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Importância do PSR:

Em 2019 aumento de cerca de 20% da 

procura por parte dos produtores.

No município de 1.000 para 1.200 

produtores.



Resposta do MAPA aos pleitos enviados pela 

Câmara, referentes:

Aumento do valor do subsídio de 35% para 

60%.

 Inclusão de cobertura por prejuízos 

causados por vendavais.



Reposta:

 Em relação ao pedido de “aumento da subvenção do seguro

agrícola aos patamares de 2016 (60%) e a inclusão de

cobertura por prejuízos causados por vendavais, esclareço

que a redução dos percentuais de subvenção, que passou a

vigorar a partir do ano de 2016, tornou-se necessária devido

ao cenário de restrição fiscal que atingiu o Governo

Federal, ensejando ajustes nos montantes orçamentários

dos programas governamentais, inclusive do Programa de

Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). Vale salientar

que os percentuais de subvenção foram reduzidos de uma

forma geral, não somente para as frutas, notadamente a

cultura da uva, no intuito de beneficiar um número maior

de produtores rurais com o volume de recursos disponível.



Reposta:

 Quanto aos produtos de seguro, informo que as

coberturas oferecidas são de inteira

responsabilidade das seguradoras habilitadas no

PSR, detentoras do risco na operação. Não

obstante, os produtores rurais podem contratar a

cobertura adicional para “ventos fortes”, caso

seja oferecida por alguma seguradora, ou optar

por um produto do tipo “multirrisco”, que

indeniza o segurado na ocorrência de diversos

eventos climáticos.



Pauta trabalhada pela Comissão da Uva junto 

com o departamento agrícola da Fetag/RS e da 

Contag:

 Redução da alíquota do Proagro Mais – com estrutura 

de proteção = 3%

 Aumentar o teto de indenização – de 40 para 50 mil.

 Revisar as regras do Proagro Mais criando condições 

especiais para cobertura de sinistros que inviabilizam 

a produção do ano seguinte.

 Aumentar de 3 para 4 sinistros nos últimos 60 meses 

para ter direito ao Proagro.



Pauta trabalhada pela Comissão da Uva junto 

com o departamento agrícola da Fetag/RS e da 

Contag:

Aumentar o percentual de subvenção de 

35% para 60%.

Criar política pública com subvenção do 

estado para o PSR.

Garantir recursos suficientes para o PSR.



Pauta trabalhada pela Comissão da Uva junto 

com o departamento agrícola da Fetag/RS e da 

Contag:

Previsão para 2020: R$ 1 bilhão / hoje R$ 

440 milhões.

Avaliar e propor ajustes necessários para o 

PSR.

Reforçar importância de manter e melhorar 

o Proagro Mais.



Obrigado pela atenção!


