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ACEBRA se reúne com ministro da Agricultura Blairo Maggi
e ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira
ministro se colocou à disposição para articulações necessárias e dar andamento a demandas
onde a burocracia está dificultando o desenvolvimento das cadeias.

Cumprindo agenda de reuniões em Brasília,
os diretores da ACEBRA estiveram presentes em
duas audiências com ministros no dia 22 de junho. A primeira com o ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, e a segundo com o ministro do Trabalho e Previdência
Social, Ronaldo Nogueira. Estiveram representando a ACEBRA o presidente Arney Frasson, o
vice Airton Roos, e os diretores Vicente Barbiero,
Marcos Diniz, Flavio Andreo, Celso Esper, Roberto Queiroga e Josemara Zago.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO - Na audiência no MAPA
além do ministro estavam presentes o secretário
-executivo, Eumar Roberto Novacki, o secretário
de Política Agrícola, Neri Geller e o secretário de
Defesa Agropecuária, Luiz Eduardo Rangel. Blairo Maggi afirmou que o governo está se movimentando para que a economia brasileira possa
crescer. “Eu sempre falo que aperto financeiro é
bom porque aprendemos a nos virar”, disse. O

O diretor da ACEBRA Vicente Barbiero agradeceu pela oportunidade e explicou que o Rio
Grande do Sul vem enfrentando nos últimos
anos uma grande dificuldade com a quebra de
safra de trigo. “Também enfrentamos problemas quando produzimos muito em 2013 com
as barreiras que precisamos ultrapassar quando se colhe bem”, lamentou. Barbiero ainda listou outros entraves que precisam ser resolvido
como as barreiras fiscais que o RS tem para escoar o excedente da produção, a logística fraca
que prejudica o atendimento aos consumidores. “Precisamos transportar o trigo por mais de
quatro mil quilômetros e sem incentivo algum.”
Outra demanda apresentada por Barbiero foi a
necessidade de criação de uma linha de crédito
que dê condições para que o trigo possa ficar
armazenado. “Hoje não temos linhas de crédito
que permitam que o trigo fique armazenado e
lutamos sempre contra o prazo.” Barbiero também lembrou que os cerealistas não possuem
linhas de créditos para armazenagem.
Blairo Maggi frisou que os membros das cadeias precisam levar as demandas para o Ministério. “Vocês precisam nos ajudar para que
possamos, dentro do governo, fazer a gestão e
assim, as mudanças”, firmou. O presidente da
ACEBRA, Arney Frasson, explicou ao ministro a
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área de atuação das empresas cerealistas. “Além
de todo nosso trabalho fazemos algo que é muito
importante para o Brasil: investimos em armazenagem.” Frasson garantiu que os cerealistas não
estão alheios ao cenário que o Brasil está inserido. “Nós somos acostumados a sempre trabalhar
com as nossas próprias pernas. Tivemos que nos
criar no mercado do jeito que ele está. Competimos com trading, cooperativas e outros. Sabemos
nos virar bem em mercado com menor intervenção do governo”, disse. Arney Frasson declarou
que o objetivo é apresentar problemas que podem ser solucionados.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SOCIAL – Na reunião com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que também contou com
a presença do deputado federal Jerônimo Goergen (PP/RS), os representantes da ACEBRA apresentaram algum pleitos do setor Cerealista. Arney
Frasson explicou que, como as empresas cerealistas estão inseridas em um setor intensivo de mão
de obra em algumas épocas do ano e nem tanto
em outros momentos, existem alguns problemas
de regulação no que toca principalmente horas
extra e contratação. O que acaba onerando o setor. “Porém, além de apresentar alguns itens que
nos afligem também estamos aqui para nos colocar a disposição do Ministério nesta nova fase”,
declarou Frasson.

alguém colhendo, nós precisamos estar lá para
receber esse produto. Por isso conseguimos que
as empresas cerealistas sejam incluídas pelo relator do projeto na extensão das horas extras. Lembrando que é apenas em períodos de safra e em
comum acordo com o sindicato”, afirmou. Também foi pedido apoio ao PL 218/2015.
Airton Roos garantiu ao ministro que toda a pauta das cerealistas é plausível de ser atendida. “As
horas extras, por exemplo, não estamos pedindo
nada absurdo, pois elas seriam aplicadas apenas
em períodos de safra.” Roberto Queiroga explicou
que mesmo que a pauta ainda esteja no âmbito
legislativo, a ACEBRA deseja que o ministro apoie
os pleitos dentro das comissões e plenário. “É de
interesse dos trabalhadores e dos empregadores.
Tenho certeza que se houver apoio do governo federal essa matéria passa facilmente”, assegurou
Queiroga.
Ronaldo Nogueira afirmou que o governo está
andando a passos largos para uma modernização da legislação trabalhista. “Precisamos formatar uma legislação que dê segurança para quem
contrata e ao trabalhador.” O ministro explicou
que a ideia é fazer com que a convenção coletiva
seja em cima da hora trabalhada. “Separamos as
categorias e o acordo coletivo irá definir o valor
da hora trabalhada. Quem contrata garante uma
carga horária mínima e máxima e isso seria o fim
da hora extra.”, finalizou.

O presidente da ACEBRA também expôs ao ministro algumas das demandas pendentes como o
apoio do Ministério para o PL 627/2015. “Se tem
Informações: Assessoria de Comunicação da Acebra - PR Comunicação Integrada
www.prbrasilia.com.br | Tel.: (61) 3574.6558

