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Reunião Famato com Produtores e Presidentes de Sindicatos Rurais de
Mato Grosso

No dia 13 de setembro de 2010 a Famato realizou reunião com os presidentes de sindicato
e produtores para discussão de dois assuntos: 1. Renegociação de Dividas com o Banco
do Brasil 2. Programa de Regularização Ambiental Rural  MT Legal. 1. Renegociação de
dívidas inadimplentes com o Banco do Brasil Objetivo: Esclarecer dúvidas dos produtores
rurais quanto a ação do Banco do Brasil para renegociar dívidas inadimplentes. Resumo: O
gerente executivo da DIRAO - Diretoria de Reestruturação de Ativos Operacionais do
Banco do Brasil, Rogério Biruel conduziu a reunião por parte do Banco do Brasil.
Esclareceu aos produtores que possuem dívidas vencidas a mais de 6 meses, de
operações com valores acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), poderão renegociar
essas dívidas com o Banco do Brasil sob as seguintes condições: 1. A dívida deverá ser
repactuada com o prazo para pagamento em até cinco anos prorrogáveis por até mais 5
anos, desde que ao final dos primeiros 5 anos já tenham sido pagos 40% da dívida,
incluindo a entrada e isso dependerá da capacidade de pagamento de cada produtor. 2. A
entrada estipulada pelo banco é de 20% do valor total da dívida, podendo ser menor e de
acordo com a análise do banco caso a caso. 3. A taxa de reajuste da dívida será TR+1%
a.m do início do período da inadimplência até a data da renegociação, após a data da
renegociação TR+0,5% a.m. 4. Os recursos utilizados nessa renegociação serão créditos
controlados pela poupança, recursos do Banco do Brasil, mantendo a característica de
dívidas rurais, mas, saindo da fonte de recurso original (FCO, FINAME etc). Sobre a
restrição de crédito após a renegociação: O Banco do Brasil utiliza um coeficiente que é
CDI mais 0,5% a.m. Se após a correção da dívida da data de inadimplência até a
renegociação (TR+1% a.m) for igual ou superior ao (CDI+0,5% a.m) o produtor ficará sem
restrição cadastral e poderá ter acesso a novos créditos. Caso contrário, será anotado no
cadastro do produtor uma restrição para novos créditos e, caso o produtor consiga acertar
está diferença, que ficou abaixo do CDI+0,5% a.m, poderá ter acesso a novos créditos. A
Famato alerta:  Cada produtor deverá analisar as condições da sua renegociação para
saber se é bom ou não para ele.  Depois de realizada a renegociação, a dívida deixa de
ser beneficiada por prorrogações governamentais específicas para aquelas operações na
sua fonte de recursos original (FCO, FINAME etc). Para renegociar, os produtores deverão
se dirigir as GERAT(s), que são as unidades de Reestruturação de Ativos Operacionais do
Banco do Brasil e solicitar que o seu caso seja analisado. Segue a localização e telefone
das unidades GERAT no Estado de Mato Grosso:  Cuiabá  65-3316-6800  Sinop 
66-3511-0100  Rondonópolis  66-3439-4800  Plataforma de Diamantino  65-3336-
2220 ou 3336-2845 2. Programa de Regularização Ambiental Rural - MT Legal O
Presidente da Famato, Rui Prado, fez uma apresentação sobre o MT Legal, apontando
para os benefícios do programa e também esclareceu sobre o andamento do ZSEE e novo
Código Florestal, alertando sobre a necessidade de prorrogação do prazo de adesão ao
MT Legal. No decorrer da apresentação foi demonstrado o custo total para regularização
ambiental, até a obtenção da LAU  Licença Ambiental Única e também mostrou o custo
total do programa para sanar o passivo ambiental do Estado de Mato Grosso. Os
produtores presentes demonstraram sua preocupação em relação ao programa, devido ao
prazo final para a adesão ao CAR que se aproxima (16/11/2010). O presidente da Famato
também expôs sua preocupação informando que já protocolou pedido de prorrogação do
prazo ao governo do Estado e que o governador se comprometeu em prorrogar. Ao final da
apresentação, o Núcleo técnico da Famato apresentou o Simulador de custos do MT
Legal, com o qual os produtores podem fazer uma simulação do custo da regularização
ambiental de suas propriedades. Essa ferramenta esta disponível nos sites da Famato e do
IMEA (www.famato.org.br e www.imea.com.br). Encaminhamentos:  Sema/IBAMA  As
autos de infração não estão tendo redução de 90%  Famato  Realizar reunião com a
Diretoria das entidades (Aprosoja, Ampa e Acrimat) para alinhamento sobre o
posicionamento do setor quanto ao MT Legal. Solicitação à CNA e Frente Parlamentar -
Código Florestal :  Isenção do imposto sobre a área de vegetação nativa que excede a
ARL  Área de Reserva Legal (moratória de 5 anos)  Retirar a parte do texto do artigo
24 que impede que os Termos de Ajustamento de Conduta sejam revistos. Karine Gomes
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http://www.sistemafamato.org.br/portal/famato/informativo_tecnico.php
https://sistemafamato.org.br/portal/famato/informativo_completo.php?id=66



