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A safra agrícola de 2020 deverá 
totalizar 252,0 milhões de 
toneladas, uma alta de 4,4% 
em relação ao resultado de 
2019, o equivalente a 10,5 

milhões de toneladas a mais. os dados são 

do Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA) de setembro, divulgado no 
último dia 08, pelo instituto brasileiro de 
Geografia e Estatística (ibGE), e confirmam o 
recorde na série histórica, iniciada em 1975.

Em relação ao levantamento de agosto, 

houve elevação de 0,1% na estimativa para 
a produção deste ano, o equivalente a 296,1 
mil toneladas a mais. Além disso, os produ-
tores brasileiros devem colher 65,2 milhões 
de hectares na safra agrícola de 2020, uma 
elevação de 3,1% em relação à área colhida 
em 2019. o resultado representa 2,0 milhões 
de hectares a mais em um ano. Em relação 
ao Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola de agosto, a alta foi de apenas 43,9 
mil hectares, ou 0,1%. 

Continua na página 2.

Os produtores brasileiros devem colher 
65,2 milhões de hectares

os preços elevados são resultado da 
baixa oferta doméstica e da depreciação 
do real em relação ao dólar”. A proje-
ção é da pesquisadora Joana Colussi e 
do professor Gary Schnitkey no artigo 
“Lucro da Soja brasileira atingirá maior 
patamar histórico em 2020/21”, publicado 
na página do departamento de Economia 
Agrícola e do Consumidor da universi-
dade de illinois (EuA). Página 3.

um acordo neste sentido foi assinado 
dia 7, entre o Ministério da Agricultura 
e a Agência Espacial brasileira (AEb), 
autarquia vinculada ao Ministério da Ci-
ência, tecnologia e inovações. Página 3.

Página 5.Página 3.

Foto: Divulgação



groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 2

 
JORNAL AgROiN AgRONEgÓCiOS

Circulação MS, Mg e SP

ANO XIV - Nº 210
10 de outubro de 2020

Diretor: 
WiSLEy TORALES ARguELhO

wisley@agroin.com.br - 67 9.9974-6911

Jornalista Responsável:
ELiANE FERREiRA / DRT-MS 152

eliane@agroin.com.br

Colaborador:
MAuRíCiO PiCAzO gALhARDO

mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

Direto à Redação:
SugESTõES DE PAuTA

agroin@agroin.com.br - wisley@agroin.com.br

Representante DF e BA:
PuBLi REPRESENTAçõES

Rua 19 Quadra 206, Lote 06, Edifício Ouro Branco II, 
Sala 1401, Águas Claras, Brasília-DF 

psantosgc2@uol.com.br - 61 9 8127-5839

Representante PR:
guERREiRO AgROMARkETiNg

Rua Humaitá, 452, Sala 103, 
Centro Empresarial Dalla Costa, Maringá-PR. 
glaucia@guerreiro.agr.br - 44 9 9180-4450. 

O Jornal Agroin Agronegócios é uma 
publicação de responsabilidade da 

Agroin Comunicação. 

Tiragem:
Versão impressa: 9.000 exemplares
Versão Digital: 81.761 e-mails válidos

Redação, Publicidade e Assinaturas  
Rua 14 de Julho, 1008 Centro 

CEP 79004-393, Campo grande-MS
Fone: (67) 3026 5636 
wisley@agroin.com.br 
www.agroin.com.br

AgROiN COMuNiCAçãO 
Não se responsabiliza pelos conceitos 
emitidos nas entrevistas ou matérias 

assinadas. 

Milho - A segunda safra 
de milho em 2020 será 
de 73,9 milhões de to-
neladas, queda de 0,9% 
ante 2019, segundo o 

levantamento do ibGE. A estimativa de 

setembro ficou 0,4%, ou 272,7 mil toneladas, 
acima da de agosto. Com isso, a safra total 
de milho deverá somar 100,5 milhões de 
toneladas, queda de 0,1% ante 2019, mas 
será a segunda maior da série histórica 
do ibGE, atrás apenas do ano passado. o 
LSPA de setembro aponta para uma área 
total plantada de milho de 18,2 milhões de 
hectares, com queda de 3,2% no rendimento 
médio, embora haja aumentos de 2,7% na 
área a ser plantada e de 3,2% na área a ser 
colhida, na comparação com 2019.

A primeira safra deverá participar com 
26,4% da produção brasileira de 2020 e, a 
segunda, com 73,6%.No LSPA de setembro, 
o ibGE revisou a produção da primeira safra 
de milho para 26,5 milhões de toneladas, 
declínio de 0,1% em relação a agosto - mas 
alta de 2,0% em relação a 2019.Já a segun-
da safra foi revista para cima no LSPA de 
setembro, com estimativa de 73,9 milhões 
de toneladas, alta de 0,4% em relação à de 
agosto (272,7 mil toneladas a mais), mas 
uma queda de 0,9% ante 2019. também na 
comparação com o ano passado, o rendi-
mento médio caiu 4,0%.

