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PRODUTORRURAL
NOTICIÁRIOFAEAL/SENAR

ENDIVIDAMENTO RURAL:
CNA PEDE QUE GOVERNO RECONSIDERE
VETOS À LEI 13.606/18
O presidente da Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, reuniuse na terça (23) com o ministro-chefe da
Secretaria de Governo da Presidência da
República, Carlos Marum, para discutir os vetos
do governo a alguns dispositivos da Lei 13.606/18,
que trata do Funrural e da renegociação de
dívidas de produtores do Norte e do Nordeste.
Acompanhado pelos presidentes das
Federações de Agricultura e Pecuária do
Nordeste e pela deputada federal Tereza Cristina,
Martins entregou um Ofício ao ministro com as
considerações da CNA em relação aos vetos.
“São vetos que vão prejudicar os produtores e
viemos pedir para que sejam reconsiderados”.
A deputada Tereza Cristina afirmou que os
vetos vão onerar o setor em relação ao Funrural,
além de afetar pequenos produtores do Norte e do
Nordeste.
No Ofício, a CNA pede que os “dispositivos
vetados possam ser recuperados com a urgência
necessária, se possível com a edição de uma
nova Medida Provisória, com vigência imediata”.
Um dos dispositivos vetados pelo governo
garantia ao produtor desconto de 100% para
multas e encargos legais, incluindo honorários

advocatícios, para renegociar a dívida com o
Funrural, o que pode dificultar a adesão ao
programa.
Outro veto que preocupa a entidade diz
respeito aos rebates para liquidação das
operações de crédito rural contratadas com
recursos não amparados pelos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte e
Nordeste junto aos bancos oficiais federais (BNB,
BASA e Banco do Brasil), concedidos aos
produtores que vivem nas áreas de atuação das
Superintendências de Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene) e da Amazônia (Sudam),
estimando que mais de 600 mil produtores estão
sendo prejudicados.
A Confederação pede, ainda a inclusão das
operações de crédito rural contratadas até 2016
não beneficiadas pela Lei nº 13.340, no processo
de renegociação de dívidas de produtores nas
áreas de atuação da Sudene, que ao longo dos
últimos anos, foram severamente prejudicados
pela seca.
“É mais uma tentativa de solucionar o problema
de vários companheiros do Nordeste. O presidente
João Martins saiu otimista da reunião”, disse o
presidente da FAEAL, Álvaro Almeida.

INDICATIVO DE PREÇOS (21 a 27/01/2018)
AGRICULTURA
PECUÁRIA
DESCRIÇÃO
FONTE :
Boi gordo MAFRIAL
E OUTRAS
FONTE :
Vaca
MAFRIAL E OUTRAS
Bezerro (até 9 meses)
Porco
Ovinos:
Frango vivo
Leite (CPLA)
FONTE :
Ovo Tipo Extra GRANJA
ALMEIDA

UNIDADE
arroba
arroba
arroba
arroba

PREÇO (R$)
155,00 a 160,00
150,00 a 156,00
175,00 a 190,00
140,00 a 144,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

3,84
1,28 (prç. básico)
110,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (DEZ/2017) R$ 0,6208
FONTE : SINDAÇÚCAR/AL

DESCRIÇÃO
UNIDADE
sc
Milho (60kg)
Mandioca
ton
sc
Farinha de mandioca (50kg)
sc
Algodão em caroço (30kg)
sc
Mamona em grão (60kg)
kg
Sementes selecionadas
sc
Farelo de algodão (50kg)
un
Coco
FONTE : PROCOCO
Coco
FONTE : PROCOCO
kg
Farelo de soja FONTE :
sc
RAÇÕES NORDESTE

PREÇO(R$)
43,80
450,00 A 500,00
120,00 A 150,00
36,00
85,00 A 90,00
13,00 A 15,00
42,00
1,00 A 1,30
2,10 A 2,60
76,00

