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Câmara da Soja se reúne em Brasília para debater temas
importantes para a cadeia
“Esse é um número bastante crível e está dentro dos parâmetros reais de aumento de área
e de produtividade para a próxima safra brasileira. Provavelmente esse número deve se confirmar.” Ainda de acordo com a apresentação,
Brasíl, EUA e Argentina são responsáveis hoje
por 81,38% de toda produção mundial de soja
em grão. “A maior parte da produção de soja
em grão fica restrita a esses três países”, informou Leonardo Amazonas.

Aconteceu no dia 21 de junho a 35ª reunião
da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da
Soja, em Brasília. A ACEBRA esteve representada pelo seu diretor de Relações Institucionais,
Roberto Queiroga. Durante o fórum, o presidente da Câmara, Glauber Silveira, foi reconduzido ao cargo e foi apresentado o novo coordenador das Câmaras Setoriais e Temáticas,
Sérgio de Marco.
Dando início à pauta, o analista de Mercado da Conab, Leonardo Amazonas, apresentou os dados conjunturais do setor. Segundo
o analista, baseado em simulações feitas no
começo do ano, a produção dos Estados Unidos seria de 102 milhões de toneladas. “Ainda
podendo aumentar para 105 milhões de toneladas e os números do USDA mostra que a
produção da próxima safra será de 103,42 milhões de toneladas. Esse valor é uma redução
de 3,29%”, disse. Para o Brasil, o USDA estima
uma produção de 103 milhões de toneladas.

Em relação ao próximo item da reunião, custeio de investimento, Fabricio Rosa, diretor
executivo da Aprosoja Brasil, afirmou que a
quebra de produção de muitos estados produtores foi de 60%. “Esse pessoal está com muita
dificuldade para prorrogar custeio e investimentos.” Rosa expôs que é necessária a intervenção do MAPA. “Precisamos de uma ajuda,
pois achamos que o Manual de Crédito Rural
ia melhorar esse assunto, mas nada aconteceu.” Segundo Fabricio, a solução encontrada nos anos anteriores foi uma resolução do
Banco Central para as regiões que comprovadamente prejudicadas. “A resolução autorizava a prorrogação sem necessidade de análise
de caso a caso”, lembrou. O coordenador das
Câmaras, Sérgio de Marco assegurou que os
bancos estão se movimentando para prorrogar
os prazos. “Existem algumas burocracias que o
ministro Blairo Maggi está tentando romper e
eu garanto que está sendo encaminhado, inclusive no Banco do Brasil”, assegurou de Marco.
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