Soja - o ibGE revisou para cima, em 
0,3%, sua estimativa para a safra recorde 
de soja neste ano. A produção de soja, já 
colhida, somou 121,4 milhões de toneladas, 
alta de 7,0% em relação à safra de 2019.A alta 
de 0,3% na estimativa para a soja no LSPA 
de setembro ante o de agosto foi puxada 
pelos dados dos seguintes Estados: “bahia 
(1,5% ou 92,5 mil), Minas Gerais (3,1% ou 
185,7 mil toneladas), Paraná (0,1% ou 18,6 
mil toneladas) e Mato Grosso (0,6% ou 222,1 
mil toneladas)”, segundo a nota do ibGE.

Por outro lado, houve quedas nas esti-
mativas para São Paulo (-2,2% ou 89,5 mil 
toneladas) e no rio Grande do Sul (-0,1% 
ou 8,6 mil toneladas). “A produção da le-
guminosa só não foi maior devido à queda 
de 39,4% (ou 7,3 milhões de toneladas) na 
produção gaúcha, devido à estiagem, que 
também afetou o rendimento médio do 
grão, que deve ficar em 1.882 kg/ha, 40,8% 
abaixo da média de 2019 (3 178 kg/ha)”, diz 
a nota do ibGE.

algodão - o ibGE também revisou 
para cima, em 2,4%, a estimativa para a pro-
dução de algodão herbáceo (em caroço), na 
comparação do Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA) de setembro 
com o de agosto. Em setembro, o ibGE 
estimou uma produção de 7,1 milhões de 
toneladas, recorde na série histórica iniciada 

em 1975. “Não houve modificação em rela-
ção à área plantada (1,6 milhão de hectares) 
e à área a ser colhida, mas o rendimento 
médio deve subir 2,4%, chegando a 4.339 
kg/ha”, diz a nota divulgada pelo ibGE.

Segundo o instituto, em Mato Grosso, 
maior produtor do País (68,8% do total), a 
estimativa de produção teve alta de 2,5% em 
relação à de agosto, atingindo 4,9 milhões 
de toneladas - avanço de 4,6% frente a 2019. 
“A bahia, segundo maior produtor (21,0% 
do total), teve aumento de 3,1% frente à 
previsão de agosto, atingindo 1,5 milhão 
de toneladas, e de 0,3% em relação a 2019”, 
diz a nota do ibGE.

Café - o instituto revisou para cima, 
em 1,7%, a estimativa para a produção de 
café, na comparação do LSPA de setembro 

com o de agosto. Em setembro, o ibGE 
estimou uma produção de 3,6 milhões de 
toneladas, ou 60,6 milhões de sacas de 60 
kg, recorde na série histórica iniciada em 
1975. devido à bienualidade na colheita, a 
alta em relação à safra de 2019 será de 21,5% .

Na passagem do LSPA de agosto para o 
de setembro, “a área plantada teve declínio 
de 0,6%, alcançando 1,9 milhão de hectares, 
porém o rendimento médio aumentou 2,2%, 
para 1.925 kg/ha”, informou, em nota, o 
ibGE. Na comparação com 2019, a área 
plantada aumentou 4,2%, enquanto o ren-
dimento médio cresceu 16,7%.

Para o café arábica, a produção estimada 
no LSPA de setembro foi de 2,8 milhões de 
toneladas, ou 46,1 milhões de sacas de 60 
kg, crescimento de 2,4% em relação ao mês 
anterior. “A maior variação do mês coube 
a Minas Gerais, maior produtor nacional 
do café arábica (71,1% do total), com alta 
de 1,6% em relação a agosto e de 32,6% em 
relação a 2019, e produção estimada em 
2,0 milhões de toneladas. Em São Paulo, 
segundo maior produtor, a alta foi de 5,9% 
em relação a agosto e de 39,7% em relação a 
2019, devendo alcançar 370,0 mil toneladas”, 
diz a nota do ibGE.

Para o café canephora, mais conhecido 
como conillon, a estimativa da produção no 
LSPA de setembro, de 870,6 mil toneladas, 
ou 14,5 milhões de sacas de 60 kg, apresenta 
queda de 0,5% em relação a agosto e de 5,7% 
em relação ao ano anterior.

Foto: Divulgação

outraS CulturaS - o ibGE ajustou para baixo, em 5,4%, a estimativa 
para a produção de trigo na comparação do LSPA de setembro com o de agosto. Em 
setembro, o ibGE estimou uma produção de 6,8 milhões de toneladas, o que ainda 
representa uma alta de 30,6% ante a safra de 2019. “A região Sul deve responder por 
88,0% da produção tritícola nacional, e no Paraná, maior produtor (48,6% do total) 
estima-se uma produção de 3,3 milhões de toneladas, com queda de 4,4% em relação 
a agosto, mas alta de 55,8% frente a 2019”, diz a nota divulgada pelo ibGE.

