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Escolha de novo presidente e Plano Safra marcam a 84ª reunião da CTIA
termos a chama das câmaras acesa”, inflamou. Sobre a
câmara da Lei Plurianual, Jun explicou que é importante
ter esse contato com os membros para que possa haver
o verdadeiro feedback do que deve ou não ser incluído.
“Precisamos de um plano plurianual para conseguir atender todas as demandas.” Roberto Queiroga parabenizou a
toda a equipe que construiu o plano. “Havia uma expectativa muito grande em relação ao crédito e seguro rural e
essa lei está colocando uma lupa nesses quesitos”, expôs.
Queiroga continuou afirmando que “o plano irá dar previsibilidade, algo que o PAP não faz”.

No dia 09 de maio foi realizada em Brasília a 84ª reunião
da Câmara Temática de Insumos Agropecuários. A ACEBRA
esteve representada por seu diretor de Relações institucionais, Roberto Queiroga. O presidente Luiz Antonio Pinazza
iniciou a reunião com uma breve apresentação sobre o Plano Safra 2016/17 (anunciado no dia 04 de maio) e sobre
o Cadastro Ambiental Rural. “Nós tivemos 81% de adesão
no CAR, o que é algo espetacular. O CAR vai começar uma
nova história da agricultura brasileira, pois teremos uma
fotografia de cada propriedade e quem não estiver enquadrado não terá crédito rural e benefícios fiscais”, disse. Sobre o PAP, Pinazza fez uma dura crítica em relação aos recursos disponibilizados. “Posso dizer que foi pífio”, declarou.
De acordo com a apresentação, o valor não acompanha o
crescimento da safra. “Eu fiz uma pesquisa e de 2011 para
cá conseguimos aumentar oito milhões de hectares de produção, enquanto que os recursos aumentaram apenas sete
vezes”, garantiu. O governo anunciou R$ 202,88 bilhões
em financiamentos para a agricultura empresarial. O Ministério noticiou ainda que negociou com bancos a emissão
de 10,25 bilhões de reais em Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) para os produtores a juros controlados. “Eles
estão também ‘dolarizando’ a agricultura. Por um lado atrai
investimento, mas por outro ficamos indexados. Isso precisa
ser estudado em cada cadeia”, afirmou. Em relação às fontes de recursos, Pinazza mostrou que o investimento vindo
de bancos está caindo com o passar dos anos.
Após esta apresentação, o secretário da Câmara Setorial
da Lei Plurianual, Ayrton Jun, foi convidado a fazer uma
explanação sobre as câmaras. “Independente da pessoa
que venha ocupar a cadeira de ministro é importante man-

Seguindo com a pauta foram apresentados os dados
conjunturais do setor. O diretor da ANDA, David Roquette, apresentou os números dos fertilizantes. “Nós estamos
no meio da crise brasileira e tivemos o melhor primeiro
trimestre da história do mercado de fertilizantes”, anunciou. Roquette ainda assegurou que março de 2016 foi o
terceiro maior registrado ficando 0,32% abaixo de 2008 e
1,90% abaixo de 2015, que foi o recorde. Elizabeth Chagas, representante da Asbram, apresentou ainda os dados
conjunturais do setor de suplementos minerais. O diretor
da Aprosoja/MT, Alexandre Schenkel, expôs o cenário da
soja. “Em geral houve 5% de quebra de produção de soja.
As regiões nordeste, sul e centro de Mato Grosso foram as
mais prejudicadas. Apenas a região leste teve aumento”,
disse.
O diretor executivo da Aprosoja Brasil, Fabricio Rosa, fez
um informe sobre o Projeto de Lei 5746/05, do Senado
Federal, que limita a 30 quilos o peso máximo que um
trabalhador poderá carregar individualmente em serviços
braçais. A proposta altera o artigo 198 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), que estabelece 60 quilos como
limite. “O fato é que uma alteração desse tipo traz um impacto no setor industrial e na logística. Precisamos estar
preparados para uma discussão como cadeia, ter uma posição fechada e não sermos atropelados”, assegurou. Assim, foi sugerida a criação de um GT para discutir o tema.
Durante a reunião também foi eleito um novo presidente
da Câmara. O diretor-executivo da ANDEF, Eduardo Daher,
foi escolhido por unanimidade pelos presentes. O ex-presidente, Luiz Antonio Pinazza se tornou consultor. A próxima
reunião está prevista para acontecer no dia 18 de julho.
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