CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF/GB/3903/2020
Brasília, 18 de março de 2020.
Exmo. Sr.
PAULO ROBERTO NUNES GUEDES
Ministro de Estado da Economia
Brasília - DF

Senhor Ministro,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste, cumprimenta-lo
pelas medidas anunciadas, voltadas a recuperação da ordem econômica neste período
de avanço do Coronavírus, que atingirão setores como da saúde, aviação e consumo.
Contudo, é necessária a inclusão de medidas que apoiem o setor
agropecuário neste plano de ação, para evitar o risco de um colapso econômico do
setor produtivo. Nesse sentido, solicito a suspensão do pagamento do passivo do
Funrural, até que o país retome um grau mínimo de normalidade, a liberação de
crédito, o refinanciamento das dívidas dos produtores e medidas que combatam os
efeitos causados pela seca no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina.
A discussão sobre o pagamento do passivo do Funrural vem se
alastrando e a solução prometida pelo Presidente Jair Bolsonaro foi a sua extinção.
Porém, o que acabou acontecendo foi a opção pelo Refis. Neste caso, alguns
produtores aderiram e outros não, mas diante desse cenário de crise e da seca que
assola os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os produtores não terão
condições de pagar suas dívidas parceladas, assim como aqueles que não aderiram ao
Refis e estão devendo a integralidade do valor de suas dívidas tão pouco terão
condições.
Certo de contar com o apoio de Vossa Excelência, coloco-me à
disposição para o que se fizer necessário e aproveito para reiterar meus votos de
consideração e respeito.
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Atenciosamente,

Deputado Jerônimo Goergen
Progressistas/RS
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