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A demarcação de terras indígenas em todo o País deveria ser assunto resolvido até 
1993, conforme a Constituição Federal de 1988. Porém, a disputas entre índios e 
fazendeiros se arrasta e capítulos de batalhas começaram a ressurgir este ano.

GoVErNo dEScuMPrE coNStituição E GEra 
coNflito ENtrE ProdutorES E íNdioS

o que os produtores rurais 
querem não é tão somente 
que a União cumpra seu 
papel e faça as demarca-
ções. os produtores rurais 

afirmam que têm o direito de serem indeni-
zados pela terra e pelas benfeitorias, afinal 
receberam títulos da União como donos das 

terras que hoje são motivo de disputa por 
conta de estudos antropológicos requisitados 
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), por 
meio de organizações Não Governamen-
tais (ong´s). Por outro lado, os indígenas 
se sustentam nos estudos antropológicos 
que mostram os resquícios de povoamento 
indígena.

Em resumo, o Governo Federal é que 
está com o poder da decisão para resolver os 
conflitos no campo envolvendo produtores e 
indígenas. Enquanto isso, um risco iminente 
de guerra nas propriedades continua como 
aconteceu na fazenda de Ricardo Bacha. A 
casa da família foi incendiada depois de con-
fronto e um índio ser morto. Páginas 5 e 6.

lEilão bEzErroS QualidadE 
fazENda 3r É MaiS uMa VEz 

dEStaQuE da EXPocaM 

Fotos: Eliane Ferreira / Agroin Comunicação
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Recursos disponibilizados na safra serão 18% 
maiores que os do período anterior

o Plano Agrícola e Pecuário 
(PAP) 2013/2014 foi lan-
çado no último dia 4, no 
Salão Nobre do Palácio 
do Planalto, em Brasília. 

A presidente dilma Rousseff e o ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Antônio Andrade, anunciaram recursos da 
ordem de R$ 136 bilhões para o período, 
sendo R$ 97,6 bilhões para financiamento 
de custeio e comercialização da nova safra 
e R$ 38,4 bilhões para investimentos. o au-
mento é de 18% sobre o volume de recursos 

ofertado na safra passada.
dos recursos totais, R$ 115,6 bilhões 

serão com taxas de juros controladas, 
sendo que a taxa de juros anual média é de 
5,5%. Já a aquisição de máquinas agrícolas, 
equipamentos de irrigação e estruturas de 
armazenagem terá taxa de 3,5%, enquanto o 
financiamento ao médio produtor, de 4,5% 
e as práticas sustentáveis, de 5%. 

o financiamento à agricultura sustentá-
vel continua prioritário e os recursos para o 
Programa de Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono (ABC) serão elevados em 32,3%, para 

o governo anunciou um plano de 
investimentos de R$ 25 bilhões 
em cinco anos para a construção 

de silos, com o objetivo de melhorar as 
condições de armazenamento e auxiliar 
o escoamento da produção de grãos. As 
áreas beneficiadas se localizam em regiões 
onde há maior deficiência na infraestrutura 
para estocagem da safra. o lançamento 
coincide com o anúncio do novo Plano de 
Safra Agrícola e Pecuário 2013/2014, que 
deve somar R$ 136 bilhões. 

Uma das novidades é a inclusão de 
empresas produtoras de cereais entre os 
beneficiários do programa de incentivo à 
armazenagem, que antes só contemplava 
os produtores rurais e suas cooperativas. 

os juros serão subvencionados com 
dinheiro público, o que permitirá a oferta de 
uma taxa de 3,5% ao ano. Como a inflação 
está acima desse patamar, na prática serão 
juros reais negativos. 

o governo pretende que os repasses de 
recursos pelo Banco Nacional de desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNdES) às insti-
tuições financeiras incentivem a construção 

R$ 4,5 bilhões. o médio produtor também 
teve destaque no PAP 2013/2014. Foram dis-
ponibilizados R$ 13,2 bilhões pelo Programa 
Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp) para custeio, financiamento e 
investimento, sendo que os limites de em-
préstimo para custeio passaram de R$ 500 
mil para R$ 600 mil, e os de investimento 
subiram de R$ 300 mil para R$ 350 mil. Já os 

de armazéns que permitam aumentar em 13 
milhões de toneladas por ano a capacidade 
estática de armazenagem do país. 

o plano prevê a liberação de R$ 5 bilhões 
de financiamento ao ano, de forma a elevar 
a capacidade nacional de armazenamento 
em um total de 65 milhões de toneladas. 