A estimativa da produção da aveia foi de 1,0 milhão de toneladas no LSPA de setem-
bro, queda 4,3% em relação ao mês anterior. “o clima adverso também comprometeu 
as produções do rio Grande do Sul e do Paraná, maiores produtores brasileiros do 
cereal, com estimativas de 713,0 e 203,0 mil toneladas, respectivamente. Em relação 
ao ano anterior, a produção brasileira da aveia deve crescer 14,4%”, diz o ibGE.

outro cereal de inverno, a cevada teve a produção estimada em 412,3 mil tone-
ladas no LSPA de setembro, recuo de 1,5% em relação ao mês anterior. “os maiores 
produtores do cereal são Paraná, com 289,7 mil toneladas, e rio Grande do Sul, com 
108,6 mil toneladas. Em relação ao ano anterior, a produção brasileira da cevada deve 
apresentar crescimento de 3,0%”, diz a nota do ibGE.

o ibGE também reviu para baixo a produção de laranja, estimada 17,0 milhões 
de toneladas, ou 416,7 milhões de caixas de 40,8 kg, no LSPA de setembro, uma 
queda de 7,5% em relação ao mês anterior, com reduções de 1,8% na área plantada 
e 5,8% no rendimento médio das lavouras.

iBge eStima que Safra 2020 terá 
recorde de 252 mi. de toneladaS
Os produtores brasileiros 
devem colher 65,2 
milhões de hectares
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lucro da Soja Será recorde em 2020/21
Crescimento da produção no Brasil provavelmente 
continuará nos próximos dez anos

no brasil continuarão a subir, já que as 
exportações recordes geraram uma redu-
ção da oferta interna em relação aos anos 
anteriores. A demanda interna continua 
firme devido às grandes compras de farelo 
de soja e óleo. os baixos estoques de soja 
estão levando as indústrias nacionais a 
pagar mais em comparação com os portos”, 
concluem Colussi e Schnitkey.

eStoqueS de Soja devem cair apóS choque de SetemBro

BraSil vai inveStir em tecnologia eSpacial no agro

de acordo com a agência Agricensus, 
as expectativas são de um corte 
acentuado para os estoques finais da 

temporada 2020/21 no próximo relatório de 
oferta de demanda do uSdA (WASdE). A 
atualização viria após a surpreendente baixa 
registrada pelo departamento de Agricultura 
dos Estados unidos no mês de Setembro – 
quando foram estimados em 523 milhões de 
bushels (14,23 milhões de toneladas), uma 
queda de 42% em relação ao ano anterior.

“de acordo com uma pesquisa com 

o brasil vai trabalhar para estimular 
o alcance e desenvolvimento de 
tecnologias, produtos e serviços 

espaciais no agronegócio de forma a in-
centivar ainda mais a qualidade e produti-
vidade no setor. um acordo neste sentido 
foi assinado dia 7, entre o Ministério da 
Agricultura e a Agência Espacial brasileira 
(AEb), autarquia vinculada ao Ministério da 
Ciência, tecnologia e inovações.

o acordo visa atingir a iniciativa pri-

dez analistas, o uSdA deverá reduzir os 
estoques para o ano comercial atual em 
quase 100 milhões de bu (2,72 milhões de 
t), para 361 milhões de bu (9,82 milhões de 
t), uma queda de quase 22% na previsão de 
outubro de 460 milhões de bu (12,52 Mt), 
e uma queda de 41% em relação à previsão 
de agosto de 610 milhões de bu (16,60 Mt)”, 
aponta a Agricensus.

Se alcançado, explicam os analistas 
de mercado, este seria o menor nível de 
estoque de finalização desde 2016, quando 
os volumes caíram para 301 milhões de bu 
(8,19Mt): “Quase toda essa queda adicio-
nal será baseada nos estoques finais mais 
baixos para 2019/20, com a produção deste 

vada, a academia, os institutos de ciência 
e tecnologia e os demais atores relevantes 
do Sistema Nacional de desenvolvimento 
de Atividades Espaciais (Sindae) e quer 
promover a expansão do uso de produtos 
e serviços espaciais no setor agropecuário 
brasileiro, fomentar a aquisição de produtos 
e de serviços espaciais no ambiente rural, 
estabelecer ações para que o brasil se torne 
um exportador de soluções tecnológicas e 
espaciais com aplicação no setor e formar 

ano comercial devendo ser praticamente 
inalterada em 4,282 bilhões de bu (116,5 
milhões de t) contra 4,313 bilhões (117,4 
milhões de t) em setembro”.

“No resto do mundo, espera-se que 
a agência forneça pouca ou nenhuma 
mudança em suas previsões para a safra 
sul-americana, possivelmente julgando-a 
muito cedo para se afastar dos rendimentos 
das tendências, apesar do clima adverso no 
brasil. brasil e Argentina devem produzir 
volumes de 133 milhões de t e 53,5 milhões 
de t, respectivamente, com apenas uma 
estimativa vindo abaixo disso devido ao 
tempo seco atual durante a temporada de 
plantio chave do país”, acrescentam.

e capacitar recursos humanos qualificados.
A expectativa é de ganhos para os dois 

setores e de aumento da produção sustentá-
vel, produzir mais com menos e usar menos 
defensivos. “Faremos tudo o que pudermos 
como uma infraestrutura que ajude o Mapa 
e todas as entidades relevantes nesse pro-

E quanto aos estoques finais mundiais, 
diz a Agricensus, os analistas esperam uma 
queda de cerca de 2 milhões de toneladas, 
para 91,8 milhões de toneladas. “olhando 
para esta sexta-feira, o mercado também 
estará ansioso para ver se a agência manterá 
sua previsão de exportação para os EuA em 
59,33 milhões de t, com as vendas de expor-
tação já atingindo 40 milhões de t em meio 
a uma rodada de compras em larga escala 
pela China nos últimos meses. um possível 
atraso para a safra brasileira do próximo ano, 
em meio ao tempo seco atual, poderia fazer 
com que os EuA permanecessem como a 
única origem competitiva até pelo menos 
fevereiro ou até março”, concluem.

cesso a trabalharem melhor”, declarou o 
presidente da AEb, Carlos Moura.

