolerantes a herbicida,
e sobre a importância da análise das séries históricas para um
entendimento global do tema.
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