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Aconteceu no dia 14 de dezembro a última 
reunião de 2016 da Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva da Soja. O encontro foi o fechamento 
dos trabalhos do ano, tendo os seguintes temas 
em pauta: relatos e conclusões da reunião extra-
ordinária e definição de temas prioritários para 
2017.

Em relação aos relatos e conclusões da reu-
nião extraordinária, o representante da Aprosoja 
Brasil, Fabricio Rosa, esclareceu que a extraordi-
nária foi convocada para tratar especificamente 
sobre questão do Paraquat. “Algumas cargas de 
soja, grão e farelo, chegaram ao porto e foi de-
tectado resíduo do secante acima do aceito pela 
comunidade europeia”, alertou. No Brasil, expôs 
Fabricio, o limite é de 0,1 mg e na comunidade 
europeia é de 0,02. “Solicitamos que um espe-
cialista da Embrapa fizesse uma apresentação na 
reunião extraordinária sobre o uso do Paraquat 
e ele demonstrou que a prática corrente nas la-
vouras, a forma como é aplicada, o resíduo fica 
inferior a 0,1 mg e na maioria dos casos chega a 
ficar menos de 0,02mg.”

Fabricio Rosa esclareceu que o principal risco, 
além do comercial, é o de maior gasto para o 
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produtor. “Você cria uma alarde em cima do Pa-
raquat, que é um produto importante para o ma-
nejo de ervas, diminui a utilização e consequen-
temente surgirá um produto mais caro. Mas um 
prejuízo para o produtor”, disse. Após a reunião, 
os membros optaram por uma negociação com 
a União Europeia para que, nas próximas car-
gas eles tenham conhecimento do resíduo. “E, 
havendo necessidade, possamos negociar qual o 
limite que eles podem aceitar acima do que é es-
tipulado hoje”, afirmou.

Finalizando a pauta, Fabricio Rosa, apresentou 
os temas prioritários da Câmara de Soja para 
2017. “Nossa câmara é uma das únicas que tem 
uma carta de prioridades e todos os temas fo-
ram baseados nestes pontos já apresentados”, 
declarou. Os pontos foram divididos em cinco 
tópicos: logística (PL frete mínimo e obras prio-
ritárias); políticas agrícolas (seguro rural, fontes 
alternativas de crédito e tributação de insumos e 
subprodutos); defesa vegetal (manejo de lavou-
ras e qualidade se soja e derivados); segurança 
jurídica (protocolos internacionais e licenciamen-
to ambiental) e imagem da cadeia (defesa da real 
imagem da cadeia e construção de portfólio). “Eu 
acho que precisamos começar a gerar conteúdo 
relevante de defesa da cadeia, que é algo que 
nós não temos feito. A imagem da nossa cadeia 
produtiva é muito ruim. Eu participei de uma au-
diência pública na Câmara dos Deputados e fui 
vaiado, mas com argumentos e verdades conse-
gui convencer os presentes que não a soja não é 
esse grande inimigo”, afirmou.

A próxima reunião da Câmara de Soja está pre-
vista para acontecer no dia 22 de fevereiro de 
2017.


