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O setor produtivo aguarda novidades no Plano Agrícola e Pecuário 2008-2009, que será 
anunciado hoje em Curitiba pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da 
Agricultura, Reinhold Stephanes. Entre as mudanças está a criação de uma política de preços 
mínimos para produtos essenciais de alimentação: arroz, feijão, milho e trigo. 
A proposta de uma política de preços foi sugerida pelo governo, mas gera dúvidas entre os 
produtores.  
 
"O estabelecimento de preços funciona para pequenos produtores, mas não para os grandes", 
diz o analista da Federação da Agricultura do Paraná (Faep), Carlos Augusto Albuquerque.  
 
Ele considera difícil a negociação com grandes produtores, já que o governo não teria mercado 
para a aquisição de produtos em larga escala. "Para os programas sociais, por exemplo, o 
volume a ser adquirido é muito baixo em relação à produção, e por outro lado não há como 
interferir nos preços de mercado", diz Albuquerque. 
 
Para fomentar a produção de milho, arroz, feijão, leite e soja será anunciada uma linha de 
crédito com limite de até R$ 100 mil por agricultor, cuja taxa de juros será reduzida para 2% 
ao ano. 
 
Ontem, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Edílson Guimarães, apresentou uma prévia do plano. "Os valores que foram informados podem 
sofrer alteração", revelou. 
 
O ministro Reinhold Stephanes havia adiantado em reuniões com lideranças da agricultura 
que, para o Plano Safra 2008-09 os médios e grandes produtores terão R$ 65 bilhões e os 
agricultores familiares, R$ 13 bilhões, o que representa um incremento de R$ 7 bilhões e de 
R$ 1 bilhão, respectivamente, em relação à safra atual (2007/08). 
 
Mesmo com o aumento, parte dos agricultores acha o montante insuficiente.  
 
Levantamento feito pela Confederação Nacional da Agricultura (CNA), diz que o valor 
adequado gira em torno de R$ 100 bilhões. O plano anterior acabou fechando os últimos 
contratos com juros livres, o que estaria deixando produtores preocupados. 
 
O Paraná foi escolhido para a realização do anúncio, pela primeira vez fora de Brasília, por ser 
o maior produtor nacional de alimentos — é responsável por mais de 22% da produção 
nacional. O secretário de Estado da Agricultura, Walter Bianchini, comenta que a expectativa é 
de que no estado sejam utilizados R$ 6 bilhões do volume disponível para a safra. 
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