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O Ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, anunciou ontem que a medida provisória que 
propõe a reestruturação da dívida agrícola será encaminhada hoje ao Congresso Nacional. O 
endividamento rural é estimado em cerca de R$ 87 milhões e foi classificada por ele como 
"muito complexa". Também será enviado projeto de lei para a criação do Fundo de Catástrofe, 
que tem como objetivo resguardar as companhias de seguros e garantir preços acessíveis aos 
agricultores. Também será editado decreto que cria a figura do adido agrícola que atuará no 
exterior em defesa da agricultura brasileira.  
 
Stephanes reconheceu a existência de gargalos que limitam o desenvolvimento do 
agronegócio. Ele apontou a dependência por fertilizantes importados, o seguro agrícola e a 
infra-estrutura e logística como as principais preocupações do atual governo. "No caso da 
logística, cada estado possui situação própria. O mais grave é a região Centro-Oeste", avaliou. 
Segundo ele, existem projetos e recursos para as obras. Mas as dificuldades em obter as 
licenças ambientais atrapalham a execução das obras.  
 
Plano de Safra  
 
O governo estuda ampliar o número de produtos agrícolas protegidos pela política de preços 
mínimos. A mudança poderá ser incluída no Plano de safra 2008/09, cuja divulgação está 
prevista para julho, informou Stephanes. No caso do feijão, o ministro adiantou que o preço 
mínimo deverá ficar entre R$ 80,00 e R$ 90,00 a saca. O governo também quer garantir 
proteção para as culturas de arroz e milho. "Assim como o trigo, são produtos sensíveis a 
turbulências e precisam de mais atenção".  
 
O bom momento pelo qual passa a agricultura brasileira levou o ministro da Agricultura a 
classificar como "mágico" o atual estágio do agronegócio nacional. Ele citou como base os 
dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que aponta um crescimento na 
produção de grãos de 142,5% de 1991 a 2008, com uma média de 4,9% ao ano e ressaltou 
que, em contrapartida, a área plantada cresceu 23,9%, média de 1,7% ao ano. "A expectativa 
é de um crescimento entre 5% e 6% nos próximos anos. A preocupação do governo é 
aumentar a produção sem aumentar a área plantada", disse.  
 

 
Leia mais: 
 
OIE libera comércio de carne do País 
 
O Ministro da Agricultura Reinhold Stephanes, anunciou que a Organização Internacional de 
Saúde Animal (OIE, sigla em inglês), sediada em Paris, liberou a comercialização da carne 
brasileira no mundo. Com exceção do Mato Grosso do Sul, onde surgiram focos de febre 
aftosa, todos os estados brasileiros estão aptos a exportar novamente.  
 
Ele disse que o Brasil ocupa 50% do mercado mundial de carnes e ao contrário do que se 
esperava, após o embargo da União Européia, o preço das carnes subiu. "Isso ocorreu porque 
passamos a exportar para outros países. O que prova que existem vários mercados 
interessados em comprar a carne brasileira", declarou. Segundo ele, o País pode contribuir 
com o mundo melhorando a produção e estimulando novos recordes no agronegócio.  
 
Stephanes avaliou que a alta dos preços das commodities foi impulsionado principalmente pelo 
crescimento econômico de alguns países emergentes, mas ressaltou que a política dos 
biocombustíveis americanos, produzidos a partir do etanol de milho, e a alta do petróleo 
também favoreceram a elevação dos preços. Para ele, esses fatores foram decisivos para que 
o Brasil virasse referência no agronegócio mundial, como um dos países com maior eficiência 
no setor no mundo. As mudanças climáticas vividas pelo planeta também foram apontadas por 
Stephanes como outro fator importante.  
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