As tecnologias espaciais são consideradas 
fundamentais para a agricultura de precisão, 
pecuária de precisão e aquicultura de preci-
são. Possibilita sistemas de coleta de dados e 
conexão com a internet das coisas e foco na 
conectividade rural. “Fazer o entendimento 
aéreo espacial no brasil, conhecer nosso 
território, solo e clima vai fazer com que 
aumente ainda mais a produtividade sem 
agredir o meio ambiente. o brasil é uma 
potência agroambiental”, comentou o secre-
tário de inovação, desenvolvimento rural 
e irrigação do Mapa, Fernando Camargo.

Por LEOnaRDO GOttEMS

“os agricultores brasi-
leiros provavelmente 
terão o maior lucro 
da história na safra 
2020/2021 da soja, 

já que os preços da soja atingiram recordes 
nominais nos últimos meses. os preços 
elevados são resultado da baixa oferta domés-
tica e da depreciação do real em relação ao 
dólar”. A projeção é da pesquisadora Joana 
Colussi e do professor Gary Schnitkey no 
artigo “Lucro da Soja brasileira atingirá maior 
patamar histórico em 2020/21”, publicado 
na página do departamento de Economia 
Agrícola e do Consumidor da universidade 
de illinois (EuA).

de acordo com os autores, os preços da 
soja “provavelmente permanecerão altos no 
brasil, e as exportações de soja podem crescer 

para o ano de comercialização 2020/21. o 
crescimento da produção no brasil prova-
velmente continuará nos próximos dez anos”.

Eles destacam que o preço mensal no 
porto de Paranaguá (Pr. Paraná) aumentou 
66,5% de 1º de janeiro a 25 de setembro 
deste ano, segundo dados do Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea) da Faculdade de Agricultura Luiz 
de Queiroz da universidade de São Paulo: 
“o aumento do preço da soja no brasil está 
diretamente relacionado à depreciação 
do real em relação ao dólar. de janeiro a 
setembro, a moeda norte-americana subiu 
29%. durante a pandemia, a moeda brasi-
leira se depreciou ainda mais à medida que 
sua economia desacelerou”.

Além das mudanças cambiais, explicam 
os autores, existem prêmios elevados em 
relação aos preços da Chicago Mercantile 

Exchange (CME) nos portos brasileiros. Em 
setembro e outubro deste ano, os prêmios 
portuários ficaram entre uS$ 1,90 e uS$ 
2,00 por bushel acima dos preços da CME. 
“Esses aumentos de prêmios ocorreram em 
um ano em que o brasil colheu uma safra 
recorde de soja, ultrapassando 124 milhões 
de toneladas na safra 2019/2020”, apontam.

“Fatores sugerem que os preços da soja 

Foto: Divulgação

Por LEOnaRDO GOttEMS

As tecnologias espaciais são fundamentais para a 
agricultura, pecuária e aquicultura de precisão

Menor nível de estoque de 
finalização desde 2016
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colheita termina com 10,6 mi. de ton. 
de milho e recorde de produtividade

A produtividade de 93,4 sacas 
por hectare é a maior desde 
a safra 2013/2014, quando os 
dados começaram a ser ava-
liados pelo Projeto SigaMS, 

o Sistema de informação Geográfica do 
Agronegócio.

Mato Grosso do Sul fechou a safra de 
inverno de milho 2019/2020 com 10,618 
milhões de toneladas colhidas. A produti-
vidade de 93,4 sacas por hectare é a maior 
desde a safra 2013/2014, quando os dados 
começaram a ser avaliados pelo Projeto Si-
gaMS, o Sistema de informação Geográfica 
do Agronegócio.

o sistema de monitoramento da safra 
foi implantado pela Semagro (Secretaria 
de Meio Ambiente, desenvolvimento Eco-
nômico, Produção e Agricultura Familiar) 
em parceria com a Famasul (Federação de 
Agricultura e Pecuária de MS) e a Aprosoja/
MS (Associação dos Produtores de Soja e 

Milho) e permite a obtenção de dados reais 
e atualizados sobre as safras.

o boletim 378/2020 com o balanço da 
safra mostra que a área de milho atingiu 
1,895 milhão de hectares. Mesmo sendo 
inferior à safra 2018/2019 a produtividade 
atingiu um recorde em Mato Grosso do Sul. 
“Nesta safra percebemos que o produtor 
optou por reduzir a área plantada, mas 
com qualidade, na janela correta, o que 
resultou em boa produtividade mesmo com 
intempéries climáticas. Não foi uma safra 
fácil, mas vemos o produtor cada vez mais 
eficiente”, ressalta o presidente da Aprosoja/
MS, André dobashi.

Entre as safras de 2013/2014 e 2019/2020 
a produção cresceu 23,68%, a área plantada 
aumentou 13,47% e a produtividade incre-
mento de 9%. o bom resultado na safra 
atual, apesar do atraso no plantio e redução 
da área cultivada, mostra que o produtor 
tem investido cada vez mais em tecnologias.

