
 

 

 

NOTA CONJUNTA AOS ORIZICULTORES 

 

A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul – 

FARSUL, Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do 

Sul – FETAG-RS e Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do 

Rio Grande do Sul – FEDERARROZ, vêm a público, por meio de seus 

presidentes signatários, face às dificuldades econômicas e financeiras que 

atingem os orizicultores gaúchos, informar que estarão acompanhando, de modo 

a viabilizar acordos adequados à realidade de cada produtor, os mutirões de 

(re)negociações realizados pelo Banco do Brasil S/A, conforme calendário 

abaixo. 

 

O apoio aos mutirões em comento se justifica na medida em que as 

entidades vêm enfrentando dificuldades no avanço das negociações setoriais 

junto ao Governo Federal e, além disso, haja vista os inúmeros regulamentos 

necessários à operacionalização das medidas anunciadas, de modo que os 

prazos para a efetividade destas poderão superar em muito as necessidades do 

produtor em meio à implementação da Safra 2019/2020, situação que poderá 

prejudicar o acesso ao crédito para a sustentabilidade da lavoura. 

 

Com efeito, os produtores rurais com passivos junto ao Banco do 

Brasil S/A devem comparecer nas agências do agente financeiro, nas datas 

abaixo, com o escopo de viabilizar soluções financeiras ao mútuos financeiros 

pactuados junto ao banco. 

 

Calendário: 

 

- 16/10 – Uruguaiana; 

- 22/10 – Dom Pedrito; 

- 23/10 – Pelotas; 



 

 

- 29/10 – Santa Maria; e 

- 30/10 – Porto Alegre. 

 

 
De outra banda, é fundamental ressaltarmos que as entidades 

ora signatárias continuarão a buscar, de forma incessante, através da 

totalidade dos meios políticos, institucionais e técnicos existentes, as 

soluções junto ao Governo Federal para as dívidas dos produtores rurais 

de natureza/origem diversa contraídas junto aos demais agentes/terceiros 

financiadores, visando, assim, viabilizar, a todo o setor, soluções para o 

problema do endividamento da lavoura arrozeira. 

 
Maiores informações poderão ser obtidas juntas às entidades 

signatárias 

 

 
 
                      Porto Alegre/RS, 09 de outubro de 2019. 
 
 

           
 
          Gedeão Pereira                                  Carlos Joel da Silva 
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Presidente Federarroz 

 


