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SEMINÁRIO NA CNA DEBATE PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DE ADESÃO À LEI QUE AUTORIZA
RENEGOCIAR DÍVIDAS RURAIS
Brasília (01/11/2017) – A Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), produtores
rurais, parlamentares e presidentes de Federações
defenderam a prorrogação do prazo de adesão à Lei
13.340/2016, que autoriza a liquidação e
renegociação de dívidas de operações de crédito rural
nas áreas de atuação das Superintendências de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da
Amazônia (SUDAM).
De acordo com a legislação, os débitos de créditos
contratados até 31 de dezembro de 2011, pelos
produtores rurais dessas regiões, só podem ser
quitados e renegociados com desconto até 29 de
dezembro de 2017. O assunto foi discutido no
Seminário Agro em Questão – Lei 13.340/2016 –
Regularização de débitos rurais junto às instituições
financeiras, promovido pela CNA, na terça (31), em
Brasília.
O Superintendente de Relações Institucionais da
CNA, Nelson Fraga, mediador do segundo e terceiro
painéis, afirmou que a medida é necessária, já que
muito produtores não ainda não renegociaram ou
liquidaram suas dívidas.
“A adesão à lei variou de 15% a 20%, dependendo
da instituição financeira, devido ao momento de crise
climática e econômica. A falta de extrato do saldo
devedor do produtor também é um entrave”.
Nelson destacou ainda que a demora da
internalização da norma nos bancos e a falta de
padronização dos procedimentos internos dificultam
a efetividade da aplicação da lei.
O Gerente Executivo da Diretoria de
Agronegócios do Banco do Brasil, Álvaro Tosetto,

reconheceu a importância de adiar o prazo da lei para
que todos os produtores interessados em liquidar o
débito possam ser atendidos.
Guilherme Galvão, representante dos produtores
de cacau, disse que nos últimos anos a seca tem
castigado a região Nordeste. “Precisamos de
condições melhores para que o produtor honre suas
dívidas e continue produzindo. Algo deve ser feito
para que o Banco do Nordeste, por exemplo, consiga
atender todo produtor impactado”.
A prorrogação do prazo de adesão à Resolução Nº
4.591 do Banco Central do Brasil (Bacen) também foi
debatida no seminário. A norma autoriza a
renegociação de dívidas de crédito rural contratado
pelos produtores da SUDENE, entre 1º de janeiro de
2012 a 31 de dezembro de 2016 e em municípios que
decretaram situação de emergência ou estado de
calamidade pública, com reconhecimento pelo
Ministério da Integração Nacional.
“O seminário foi de grande importância para se
tentar solucionar algumas dúvidas de interpretação
existente, tanto no que se refere à Lei 13.340/2016
(inclusive, foi discutida a possibilidade de
prorrogação da sua vigência) quanto à Resolução nº
4.591/2017, e reuniu todos os atores do processo de
regularização das dívidas, propiciando o momento
para se levar as questões mais polêmicas para uma
mediação administrativa, e para se resolver de uma
vez por todas, e não apenas em caráter emergencial,
as questões de crédito e/ou débitos, em situações de
anormalidades provocadas por enchentes/secas”,
disse Álvaro Almeida, presidente da Federação da
Agricultura/AL.

INDICATIVO DE PREÇOS (29/10 a 4/11/2017)
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 152,00
190,00
140,00 a 144,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

2,83
1,14 (prç. básico)
120,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (SET/2017) R$ 0,6086
FONTE : SINDAÇÚCAR/AL

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

Maiores informações encontram-se no site www.faeal.org.br

PREÇO(R$)
43,80
400,00 A 500,00
100,00 A 150,00
37,00
80,00 A 85,00
13,00 A 15,00
57,00
1,20 A 1,50
2,10 A 2,80
69,00