“Nós tínhamos uma previsão cautelosa 
devido as dificuldades da safra, mas na última 
revisão vimos o resultado da tecnologia e 
empenho dos agricultores. É um resultado a 
ser comemorado, pois cria uma estruturação 

da cadeia produtiva e coloca Mato Grosso 
do Sul em uma boa posição a nível nacional”, 
destaca o secretário Jaime Verruck.

A região sul corresponde a 67,5% de 
toda a área plantada no Estado, com desta-
que para o município de Aral Moreira que 
alcançou produtividade de 110 sacas por 
hectare e Maracaju produziu 1,649 milhão 
de toneladas. A região centro detém 20% da 
área coberta com milho, onde só Sidrolândia 
produziu 989 toneladas de milho. Já a região 
norte representa 11,9% da área plantada, 
acompanhada pelo SigaMS.

Presidente do Sistema Famasul, Mauri-
cio Saito afirma que Mato Grosso do Sul está 
consolidado como importante produtor de 
milho. “Historicamente, por ser produzido 
em uma segunda safra, o milho pode passar 
por intempéries climáticas mais severas. 
Mesmo assim, nossos produtores, com 
as tecnologias adequadas e empreende-
dorismo, alcançaram bons resultados na 
produção: aumento acumulado de 24% nos 
últimos 7 anos. São dados que, cada vez 
mais, projetam o estado a um patamar de 
destaque no ranking mundial de produção 
e exportação do grão”.

Mato Grosso do Sul 
fechou a safra de inverno 
de milho 2019/2020 
com 10,618 milhões de 
toneladas colhidas. 

http://www.leilogrande.com.br/agenda_evento.aspx?cod=585&nome=10-leilao-reprodutores-fazenda-bodoquena-edicao-virtual
http://www.agroin.com.br/email_marketing
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frigoríficoS alertam que mt corre riSco 
de não ter gado para aBate a partir de 2021
Mato Grosso corre o risco 

de não ter gado suficien-
te para o abate a partir de 
2021 comprometendo 
as operações  do setor 

frigorífico que gera mais de 24 mil empre-
gos no Estado. o alerta é do presidente do 
Sindicato das indústrias Frigoríficas de Mt 
(Sindifrigo), Paulo bellicanta, que aponta as 
exportações de animais vivos para serem 
abatidos em outros estados e também em 
outros países como principal responsável 
por essa situação que traz prejuízos enormes 
para diversos segmentos.

Situação semelhante já foi vivenciada 
pelo setor em meados de 2015 quando 
vários frigoríficos mato-grossenses sus-
penderam as atividades temporariamente 
por falta de matéria-prima para o abate. “A 
história tende a se repetir, caso não exista 
imediatamente uma ação direcionada para 
a equação do problema. A evasão da ma-
téria-prima com a saída de mais de 93 mil 
animais em único mês representa o abate 
de 9 indústrias de porte médio”, ressalta o 
presidente do Sindifrigo-Mt.

Conforme bellicanta, a falta de maté-
ria-prima já é uma realidade sentida na 
formação de escalas de abate e a tendência 
é de que se agrave muito mais no próximo 
ano, quando faltarão os animais jovens que 
hoje deixam o Estado. A evasão do gado vivo 
de Mato Grosso, explica Paulo bellicanta, 
tem promovido diferenças absurdas sendo 

que a primeira delas é percebida no campo 
da sustentabilidade.

“desavisadas redes varejistas e oNGs 
estão vigiando com lupa o abate  de animais 
na região Amazônica, enquanto este gado 
está morrendo em São Paulo ou outros 
estados da região sudeste”, ressalta o repre-
sentante do Sindifrigo. Ele explica que isso 
ocorre por causa da diferença tributária na 
comercialização dos animais vivos de um 
estado para outro, algo bastante prejudicial 
para os produtores de Mato Grosso e para 
a economia do Estado que seria alavancada 
se a industrialização dessa matéria prima 

Foto: Wisley torales / agroin Comuniucação

ocorresse em Mato Grosso.
Atualmente, a diferença de custo na 

produção que chega a 10% considerando-
se tributos e logística já é um desafio diário 
para quem produz em Mato Grosso por 
causa da localização a  2 mil quilômetros 
de distância de um porto. “Não há como 
suportar outros fatores sem o entendimento 
dos governos de que só é possível um certo 
grau de industrialização com um certo 
apoio do poder constituído”, pontua Paulo 
bellicanta.

de acordo o presidente do Sindifrigo
-Mt, na falta de gado para o abate a indústria 

do Estado se vê obrigada a buscar meios para 
minimizar os impactos negativos e um deles 
é conceder férias coletivas e reduzir os aba-
tes. inclusive, o instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária (imea) apontou 
na última segunda-feira (5 de outubro) que 
alguns frigoríficos de Mato Grosso já estão 
com dificuldades para encontrar animais 
para abate e começam a decretar férias 
coletivas. As projeções apontam que para 
os próximos meses a disponibilidade de 
animais segue restrita.

bellicanta alerta o setor terá que en-
contrar com urgência junto ao governo de 
Estado e a classe produtora uma equação 
para os próximos anos. “importante neste 
momento se registrar a preocupação do 
atual governo que com sua secretária de in-
dústria e comércio bem como a da Fazenda 
vem fazendo um trabalho para regularizar 
e legalizar as operações que envolve este 
problema”, pondera.

