
Porto Alegre, 12 de novembro de 2020.  

 

Exma. Sra. 

TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS 

Ministra da Agricultura 

Brasília/DF 
 

Prezada Ministra: 

 

 Na oportunidade em que lhe cumprimentamos, vimos, através desta, solicitar que seja dada a devida atenção a grave 

crise que esta passando a cadeia leiteira do estado do Rio Grande do Sul. No início deste ano, em janeiro fevereiro e março, 

enfrentamos uma seca que causou importantes impactos negativos na produção de grãos do Estado e, também, na formação das 

pastagens. Em março, entramos no cenário da pandemia, o qual estamos vivendo até os dias de hoje.  E, neste momento estamos 

novamente sob o impacto de uma enorme seca, o que agrava o problema da alimentação dos animais e, consequentemente na 

produção de leite. Além de estarmos convivendo com a entrada de leite em pó e outros produtos lácteos do Mercosul, sobretudo 

da Argentina. 

 Por conta deste quadro, vimos solicitar a Vossa Excelência a execução dos seguintes mecanismos de política pública, de 

modo a amenizar as dificuldades relatadas, baseados na Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991: dispõe sobre a política agrícola. 

“Art. 33. § 2° A garantia de preços mínimos far-se-á através de financiamento da comercialização e da aquisição dos produtos 

agrícolas amparados. § 3° Os alimentos considerados básicos terão tratamento privilegiado para efeito de preço mínimo.” (Leite, 

arroz, feijão...). 

 Nosso pleito divide-se em duas dimensões, onde a primeira atua no produto leite em si e necessita de ação imediata, 

enquanto a segunda trata de medidas para o início de 2021 e atua no nível dos custos de produção. 

Dimensão Primeira: ações no Leite que visem enxugar a oferta através de aquisições de produtores e suas cooperativas - sobretudo 

após o quadro de importações - fazendo frente aos aumentos de custo de produção, resultantes do forte desequilíbrio cambial 

que elevou os preços dos grãos que compõem a ração. 

1) Aquisições do Governo Federal (AGF); 

2) Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); 

3) Compra Direta da Agricultura Familiar (CDAF). 

Dimensão Segunda: ações que minimizem o forte aumento dos custos de produção, aumentando a oferta de milho e de soja nas 

regiões produtoras de ração para produção de leite.  

1) Prêmio para o Escoamento de Produto (PEP); 

2) Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (PEPRO). 

Para o atendimento desta demanda solicitamos que sejam disponibilizados recursos em fevereiro de 2021 para que os 

instrumentos possam ser utilizados tão logo a primeira safra de verão seja colhida. 

No aguardo do acolhimento do pleito, 

Atenciosamente, 

 

 

 

       Rodrigo Ramos Rizzo    Gedeão Silveira Pereira    Carlos Joel da Silva 

Presidente do CONSELEITE RS    Presidente da FARSUL   Presidente da FETAG 