o impacto real, porém, não será imediato, 
já que cada armazém leva, em média, dois anos 
para ser construído. Se não houver atrasos, 

limites de custeio por produtor empresarial 
foi ampliado de R$ 800 mil para R$ 1 milhão. 

outra novidade do plano é o aumento 
da subvenção ao prêmio do seguro rural, 
de R$ 400 milhões para R$ 700 milhões. 
de acordo com o Ministro da Agricultura, 
Antonio Andrade, a expectativa é segurar 
uma área superior a 10 milhões de hectares 
e beneficiar 96 mil produtores.

os novos silos estarão prontos em sete anos.
o governo também avaliou a questão 

da capacidade dos fabricantes de atender 
à demanda pela construção de armazéns. 
Conversou com a indústria e deixou claro 
que, se os custos subirem e os preços fica-
rem mais altos por causa da demanda que 
será criada com o plano, não hesitará em 
liberar a importação de matérias-primas, 
incluindo o aço. 

A presidente Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2013/2014com o 
ministro da Agricultura, Antonio Andrade, os presidentes da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, e do 
Senado, senador Renan Calheiros, a ministra Gleisi Hoffmann, e a presidenta da CNA, senadora Katia Abreu

Foto:  Wilson Dias / ABr

Déficit - Hoje, a chamada capacidade estática de armazenagem é de 145 mi-
lhões de toneladas, aí incluídos os 96 armazéns públicos e os 265 privados espalhados 
pelo Brasil. Só que a safra estimada no momento é de 184 milhões de toneladas, o 
que daria um déficit de armazenamento de grãos de cerca de 39 milhões. o governo 
federal, com seus 96 armazéns públicos, tem capacidade para guardar apenas 3,2 
milhões de toneladas.

A FAo, órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, recomenda 
que os países tenham 20% a mais de capacidade estática de armazenagem. E essa é 
a meta do governo federal, embora não deva ser concretizada. 

Com esse plano de financiamento para construção de silos, a capacidade está-
tica cresceria para 210 milhões de toneladas, considerando que a produção ficasse 
estagnada em 184 milhões de grãos ao ano. Só que o volume ideal recomendado 
seria de 220 milhões de toneladas, diante do tamanho da safra. 
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o Brasil deverá colher 5,053 milhões de 
toneladas de trigo em 2013, um crescimento 
de 756 mil toneladas na comparação com 
2012, segundo estimativa da consultoria 
Safras & Mercado divulgada nesta segunda-
-feira.

o aumento na colheita permitirá uma 
redução nas importações e um aumento de 
estoques, acrescentou a Safras.

A estimativa desta segunda-feira é um 
ajuste ante a projeção anterior, de 5,240 
milhões de toneladas.

"A gente faz ajustes. Fazemos muito 
cedo a nossa primeira estimativa", explicou 
o analista da Safras Renan Gomes.

Segundo ele, a área no Paraná poderá ser 
até 12 por cento maior que no ano passado. 
"No Rio Grande do Sul a gente estimou 2 
por cento (de aumento), mas pode chegar 
a 3 ou 4 por cento. A tendência é ajustar 
para cima."

Paraná e Rio Grande do Sul respondem 
por praticamente toda a produção nacional 
de trigo.

o analista lembra que no ano passado 
houve redução de área plantada no Paraná, 
e que haverá recuperação neste ano.

"os preços estão bons e a gente acredita 
que continuarão bons, porque a oferta está 
restrita, devido à quebra na safra do Rio 
Grande do Sul no ano passado", disse Go-
mes, lembrando que em 2012 houve chuvas 
e granizo que prejudicaram as lavouras no 
final da safra.

o plantio no Paraná foi realizado en-
tre 60 e 65 por cento da área planejada, 
com predominância de lavouras em boas 
condições.

No Rio Grande do Sul, o plantio já 
começou.

o departamento de Economia Rural, do 
governo do Paraná, estima que a produção 
de trigo no Estado crescerá 23,8 por cento 
ante 2012, para 2,6 milhões de toneladas.

Já a Emater, órgão de assistência rural 
do Rio Grande do Sul, projeta colheita de 
2,47 milhões de toneladas no Estado, cres-
cimento anual de 32,64 por cento.

braSil Vai colhEr 
5,05 Mi t dE triGo 
EM 2013 E rEduzirá 
iMPortação
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http://www.estanciabahia.com.br/1283/leiloes/proximos_leiloes/proximos_eventos/leilao_reprodutores_3r_amp_convidados__figueirao/ms.html
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EMbraPa laNça NoVa cultiVar dE 
forraGEira Para o PEríodo SEco
Fruto de um longo trabalho, a 

cultivar Paiaguás é derivada 
de populações de Brachiaria 
brizantha, importada da África. 
É o primeiro capim selecionado 

para os sistemas de produção integrados, 
especialmente, na modalidade lavoura-
-pecuária, sendo de fácil utilização com 
milho safrinha e uma boa alternativa na 
entressafra da soja. Critérios como pro-
dutividade, vigor e produção de sementes 
foram destacados no processo de seleção 
que deu origem a cultivar. 