Em relação à venda do gado em pé para 
outros estados e países, o setor frigorífico 
entende e defende a lei do livre mercado, 
mas pontua que o Governo pode agir e fazer 
a diferença na condução dos interesses de 
sua população usando os mecanismos le-
gais de que dispõe. “defendemos uma ação 
rigorosa contra os que utilizam ‘brechas’ 
legais para usurparem renda do Estado e 
promoverem desigualdades na competivi-
dade do mercado”, finaliza o representante 
do Sindifrigo.

https://ead.cursosposagro.com.br/
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ater digital vai impulSionar aceSSo do 
produtor rural à aSSiStência técnica

o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) lançou dia 8, o Pro-
grama Ater digital, que visa 
impulsionar a assistência 

técnica e ampliar o acesso dos agricultores 
a serviços modernos, ágeis e eficientes, 
aumentando a competitividade. o Mapa 
irá destinar, inicialmente, r$ 40 milhões 
para o programa. A meta é aumentar de 
18,2% para 50% até 2030 o percentual de 
agricultores atendidos por algum tipo de 
assistência técnica rural no brasil. 

Alguns dos objetivos do programa são 
fortalecer e ampliar o Sistema brasileiro 
de Assistência técnica e Extensão rural, 
por meio de um modelo inovador de go-
vernança, e promover a ampla utilização 
de tecnologias da informação e Comuni-
cação (tiCs) nas ações das empresas de 
Assistência técnica e Extensão rural (Ater) 
e do agro brasileiro. 

Na primeira fase do programa, que 
ocorrerá nos anos 2020 e 2022, serão desen-
volvidos cinco projetos específicos, entre os 
quais está a elaboração de um portal para 
possibilitar o compartilhamento de infor-
mações e conhecimentos sobre pesquisa e 
extensão nas áreas agrícolas demandadas 
pelos produtores rurais. 

outros dois projetos terão foco na mo-
dernização da infraestrutura de tecnologia 
de informação (ti) das instituições públicas 
estaduais de Ater e no desenvolvimento de sis-
temas/aplicativos que promovam a melhoria 
da produtividade, da qualidade dos produtos 
agrícolas e a otimização de recursos. 

o Ater digital atuará ainda na capaci-

tação dos extensionistas das Entidades de 
Ater Públicas para utilização dos recursos 
móveis de ti e também na implementação 
de 10 Hubs Pilotos de informação e Gestão 
tecnológica para Agricultura Familiar com 
o propósito de melhorar a interação entre 
pesquisa e extensão rural/assistência técnica. 

A ministra tereza Cristina disse que o 
programa vai ajudar a diminuir as desigual-
dades na agricultura brasileira. “Para mim, 
será uma honra e um prazer ter a alegria 
de ver esse projeto funcionando. Sabemos 
que talvez nem colheremos os frutos neste 
mandato, mas só de deixar essa semente 
plantada, vamos regar ela bastante, colocar 
bastante adubo para que ela possa florescer 
o mais rápido possível e melhorar a vida 
daqueles que precisam muito”, ressaltou. 

o secretário de Agricultura Familiar 
e Cooperativismo, Fernando Schwanke, 
explica que os serviços de Ater têm impor-
tante papel na modernização da agricultura 
brasileira, sobretudo para a agricultura fa-
miliar, mas que a realização do atendimento 
nos moldes tradicionais enfrenta grandes 
desafios devido à distribuição geográfica 
das propriedades rurais e ao número de 
extensionistas para atender. 

“o atendimento presencial não con-
segue abranger todo o quantitativo de 
estabelecimentos. Ao utilizar a tecnologia, 
com o emprego de aplicativos para celular, 
por exemplo, as empresas de Ater podem 
ampliar o seu alcance, perpassando as bar-
reiras geográficas, conseguindo chegar lá na 
ponta, no pequeno agricultor. Queremos 
dobrar o número de produtores atendidos 
nos próximos dez anos”, destaca Schwanke. 

A ministra tereza Cristina destacou que 
a oferta da assistência técnica presencial 
vai permanecer. “Nunca o presencial vai 
desaparecer. Na verdade, vamos estar mais 
perto desse agricultor, que tem muitas 
dúvidas. E às vezes, aguarda 30 dias pelo 
retorno do técnico”. 

o programa será coordenado pela 
Secretaria de Agricultura Familiar e Coo-
perativismo do Mapa, por meio do depar-
tamento de desenvolvimento Comunitário 
(ddC), em conjunto com a Secretaria de 
inovação, desenvolvimento rural e irri-
gação (Sdi), e a participação de diversos 
parceiros, como a Agência Nacional de 
Assistência técnica e Extensão rural (Ana-
ter) e a Associação brasileira das Entidades 
Estaduais de Assistência técnica e Extensão 
rural (Asbraer). 

