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O senador da agricultura
A

ções voltadas para
a agricultura marcam o mandato do
senador Acir Gurgacz, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do
Senado entre 2011/2012 e vice
entre 2013/2016.
Além de elaborar leis e
políticas públicas voltadas
para o homem do campo,
Acir trabalha para trazer recursos federais para obras,
como estradas rurais, escolas, postos de saúde, armazéns e centros de apoio ao
agricultor.
Só para a aquisição de
equipamentos como retroescavadeiras, tratores, caminhões e implementos, Acir já

destinou mais de R$ 80 milhões em emendas e recursos
extra-orçamentários.
Uma das principais bandeiras de Acir é a regularização fundiária dos assentamentos e imóveis rurais. O
senador trabalha para ampliar
a infraestrutura de armazenamento e escoamento da safra,
e para melhoria da qualidade
de vida dos agricultores.
Acir foi um dos principais
incentivadores da criação da
Rondônia Rural Show e comemora os resultados da feira.
“Agora temos um circuito das
feiras em todo Estado e uma
feira especial para apresentar
novas tecnologias e fazer negócios”, salienta.

Secretário estadual da Agricultura, Evandro Padovani, e o senador
Acir Gurgacz em campo experimental de soja da Rondônia Rural Show

Regularização fundiária precisa avançar

Senador Acir Gurgacz entrega título do Programa
Terra Legal em Corumbiara

Para Acir, a regularização
das propriedades rurais é a
grande questão a ser resolvida
em Rondônia. “Os agricultores, assentados ou proprietários
precisam do título definitivo
da terra para que tenham segurança jurídica e possam investir
no aumento a produção, com
acesso ao crédito”, defende.
Acir destaca que em seis
anos do Programa Terra Legal
cerca de 12 mil títulos foram
entregues em Rondônia. “É
pouco, pois mais de 60% dos
produtores rurais do Estado
não possuem o título da terra”.

O senador realizou mais
de 15 audiências públicas para
tratar da regularização fundiária e alguns resultados estão
na Medida Provisória 759, que
trata da regularização fundiária e tramita no Senado.
Acir apresentou diversas emendas para beneficiar
os agricultores de Rondônia,
como a que transfere as terras
da União para o Estado, para
facilitar a regularização dos
imóveis rurais.
Além disso, Gurgacz
apresentou emendas para
agilizar a regularização de

áreas até 2.500 hectares, com
preferência para o detentor
do termo de posse no leilão
de compra.
Acir também sugeriu a
redução de 10 para 3 anos
no prazo de alienação do
imóvel, para áreas de até um
módulo; a ampliação do prazo para renegociação do contrato de compra da terra até
2019; e avaliação do imóvel
com base no valor mínimo
estabelecido em planilha referencial de preços do Incra
ou outro indicador referencial, de acordo com a região.
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Pecuária se fortalece

Em audiência da Comissão de Agricultura do Senado, realizada em Porto Velho, o
senador Acir Gurgacz cobrou a reestruturação da defesa sanitária e agropecuária
Na pecuária de corte, o
senador Acir trabalhou para
manter a parceria FEFA/
IDARON, que deu a certificação de Estado Livre de
Febre Aftosa com vacinação. Atuou para reestruturação da superintendência
do Ministério da Agricultura em Rondônia, cobrando
o reforço no quadro de fis-

cais agropecuários para assegurar a defesa sanitária e
agropecuária. Acir também
apresentou projeto, já sanciado e trasformado em lei,
para assegurar ao criador
de gado a preferência no
recebimento de créditos no
caso de fechametno ou falência de frigoríficos. Também trabalhou pelo forta-

lecimento dos frigoríficos
locais e contra a concentração do mercado da carne na
mão de grandes empresas.
Ao participar de missões
internacionais, abriu caminho para a exportação de
carne bovina das empresas
rondonienses aos mercados
europeus, asiáticos e norte-americanos.

Preço do
leite

Para melhorar o preço
do leite para o agricultor,
Acir aprovou no Senado
uma lei estabelecendo a
obrigatoriedade das indústrias informarem até
o dia 25 de cada mês o
preço a ser pago aos produtores.
Hoje, a produção de
leite em Rondônia está
faixa dos 2,3 milhões de
litros/dia, abastecendo os
mercados do Amazonas,
Acre, Roraima e parte do
Mato Grosso. O Estado é
o maior produtor de leite
da região Norte.

Café clonal

Para dar mais segurança e melhorar o preço do leite para os
produtores, Acir aprovou uma lei impondo regras aos laticícios

Máquinas e equipamentos

A produção de peixe foi estimulada através de assistência técnica e apoio para
abertura de tanques. Para Acir, desafio agora é industrializar o pescado

Salto na produção de peixes
O senador Acir Gurgacz tem auxiliado os pescadores e piscicultores na
organização e desenvolvimento da atividade produtiva. Além de trazer máquinas e equipamentos para
a construção de tanques e
fábricas de gelo em Rondônia. Acir também destinou
recursos para investimen-

tos no Centro Tecnológico
de Piscicultura da Universidade Federal de Rondônia (Unir) em Presidente
Médici, com investimentos
de R$ 2 milhões na instalação de laboratórios para o
desenvolvimento de alevinos, controle de patologias,
nutrição e de industrialização do pescado.

