Relatório da reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz
Reunião Ordinária N. 52, de 27/11/2018.
Local: Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
Aberta a reunião, foi a aprovada a 51ª Memória de Reunião da Câmara e, na sequência, foram repassadas
algumas informações da Presidência e da Secretaria da Câmara - ACST/MAPA.
 Foi aprovado o calendário das próximas reuniões para 2019:
▪ 20/02 (quarta-feira) – Pelotas/RS (Abertura da Colheita do Arroz)
▪ 14/05 (terça-feira) – Brasília/DF
▪ 20/08 (terça-feira) – Brasília/DF
▪ 05/11 (terça-feira) – Brasília/DF
 Em seguida foi apresentado o relatório de frequência dos representantes da Câmara Setorial do Arroz e
colocado em discussão a inclusão de novos postulantes à membros da Câmara, bem como a exclusão de
integrantes que não participaram das últimas 3 reuniões. Após discussões, foram excluídas as entidades
SINDIVEG e ANBM – Associação Nacional das Bolsas de Mercadorias e incluídas as entidades Farsul (RS),
Epagri - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Brasil Rice – Cooperativa
Central Brasileira de Arroz, Secretaria de Estado da Agricultura do Maranhão e Associação dos Produtores
de Arroz do Tocantins.
 Dando continuidade, foi feita uma excelente apresentação sobre um trabalho de acompanhamento que
está sendo conduzido pela CNA sobre as discussões em torno do tabelamento de Frete, apresentando
números e relatando os seus reflexos e consequências negativas impostas no agronegócio brasileiro e a
economia de um modo geral. O trabalho está sendo executado pela Sra. Elisangela Lopes, Assessora Técnica
da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da Confederação Nacional da Agricultura (CNA). Coube
destaque na apresentação o fato de a tabela desconsiderar inúmeras variáveis no mercado de fretes,
mostrando, em algumas situações, acréscimos nos valores dos fretes da ordem 140%.
o Veja a integra da apresentação – arquivo 01 anexo
 Embora previsto na Pauta, por motivo de agenda, não foi possível o comparecimento à reunião do
Presidente da Comissão do Mercosul da Frente Parlamentar da Agropecuária, Dep. Alceu Moreira.
 Foi realizada uma apresentação sobre o Mercado Externo do Arroz (México, Egito, China, etc.), na visão da
Secretaria de Relações Internacionais do MAPA, pelo Sr. Rodrigo da Matta, Diretor Substituto do
DPI/SRI/MAPA.
o Veja a integra da apresentação – arquivo 02 anexo
 Foi feita uma apresentação sobre a conjuntura do Setor de Arroz, pelo Técnico da CONAB, Sr. Sérgio
Roberto dos Santos Junior. Cabe destacar os seguintes pontos:
o

Não há previsão de leilões de instrumento de apoio a Comercialização (PEPRO e PEP) para a
próxima safra (2018/19), com a expectativa de preços de mercado acima do Preço Mínimo de
Garantia.

o

Fatores de Alta dos preços: alta demanda mundial; projeção de baixo estoque de passagem
no Brasil; balança comercial muito favorável; produção abaixo da média histórica (11.4 mil
toneladas); expectativa de redução de área de plantio no Rio Grande do Sul;
o Fatores da baixa dos preços: endividamento dos produtores e muitas ofertas no primeiro
semestre; a concorrência do arroz dos países membros do Mercosul e a valorização do Real
(desvalorização do dólar) nos últimos meses.
o Prevê-se uma recuperação dos preços até o início da colheita (fevereiro de 2019).
o Acredita-se que o movimento de queda das últimas 6 semanas esteja chegando ao fim, com a
demanda do varejo se recuperando. Acredita-se que o varejo estava com bom estoque e
confortável até agora, mas já dá sinais de desabastecimento.
o Veja a integra da apresentação sobre a conjuntura de mercado - arquivo 03 anexo
 O responsável pelo levantamento de safra da CONAB, pediu o apoio das instituições presentes para ajudar
no levantamento das informações sobre os estoques de arroz. O objetivo é trazer as informações mais
fidedignas possíveis. A pesquisa de levantamento será realizada em março de 2019. Um folder com as
informações básicas sobre como a pesquisa de levantamento de estoques é realizada foi apresentado aos
presentes.
 Por último, foi solicitada à Câmara que encaminhe solicitação à CONAB para agilizar os pagamentos dos
prêmios de escoamento aos produtores, referentes aos leilões realizados no inicio do ano para o
escoamento do Arroz. Foram relatados problemas e demora nos pagamentos, além de solicitações
repetidas de documentos e informações pela SUREG da CONAB em Porto Alegre em função de problemas
ocorridos em seus sistemas de controle de dados e informações. Foi solicitada à Bolsa que também
realizasse gestões junto a CONAB para regularizar os pagamentos.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião.

Atenciosamente
Cesar Henrique B. Costa – BBM