Segundo Schwnake, o objetivo do Mapa 
é fazer a governança dos programas que 
já existem, inclusive as ferramentas que a 
Embrapa já tem e também as empresas de 
assistência técnica dos estados, bem como 
as empresas privadas.  

o diretor de desenvolvimento Comuni-
tário do Mapa, Pedro Arraes, ressaltou que 

é preciso integrar as ações de assistência 
técnica presencial e digital, assim como a ne-
cessidade de capacitação dos extensionistas, 
que são os atores principais desse projeto. 
“Essa é uma questão estruturante”, disse. 

o presidente da Anater, Ademar Silva 
Jr, colocou a entidade à disposição do Mapa 
para encontrar as melhores soluções para 
a melhoria da assistência técnica no bra-
sil. “tenho absoluta certeza de que com a 
expertise da Embrapa, do governo federal, 
das universidades, vamos achar soluções 
rápidas, factíveis e baratas para acessar 
esse agricultor nos assentamentos e nas 
pequenas propriedades”.  

uma das ações previstas é a implemen-
tação, em parceria com o instituto intera-
mericano de Cooperação para a Agricultura 
(iiCA), de serviços de consultoria agrícola 
digital a agricultores familiares do Nordeste 
do brasil. o programa é desenvolvido pela 
organização PAd - Agricultura de Precisão 
para o desenvolvimento, que tem como um 
dos fundadores Michael Kremer, agraciado 
com o Prêmio Nobel de Economia 2019. A 
primeira fase do projeto deverá atender 100 
mil pequenos produtores rurais. 

Primeira fase do programa ocorrerá em 2020 e 2022. Meta é 
atender 50% dos agricultores até 2030

Foto: Divulgação

com alta tecnologia e em franca expanSão, produção 
de eucaliptoS exige mão de oBra qualificada
Com a produção de eucaliptos em 

franca expansão em Mato Grosso 
do Sul e com uso de alta tecno-

logia, a capacitação para o mercado de 
trabalho se torna cada vez mais impres-
cindível. o instrutor do Senar/MS david 
bambil destaca algumas características da 
atividade e o diferencial de uma mão de 
obra qualificada.

“o eucalipto, nos últimos 10 anos, vem 
se destacando bastante no nosso estado. 

A mecanização na atividade é muito forte, 
porque o setor exige maquinário no plantio, 
nos cuidados, tratos culturais, até a colheita. 
É uma área que o Senar está bastante ativo, 
atendendo muitos profissionais. Quem 
busca essa capacitação desenvolve um 
diferencial na área”, comenta.

Ele ressalta ainda que muitos trabalha-
dores qualificados pelo Senar já afirmaram 
que tiveram oportunidade de entrevista de 
emprego e boas colocações em empresas 

do setor.
“Essas vagas são preenchidas em grandes 

empresas que atuam com celulose, ou ter-
ceirizadas, que prestam serviços para essas 
empresas. os alunos do Senar conseguem, 
muitas vezes, um salário melhor, porque o 
trabalho depende de treinamento e estudo. 
os equipamentos e máquinas utilizados 
na produção de eucalipto, principalmente 
durante a colheita, possuem uma tecnolo-
gia muito grande e exigem m treinamento 

adequado”, detalha.
“o Senar/MS está, constantemente, 

oferecendo novos programas, projetos e 
capacitações para a área. isso é muito im-
portante para a transformação no campo. 
os alunos relatam que os cursos mudaram 
não somente a vida deles, mas também a de 
seus familiares”, conclui bambil.

Se você ficou interessado, acesse o site 
http://www.senarms.org.br/ e encontre 
o melhor curso para sua área de atuação.
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mS teve aumento de 
207% naS exportaçõeS 
de açúcar Bruto

exportaçõeS de carne 
Bovina regiStram 
aumento em SetemBro

Maurício Picazo Galhardo

giro agronegócio
Ministério e, depois, em todas as unida-
des do Mapa nos estados e no distrito 
Federal. 

ParaQuatE - os efeitos da proibi-
ção do paraquate no agro e a sustentação 
científica para o banimento do produto 
foram tema de live especial promovida, 
pelo projeto Conexão brasília – uma par-
ceria da Frente Parlamentar da Agrope-
cuária (FPA) com o Canal rural. uma das 
principais conclusões dos especialistas 
que participaram do debate diz respeito 
a ausência do Ministério da Agricultura 
no processo de reavaliação de um dos 
herbicidas mais eficientes do mercado.

CoNEXão - A Confederação 
da Agricultura e Pecuária do brasil 
(CNA) participou, do evento digital 
transformation day, um fórum com 
quatro painéis temáticos para debater 
a transformação digital e sua revolução 
nas organizações. o coordenador do 
Gt de tecnologia da CNA, reginaldo 
Minaré, foi um dos debatedores do pai-
nel “Agropecuário & Florestal”. Ele falou 
sobre a importância da conectividade 
para melhorar as condições de produ-
ção, comércio, conforto e segurança das 
famílias no campo.

uNião - representantes do agrone-
gócio brasileiro afirmam que o setor deve 
comunicar melhor seus pontos positivos 
para a sociedade – tanto no País quanto 
fora – em meio à crise de imagem do País 
quanto ao meio ambiente. o presidente 
institucional da Associação brasileira 
dos Produtores de Milho (Abramilho), 
Cesário ramalho, afirmou durante a live 
“A questão ambiental e as exportações do 
agro”, promovida pela Sociedade Nacio-
nal de Agricultura (SNA); “A imagem do 
brasil está péssima. Precisamos juntar 
todos” afirmou.

o consultor técnico do Sistema Famasul, 
Clóvis tolentino.

