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1. Ações dos governos federal e estaduais

Política eficiente de abastecimento e armazenagem no Nordeste.
Em Natal, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho
reconheceu as dificuldades operacionais da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
para garantir uma armazenagem eficiente no Nordeste. Ao ser cobrado por políticos locais, o
ministro determinou que sua equipe faça um diagnóstico das unidades de armazenamento da
Conab no Rio Grande do Norte, para definir medidas e ações para o melhoramento. Ele
anunciou ainda que o Rio Grande do Norte e a Paraíba serão prioridade na nova política
nacional de armazenamento, com a criação do Armazena RN e do Armazena Paraíba.
Ministério da Agricultura e Conab discutem falta de milho no Norte e Nordeste.
O Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento se reuniu em Brasília, dia 17/9, com o
presidente da Conab e com os secretários estaduais de Agricultura que compõem a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), para discutir as dificuldades no
abastecimento de milho nas regiões Norte e Nordeste do país.
Em seu discurso, o Ministro esclareceu que os principais problemas que as regiões Norte e
Nordeste enfrentam são causados pela estiagem, aumento no preço dos fretes, greve dos
caminhoneiros e a crise econômica internacional. Não prometeu a solução de todos os
problemas somente com esse encontro, mas que vai procurar um caminho, juntamente com a
Conab e outros órgãos competentes, para normalizar o fluxo do milho. Acrescentou ser
evidente que todos os fatores que têm impossibilitado o abastecimento do milho precisam ser
analisados.
A CONAB vem reunindo informações para essa análise e de acordo com o Superintendente
de Armazenagem e Movimentação de Estoque, é preciso que sejam avaliadas e contornadas
as causas da redução dos embarques, como problemas técnicos e operacionais na origem e
destino; recepção nos polos de distribuição, que não possuem estrutura adequada; o Estatuto
do Motorista, que regulamenta a profissão e controla a jornada de trabalho; e a colheita da
segunda safra de milho em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná que bateu
recorde de produção e pressiona os fretes para escoamento do produto. Há previsão de que
a partir do mês de setembro o abastecimento de milho nessas regiões seja normalizado.
A região Nordeste conta com 779 armazéns, contudo, grande parte desse total está impedida
de ser contratada pela Conab por irregularidades técnicas, fiscais ou financeiras. Para a
Conab esse número é insuficiente para atender toda a demanda da região. O Plano
Emergencial de Cadastramento propõe que mais armazéns sejam credenciados para atuar na
região desde que não ofereçam riscos à qualidade do produto. Segundo dados da
Superintendência de Armazenagem e Movimentação de Estoque, o crescimento da demanda
do produto passou de 25 mil pequenos agricultores, em junho deste ano, para 95,5 mil.
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Redução das taxas de juros do FNE

O Ministro Guido Mantega anunciou redução de taxas de juros do Banco do Nordeste (BNB).
Na posse do novo presidente do BNB, em 06 de setembro último, o ministro da Fazenda,
anunciou a redução de juros daquela instituição financeira, notadamente aqueles praticados
no âmbito do FNE, cuja menor taxa caiu de 3,75% para 3,50% e do crédito para investimento,
que passa a ser de 2,5% ao ano.
O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, anunciou a aprovação de recursos
adicionais para o FNE, no montante de R$ 500 milhões, a título de crédito emergencial para as
vítimas da estiagem. O governador do Ceará, Cid Gomes, lembrou que o novo presidente do
BNB toma posse num cenário de crise econômica internacional, mas de importantes
conquistas para a instituição. Citou a recente elevação do capital do Banco, a redução dos
juros, ampliação do quadro de agências, e principalmente a financeirização do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste, FDNE, que vai permitir a acumulação de R$ 30 bilhões nos
próximos 10 anos.