Esse trabalho, junto
com as ações desenvolvidas pelo governo do Estado, resultaram num salto
de produção. Rondônia é
hoje o maior produtor de
peixe de cativeiro do país,
com 80 mil toneladas/ano.
O desafio agora, segundo
Acir, é a industrialização e
a exportação do pescado.

Direitos garantidos no Código Florestal

Crédito com juro reduzido

O senador Acir tem
sido interlocutor dos agricultores junto ao governo
e instituições financeiras
para assegurar crédito
com juro reduzido para
produção agrícola. Com
essa ação, Acir conseguiu
viabilizar crédito para os
assentados e agricultores
que ainda não possuem o
título da terra, bastando
o aval do Incra. Essa ação
injetou mais de R$ 22 miAbertura de crédito para assentados e pequenos
lhões/ano em Rondônia a
agricultores foi conquista desta audiência da CRA partir de 2012.

Para estimular a produção de café o senador
Acir destinou recursos
para Embrapa desenvolver
pesquisas que resultaram
na nova variedade BSB
Ouro Preto, o legítimo
café clonal de Rondônia.
No início de 2017, Acir
atuou para obrigar o governo federal cancelar a
importação de café conilon, anunciada pela Câmara de Comércio Exterior
(Camex). Hoje, Rondônia
é o segundo maior produtor de café conilon do país.
São 22 mil famílias que
produzem 2 milhões de
toneladas/ano.
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Praticamente todos os municípios e muitas associações rurais de Rondônia receberam
equipamentos adquiridos com recursos destinados pelo senador Acir Gurgacz
O senador Acir Gurgacz já destinou mais
de R$ 80 milhões através de emendas ao Orçamento e de recursos extra-orçamentários
para a aquisição de máquinas, equipamentos
e implementos agrícolas para serem utilizados
na agricultura pelas prefeituras e associações
rurais. Foram 17 caminhões-caçamba, 12
retroescavadeiras, sete motoniveladoras, 15
pás-carregadeiras, 19 tratores com implementos, oito caminhões-pipa, nove caminhões de

carga seca, dois caminhões refrigerados para
transporte de peixe e outros equipamentos.
Além disso, trabalhou junto ao governo
federal para trazer máquinas e caminhões
para 45 municípios de Rondônia. Os 45 municípios selecionados receberam uma retroescavadeira, uma motoniveladora e um caminhão-caçamba cada um, totalizando 135
veículos, correspondento a R$ 25 milhões
investidos no Estado.

Senador Acir preside sessão da CRA/Senado em que o relator do Código
Florestal na Câmara, deputado Aldo Rebelo, apresenta seu parecer

O senador Acir coordenou os debates realizados em todo Brasil para
elaboração do novo Código Florestal, em 2011 e
2012, período em que foi
presidente da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária do Senado.
Através de emendas, Acir
assegurou o uso das áreas consolidadas, abertas
nas décadas de 60, 70 e 80
pelos pioneiros de Rondônia, mantendo a reserva
legal da época.
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Acir cobra duplicação da BR-364
e novas rodovias para Rondônia

senador
Acir
Gurgacz
tem
cobrado de forma permanente a recuperação e manutenção das
rodovias federais de Rondônia. Em audiência pública realizada em abril, o
Ministério dos Transportes firmou compromisso
com Acir de apresentar
o projeto de duplicação

O

da BR-364 até o final de
2017, junto com o edital
de concessão da rodovia,
de Porto Velho (RO) a
Comodoro (MT).
Para justificar a duplicação, o senador Acir
Gurgacz apresentou dados técnicos e socioeconômicos: circulam em
média 32 mil veículos/dia
pela BR-364, sendo cerca

Em vistoria na BR-364, o senador Acir
Gurgacz constatou a péssima qualidade
dos serviços de recuperação e exigiu que
as obras fossem refeitas.

de 2,6 mil carretas bi-trem
carregadas de grãos.
“O alto número de acidentes e a grande quantidade de veículos e carretas para a exportação de
grãos, que cresce a cada
ano, já é maior do que
a recomendada pelo Ministério dos Transportes
para a duplicação”, destaca Acir.

O senador também defende a implantação e pavimentação de três novas
rodovias em Rondônia: a
primeira rodovia deve conectar Vilhena (RO) até Juína (MT), com extensão até
Castanheira, Juruena e Aripuanã, no Mato Grosso. A
segunda deve ligar Ji-Paraná (RO) até Aripuanã (MT),
com extensão até Colniza

A pavimentação de 12 quilômetros da linha
rural Itapirema, em Ji-Paraná, serviu de
projeto piloto para criação de uma Programa
de Pavimentação de Estradas Vicinais.

(MT). A terceira deve conectar Guajará-Mirim até
Ariquemes e Machadinho
do Oeste, com extensão até
Colniza (MT), um prolongamento da BR-421.
“Essas rodovias formarão um importante corredor para escoamento da
produção agrícola das regiões Centro-Oeste e Norte”,
observa Acir.

Após duas diligências na BR-319, senador
Acir Gurgacz conseguiu viabilizar as obras
de manutenção e recuperação das pontes,
restabelecendo o tráfego no período de seca.

