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AgendA de RepResentAntes dA AcebRA em bRAsíliA

Na última quinta-feira (17), os representantes 
do setor cerealista participaram de uma inten-
sa agenda em Brasília-DF. Ainda na chegada dos 
presidentes das entidades representativas do se-
tor, na quarta-feira (16) à noite, os senhores Ar-
ney Frasson, presidente da ACEBRA, Vicente Bar-
biero, presidente da ACERGS, Pedro Moraes da 
ACEMAT e o Diretor de Relações Institucionais da 
ACEBRA, Roberto Queiroga participaram de jan-
tar com o Deputado Federal Jerônimo Goergen 
(PP/RS). Na quinta-feira pela manhã, a comitiva 
participou de reunião na sede da ACEBRA para 
definir uma pauta preparatória para a próxima 
assembleia - AGO, que deverá acontecer no dia 
03 de maio. Nesta reunião, foi possível discutir 
ponto a ponto os assuntos importantes para o 
setor, bem como determinar os próximos passos 
a serem tomados pela entidade em relação às 
principais demandas do setor cerealista. Os prin-
cipais temas discutidos foram: nova linha de in-
vestimento em armazenagem, lei das cultivares, 
legislação trabalhista, Plano Agrícola e Pecuário 
2016/2017 e novo contrato da Monsanto. 

À tarde, o setor foi ao encontro do senador 
Blairo Maggi (PR/MT) no Senado Federal, com o 
objetivo de discutir flexibilizações na legislação 
trabalhista para àqueles que trabalham na re-
cepção de grãos e nos silos. Neste tema, foi pos-
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sível encaminhar ao senador um texto para que 
ele incorporasse uma proposta legislativa a um 
projeto de lei em tramitação no Senado.

 
Às 16 horas do mesmo dia, os representantes 

foram ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento para levar a demanda para me-
lhorar as condições de financiamento em arma-
zém, contidas no BNDES Cerealista. O setor foi 
recebido pelo representante da SPA, Wilson Vaz 
de Araújo. Wilson informou que pela atual con-
juntura que o Brasil passa, será muito difícil uma 
ação junto ao Governo que aumente gastos para 
a equalização de juros para empresas. Com o 
fim do PSI, não existe disposição econômica ou 
mesmo política para alterar as condições de fi-
nanciamento. Informou, porém, que apesar das 
dificuldades, para o Norte e Nordeste, poderia 
conversar com os gestores dos fundos constitu-
cionais para melhorar as taxas impostas pelo 
FCO e FNE.

 
Ainda no Congresso Nacional, os representan-

tes dos cerealistas participaram de mais um en-
contro com o deputado Jerônimo Goergen (PP/
MT) para a apresentação de uma agenda junto 
ao parlamentar e convidá-lo a participar da as-
sembleia da Acepar, no Paraná, no dia 29 de 
abril.

 
Ficou definido pelos participantes que a assem-

bleia geral ordinária da ACEBRA acontecerá no 
dia 03 maio, com a chegada dos participantes 
no dia 02 à noite, reunião dia 03 e agenda go-
vernamental no dia 04. Os convites serão envia-
dos aos representantes das entidades estaduais 
com o detalhamento da programação a ser con-
firmada nos próximos dias.


