Ofício nº 0057/2021-SEAB/GAB
Curitiba, 04 de março de 2021
Senhora Ministra
Encaminhamos a vossa apreciação as propostas para o Plano Safra 2021-2022
construídas pelos parceiros da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), da
Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná
(FETAEP), da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (OCEPAR) e Secretaria
de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB).
O documento considera as consultas realizadas ao nível de campo feitas às
Cooperativas, aos Sindicatos, às Unidades Municipais e Regionais do IDR-PR, da SEAB e
aos produtores rurais e procuram espelhar a expectativa do Setor Agropecuário de forma
clara, objetiva e inovadora.
Mesmo diante de um cenário de desafios, a agropecuária brasileira continua
rompendo barreiras. A safra de grãos 2020 – 2021, de acordo com os dados apurados pela
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), deverá alcançar 268,3 milhões de
toneladas, considerando as safras de verão, outono e a inverno.
O Valor Bruto da Produção (VBP), somatório da produção vegetal e animal, deverá
romper a casa de R$ 1 trilhão de reais, dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA).
Nesse cenário, fica evidenciada a necessidade de incrementar a disponibilidade de
recursos às linhas de investimento, em especial, os controlados e com taxas de juros
equalizadas pelo Tesouro Nacional.
Excelentíssima Senhora
TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS
Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
BRASÍLIA – DF
C/Cópia: Excelentíssimo Senhor CÉSAR HANNA HALUM
Secretário de Política Agrícola – MAPA
Excelentíssimo Senhor WILSON VAZ DE ARAÚJO
Diretor do Departamento de Crédito e Informação
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Importante, também, acelerar e imprimir um ritmo mais forte para simplificar os
instrumentos que permitam uma maior participação dos bancos privados no financiamento
da produção agropecuária, de dar proteção ao processo de comercialização com ênfase à
agricultura familiar e fortalecer os mecanismos mitigadores de risco da produção.
Cabe ressaltar que a manutenção dos prazos de financiamento para os
investimentos de médio e longo prazo são determinantes para a tomada de decisão e o
ritmo de crescimento, considerando a forte concorrência do mercado internacional e as
incertezas em relação aos fenômenos climáticos incontroláveis.
Cientes das dificuldades impostas pela necessidade de promover o ajuste fiscal e
orçamentário nas contas públicas, compartilhamos nossa preocupação e somamos esforços
com o Governo Federal para atingir essas metas.
Contudo, há que se manter o olhar nos desafios atuais, sem perder o foco na
dinâmica do setor produtivo e no processo de agro industrialização, para não interromper o
ciclo de expansão e crescimento ordenado com produtividade e qualidade da produção
agropecuária nacional.
Com essas premissas, finalizamos, na expectativa de que as propostas apresentadas
no documento anexo possam contribuir no processo de negociação e decisão das
autoridades federais para estruturação e aprovação orçamentária e normativa do Plano
Safra 2021 - 2022, atendendo de forma efetiva as reinvindicações dos produtores.
Atenciosamente,

Norberto Anacleto Ortigara.
Secretário de Estado.

Ágide Meneguette,
Presidente do Sistema FAEP.

José Roberto Ricken,
Presidente Sistema OCEPAR.

Marcos Brambilla,
Presidente FETAEP.
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