Agricultura familiar afetada pela estiagem não supre necessidades da merenda escolar
O Programa Nacional de Alimentação Escolar garante no mínimo 30% dos recursos para
aquisição dos produtos componentes da merenda escolar dos alunos da Rede Pública
Municipal, desde que adquiridos no próprio município e vizinhos, e oriundos da agricultura
familiar. Contudo, os produtores familiares nordestinos foram drasticamente afetados pela
estiagem deste ano e com isto a participação dos seus produtos para esta finalidade caiu
substancialmente e não são suficientes para atender a demanda. Os municípios mais
atingidos tiveram que recorrer a produtos de outras regiões. Esse fator levou a reavaliação do
cardápio e adequação de acordo com a nova realidade, de modo que a merenda escolar
não fosse prejudicada e os alunos continuassem a receber uma alimentação de qualidade.

Conab reforça escoamento de milho para áreas afetadas por seca
A Conab reforçou o escoamento do milho das áreas produtoras em Mato Grosso e Goiás para
as regiões Sul e Nordeste. Na última quinzena foram removidas em média oito mil toneladas
por semana, contra cinco mil toneladas/semana registradas em igual período anterior.
A medida atende à demanda de avicultores e suinocultores que estão enfrentando elevados
custos, sobretudo nas áreas atingidas pela estiagem, com os altos preços e baixa
disponibilidade local de grãos. Para o diretor de Operações e Abastecimento da Conab o
aumento ocorreu apesar das dificuldades que a estatal vem enfrentando para contratação de
frete e dos problemas recentes, como os bloqueios nas estradas, e que a estatal tem cobrado
das empresas que ganharam as licitações que cumpram com os contratos. Já foram
realizados três leilões para contratação de frete e remoção do milho do Centro-Oeste para
diversos Estados e novo pregão para contratação ocorreu dia 28 de setembro passado.
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Conab e Governo do Piauí fazem parceria para compra de milho
O Governo do Estado do Piauí e a Conab, fazem parceria para a aquisição de 10 mil
toneladas de grãos de milho cultivados nos cerrados piauienses para serem distribuídas aos
criadores afetados pela estiagem. A compra subsidiada, além do aporte público federal,
custará aos cofres estaduais um montante de R$ 2,5 milhões.
O Governador do Estado apresentou a proposta ao Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento durante reunião em Brasília. O Ministro aceitou a proposta, viabilizando a
aquisição dos grãos produzidos na região dos Cerrados, obedecidas as disposições legais. A
Controladoria do Estado conduzirá e fiscalizará todo o processo.
Atualmente a saca do milho é comercializada na região por um preço de até R$ 32, sendo que
a Conab só pode custear, por mês, até três toneladas do produto, no valor de R$18,12 a saca
com 60 kg para cada beneficiado. O Governo do Estado paga a diferença para o produtor que
fornecer o grão. Quanto ao transporte, considerado um dos entraves para a entrega do milho
aos produtores rurais, o Superintendente da Conab garante que a Companhia viabilizará os
caminhões para entregar o produto no seu destino final, bem como abastecer os depósitos da
Companhia de Abastecimento no Piauí.

Alagoas – ações de combate à seca
O governador de Alagoas, Teotonio Vilela Filho, informou à presidenta Dilma Rousseff,
durante visita a Alagoas, no dia 17 de agosto próximo passado, que o Estado avançou nas
ações de combate à seca, em relação às estratégias dos sistemas simplificados de água,
dentro do programa de Ações de Convivência do Homem com a Seca, estabelecido entre o
Governo Federal e os governadores dos estados atingidos pela estiagem.
Com relação à água potável, em parceria com o Exército Brasileiro, continuam os trabalhos
nos municípios para o abastecimento de água. Atualmente são 186 carros-pipa percorrendo
os municípios atingidos pela seca, sendo, segundo relatório fornecido pelo próprio Exército,
458 mil pessoas assistidas, compreendendo 873 pontos de abastecimento com cisternas.
Por parte da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Parnaíba
(Codevasf), foram construídos até o momento 25 mil reservatórios de água ao longo dos 36
municípios em situação de emergência. Em relação a poços artesianos, foram instaladas
1.300 cisternas com capacidade de 5 mil litros cada uma. A pretensão do comitê é instalar 7
mil cisternas somente na região do Sertão.
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