 Segundo a coordenadora do progra-
ma de melhoramento genético vegetal da 
Empresa, Cacilda Borges do Valle, a nova 
cultivar foi desenvolvida para preencher 
uma antiga carência da pecuária de corte - a 
perda de peso do gado no inverno quando a 
disponibilidade de folhas no pasto diminui. 
“A Paiaguás veio para atender o problema do 
“boi sanfona”, situação que há muito tempo 
prejudica o produtor. No inverno, com a 
redução de folhas e, consequentemente, 

do valor nutritivo do pasto, o gado tende a 
perder peso”, comenta Cacilda. 

 A BRS Paiaguás também revelou ser 
uma excelente opção para a diversificação 
de pastagens em solos de média fertilidade 
no bioma Cerrado. Além de proporcionar 
desempenho animal no período seco su-
perior às cultivares de B. brizantha dispo-
níveis, ela também se destaca pela elevada 

produção de folhas, vigor, cobertura do 
solo, distribuição e produção ao longo do 
ano, sobretudo no inverno.

Em campo, explica a pesquisadora Valéria 
Pacheco, a grande vantagem da Paiaguás 
quando comparada a outras cultivares em 
uso - Piatã, Marandu e Xaraés - é que melhor 
minimizou o problema da alimentação do 
gado no período seco. Enquanto as demais so-

frem com a falta de água, a Paiaguás apresenta 
maior acúmulo de forragem com alto teor de 
folhas e bom valor nutritivo nesse período.

Vale ressaltar que a Paiaguás é suscetível 
a pragas como a cigarrinha-das-pastagens. 
os resultados dos testes revelam que ela 
sofre dano moderado sob a cigarrinha No-
tozulia entreriana e dano severo sob ataque 
da cigarrinha Mahanarva Fimbriota, por 
isso não é recomentado o uso da cultivar 
BRS Paiaguás em áreas com histórico de 
alta infestação de cigarrinhas. 

Pesquisa - Para que uma cultivar 
chegue ao produtor é preciso em média 
10 anos de pesquisa. Esse processo envol-
ve mais de 30 pesquisadores de diferentes 
especialidades ao longo de cinco etapas. 
São três anos de experimentos iniciais de 
canteiro, dois anos de ensaios regionais, fase 
na qual a cultivar é testada em outras áreas 
do país. E por último a etapa de manejo 
e desempenho animal realizada em dois 
momentos: avaliação efeito do animal sob o 
pasto e avaliação da forrageira sob o animal.

o Japão informou dia 3/6, que vai 
suspender as importações de trigo, 
enquanto a Monsanto investiga o 

trigo geneticamente modificado encontra-
do em uma plantação no Estado de oregon. 
A empresa publicou em seu blog que estava 
conduzindo sua própria investigação sobre 
a descoberta e descartou alguns cenários 
sobre como a variedade transgênica teria 
aparecido no local. 

o país asiático proibiu novas importa-
ções de trigo branco norte-americano após 
o anúncio feito pelo departamento de Agri-
cultura dos Estados Unidos (Usda) e vários 
carregamentos adquiridos anteriormente 
não foram entregues. o Japão é o segundo 
maior comprador de trigo norte-americano 

em termos de volume, perdendo apenas 
para o México. 

Segundo informações da dow Jones, 
uma autoridade do governo japonês reve-
lou que o trigo recém-chegado nos portos 
ficará sob custódia. o país não tem com 
verificar a transgenia do grão e pediu aos 
Estados Unidos para desenvolver um teste, 
acrescentou a autoridade. 

A fonte da contaminação continua um 
mistério, de acordo com Robert Zemetra, 
professor de reprodução e genética da 
Universidade Estadual de oregon, que con-
firmou a presença de trigo geneticamente 
modificado na plantação no mês passado. 

Zemetra, que fez pesquisas sobre o trigo 
da Monsanto há mais de uma década na 

JaPão MaNtÉM SuSPENSão dE triGo doS Eua aPóS traNSGêNico EM orEGoN

Universidade de idaho, afirmou ser possível 
que o pólen derivado de outros campos 
transfira os genes para novas plantas. Mas é 
improvável que isso tenha acontecido nesse 

caso porque as plantações mais próximas 
em que a variedade foi testada ficam muito 
distantes do local em que a contaminação 
ocorreu, acrescentou o pesquisador, sem 
entrar em detalhes. 

