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Última reunião de 2016 da Câmara de Feijão é
realizada em Brasília
Feijão na busca de parcerias para a realização deste tipo de iniciativa, porém não há respostas satisfatórias. “Quando a campanha é muito pontual pode ter um resultado efêmero. Temos que
pensar em algo mais permanente, até porque existem estudos
que comprovam que o problema não está na queda da demanda. É importante o feijão estar na mídia porque se não estivermos ocupando o espaço, outros ocuparão”, assegurou. Queiroga
afirmou acreditar mais nas parcerias público-privada. “É preciso
que haja um debate técnico para acharmos as áreas de governo
que acreditam na nossa pauta porque isso dá permanência para
o feijão.”

Foi realizada no dia 16 de novembro a última reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão de 2016. Presidido
pelo diretor de Relações Institucionais da ACEBRA, Roberto Queiroga, o fórum debateu temas de relevância para o setor como o
Feijão Certificado e a conjuntura.
A reunião foi iniciada com as palavras do secretário-executivo
adjunto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), Francisco de Assis, sobre o Programa Agro+. “É um plano de trabalho que engloba 69 medidas voltadas à redução da
burocracia e à busca de maior eficiência na gestão pública”, explicou. O Agro+ possui três objetivos: transparência e parcerias,
melhoria do processo regulatório e normas técnicas e facilitação
do comércio exterior. Entre as medidas, estão o fim da reinspeção
em portos e carregamentos vindos de unidades com Serviço de
Inspeção Federal (SIF); o lançamento do sistema de rótulos e produtos de origem animal; a alteração da temperatura de congelamento da carne suína (-18ºC para -12ºC); a revisão de regras de
certificação fitossanitárias; e o aceite de laudos digitais também
em espanhol e inglês.

Seguindo, o representante da Embrapa Arroz e Feijão, Aluísio
Goulart Silva, fez um relato do estudo realizado pela sobre a produção integrada do feijão. “A produção integrada permite associar
práticas de manejo e conhecimento, estabelecendo-se sistemas
economicamente viáveis e socialmente justos, ambientalmente
corretos e seguros para alimentação”, explicou. Especificamente
no caso do feijão objetiva-se estabelecer: boas práticas agrícolas,
sistema de análise dos perigos e pontos críticos de controle, diretrizes e normas técnicas gerais, grade de agroquímicos, caderno
de campo e de pós-colheita e acreditação do feijão comum sob
as normas de produção integrada.

Após esta apresentação, o presidente Roberto Queiroga, iniciou
a discussão das propostas da Câmara para o MAPA. “Queremos
fechar um documento para servir como um norte com relação a
algumas demandas mais estruturantes da nossa cadeia e também
algumas questões práticas mais conjunturais.” Dentre os temas
que foram elencados estão a utilização de sementes; contrato de
opção; preço mínimo; seguro rural e feijões vignas. “Agora vamos
acrescentar a ideia do programa público-privado de promoção
ao consumo do feijão”, destacou. Queiroga explicou que o documento será consolidado pelo secretário da Câmara, Marcelo
Luders. “Depois de finalizado e aprovado pelos membros, o doDando inicio à pauta de discussão, o consultor da Câmara, cumento será a Carta do Feijão para o ministro.”
Marcelo Luders, fez um breve relato sobre a conjuntura do setor.
“Várias regiões do país já cederam o preço, porém outras não. O
Para finalizar a reunião, Roberto Queiroga colocou seu cargo
mercado está trabalhado na faixa de R$ 180 a R$ 190 no interior de presidente a disposição dos membros. “Foi uma satisfação
de São Paulo. Tem chovido bastante por lá então há certa dificul- muito grande de poder aprender com os membros e peço desculdade”, disse. Sobre o volume que será disponibilizado em 2017, pas se eu falhei e alguma agenda não tenha caminhado dentro
Marcelo afirmou que será baixo. “Deve ficar, de acordo com a das necessidades do setor. Mas acredito que a mudança de poder
CONAB, em três milhões de toneladas. Já o consumo será acima é boa para oxigenar e movimentar a câmara”, agradeceu. Entrede 3.3 milhões de toneladas.” O secretário se mostrou preocupa- tanto, os membros solicitaram que Queiroga permaneça por mais
do com a atual situação do produto. “Produziu um pouco mais, o tempo na presidência, porém essa possibilidade ainda deve ser
preço cai para o produtor. Produziu menos, o preço dispara para analisada, pois a reeleição regimentalmente é proibida.
o consumidor”, expôs.
A próxima reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do
Ainda durante a conjuntura, foi sugerido que fosse criada uma Feijão está prevista para ser realizada em 07 de março de 2017.
campanha para incentivar o consumo do feijão. Roberto Queiroga afirmou que existem tentativas permanentes da Câmara de
Informações: Assessoria de Comunicação da Acebra - PR Comunicação Integrada
www.prbrasilia.com.br | Tel.: (61) 3574.6558