Atualmente, segundo números do ibGE 
(instituto brasileiro de Geografia e Estatís-
tica), Mato Grosso do Sul é o quarto estado 
do brasil em produção de cana-de-açúcar. 
o estado possui 709 mil hectares de área 
plantada, ficando atrás de Goiás, Minas 
Gerais e São Paulo.

Ainda segundo o ibGE, a safra 2020 
de Mato Grosso do Sul teve uma queda 
em relação à do ano passado. Foram 51,6 
milhões de toneladas de cana-de-açúcar, 
enquanto em 2019 foram colhidos 52,2 
milhões de toneladas.

o setor obteve altas expressivas em dólares 
que chegaram a atingir 40% de crescimento 
em junho passado.

No acumulado do ano, as exportações de 
carne bovina registraram um crescimento 
de 10% em relação a 2019. Foram movi-
mentadas 1 milhão 460 mil toneladas até 
setembro contra 1 milhão 332 mil toneladas 
no mesmo período de 2019. Nas receitas o 
resultado é mais expressivo: em 2019, até 
setembro, foram obtidos uS$ 5,1 bilhões 
e neste ano as vendas atingiram uS$ 6,1 
bilhões, crescimento de 20% nas divisas. 

CoNtraVENÇão - A Secretaria 
de defesa Agropecuária, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa), informou que foram encon-
trados fungos, bactérias e possibilidade 
de pragas quarentenárias (que não exis-
tem no brasil) em pacotes de sementes 
não solicitados que chegaram ao país 
e foram encaminhados ao Ministério. 

QuEijo - A ministra tereza Cris-
tina e o governador de Goiás, ronaldo 
Caiado, participaram, no Sindicato rural 
de Alexânia, da entrega do Selo Arte a 
produtores de queijo artesanal. Goiás 
é o primeiro estado do Centro-oeste a 
conceder o selo. o selo foi entregue aos 
produtores de queijarias artesanais da 
Fazenda Coqueiral (Corumbá de Goiás), 
Santa Fé da Lagoinha (Santo Antônio do 
descoberto) e Queijaria Lima (Alexânia).

aQuECiMENto gloBal - o ins-
tituto Nacional de Meteorologia (inmet) 
emitiu alertas de onda de calor e baixa 
umidade para diversos estados. o alerta 
máximo, de grande perigo, para onda de 
calor foi emitido para o distrito Federal e 
os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e 
tocantins. Já o alerta de baixa umidade 
foi emitido para Goiás, Mato Grosso 
do Sul e São Paulo. Segundo o inmet, a 
causa do intenso calor que assola grande 
parte do território brasileiro ainda é um 
persistente bloqueio atmosférico que se 
instalou na área central do brasil.

SEguro - Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
divulgou o resultado consolidado das 
contratações de seguro rural da safra 
de inverno 2020, que tiveram o apoio 
do Programa de Subvenção ao Prêmio 
do Seguro rural (PSr). No total, foram 
contratadas 44.787 apólices, um aumen-
to de 62% em relação ao mesmo período 
de 2019. o crescimento da área segurada 
foi de 56%, totalizando 3,1 milhões de 
hectares e o valor total segurado foi de 
r$ 6,4 bilhões, 87% maior que na safra 
anterior.

iNtEgridadE - Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) publicou a Portaria 324, que 
aprova o Guia de Apoio ao Mapeamento 
de riscos para a integridade, instrumen-
to de apoio fundamental no processo de 
mapeamento de riscos, como fraudes e 
corrupção. o Guia será implantado no 

Entre os meses de janeiro e julho 
de 2020, Mato Grosso do Sul 
exportou 309 mil toneladas de 
açúcar bruto, um aumento de 
207% em comparação ao comer-

cializado no mesmo período de 2019, que 
foi de 100,6 mil toneladas. Esse avanço do 
setor é o assunto da editoria #MercadoA-
gropecuario desta semana.

Conforme dados do Mapa (Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), 
no período de 7 meses, a receita com as 
exportações de u$ 29 milhões para u$ 79 
milhões – um salto de 176%. Nos 12 meses 
de todo o ano passado foram exportadas 238 
mil toneladas de açúcar, o que resultou em 
uma receita de u$ 67 milhões.

“Esse movimento de alta nas exporta-
ções de açúcar é reflexo de três fatores: a 
pandemia da Covid-19, que reduziu o con-
sumo de etanol devido ao isolamento social, 
a valorização do dólar e a demanda externa, 
porque outros países tiveram quebras na 
sua produção. E com o baixo consumo de 
etanol no primeiro semestre, as indústrias 
focaram na produção de açúcar”, analisa 

As exportações totais de carne bovina 
em setembro (in natura + processa-
da) atingiram a 166.366 toneladas, 

num aumento de 2% sobre setembro de 
2019, que contou com 163.371 toneladas. 
Nas receitas houve queda de 2% em relação 
ao ano passado, com uS$ 668,7 milhões 
contra uS$ 679,8 milhões.

de acordo com Associação brasileira 
de Frigoríficos (AbrAFriGo), esta foi a 
primeira vez que houve queda comparativa 
nos preços obtidos pela carne bovina bra-
sileira no exterior neste ano. desde janeiro Opine: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com | Um forte abraço. até mais! | Jornalista voluntário MtB 64.425/SP.

Alta é reflexo da pandemia da Covid-19 e da forte 
demanda externa no primeiro semestre

Foto: Divulgação
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