A Monsanto afirmou que análises 
internas sugerem que o cereal não surgiu 
de sementes deixadas no solo ou de pólen 
derivado de outros campos. No período de 
1998 a 2005, a companhia realizou testes 
com a tecnologia em lavouras de oregon e 
outros Estados norte-americanos, mas não 
na plantação em questão. 

o grupo de biotecnologia informou que 
a fertilidade das sementes de trigo dura 
apenas um a dois anos. A empresa tam-
bém reiterou há "motivo considerável para 
acreditar" que a presença de organismos 
geneticamente modificados seja "bastante 
limitada".

Foto: Embrapa
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https://www.facebook.com/pages/Agroin-Comunica%C3%A7%C3%A3o/206006769507354
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ProdutorES PEdEM  iNdENização daS tErraS E bENfEitoriaS coMo Solução Para coNflitoS

A Constituição de 1988 reafir-
mou o direito originário das 
terras indígenas, cabendo à 
União a demarcação de tais 
territórios em até cinco anos, 

porém o que se vê até hoje são conflitos 
originados, inclusive, pelo próprio Governo 
Federal. Uma hora a titularidade da terra 
(muitas vezes secular) tem validade outra 
hora estudos antropológicos são levados 
em conta. Cria-se ai situações como as que 

ocorreram nas terras da Fazenda Buriti, em 
Sidrolândia, de propriedade do ex-deputado 
estadual Ricardo Bacha. ou ainda ocu-
pações como a da Fazenda Esperança, de 
propriedade de Nilton Carvalho da Silva 
Filho, na cidade de Aquidauana.

o que os produtores rurais querem 
não é tão somente que a União cumpra 
seu papel e faça as demarcações. Como 
esposo da herdeira das terras da família 
Alves Correa, Nilton Carvalho explica que 
os produtores rurais têm o direito de serem 

indenizados pela terra e pelas benfeitorias, 
afinal receberam títulos da União como 
donos das terras que hoje são motivo de 
disputa por conta de estudos antropológicos 
requisitados pela Fundação Nacional do 
Índio (Funai), por meio de organizações 
Não Governamentais (ong´s).

As terras da Fazenda Esperança foram 
ocupadas por aproximadamente 500 índios 
de sete aldeias do município de Aquidauana, 
na manhã do dia 31 de maio. inicialmente os 
indígenas deram 24h para a família sair e de-
pois fizeram um acordo com os proprietários: 
a família sairia sem direito ao retorno, mas 
em contrapartida funcionários poderiam ir 
até a propriedade três vezes por semana para 
olhar o gado. outro acordo é que a sede da 
fazenda tem que permanecer intacta, sem 
que ninguém passe do cercado pra dentro.

Embora tenha concordado com os 
índios, não tenha sofrido violência f ísica 
e respeite a causa dos indígenas, Nilton 
Carvalho disse que não concorda com a 

maneira que as lideranças decidiram lutar 
por seus direitos. ‘Sinto meu direito de 
propriedade violado. o governo Federal 
deu a titularidade da terra há mais de um 
século. depois a Funai contratou uma ong 
pra fazer os estudos antropológicos, prática 
que já considero unilateral, pró-índio. Por 
que não tem indicados dos produtores 
nestes estudos também?’, questiona Nilton 
que saiu de sua fazenda no dia 1º de junho.

Nilton não revela qual, mas garante 
que se o governo Federal não resolver logo 
a questão vai tomar medida judicial, mas 
prefere não dizer qual será. Na opinião do 
produtor, se o Governo indenizar pela terra 
e benfeitorias, ‘os conflitos acabam no dia 
seguinte’.

os conflitos envolvendo etnias indí-
genas e fazendeiros em Mato Grosso do 
Sul não são recentes. Em um ponto índios 
e proprietários rurais concordam: só a 
presidência da República pode trazer paz, 
por meio de demarcações e indenizações.

É constitucional, mas não foi cumprido. A 
demarcação de terras indígenas em todo o País 
deveria ser assunto resolvido até 1993, conforme a 
Constituição Federal de 1988. Porém, a disputas 
entre índios e fazendeiros se arrasta e capítulos de 
batalhas começaram a ressurgir este ano.

Casa do produtor Ricardo Bacha ficou destruída pelo fogo

Já QuE coNStituição dE 88 Não foi cuMPrida, 

Por Eliane Ferreira

http://www.quilombo.com.br/agronegocio/pt-br/pecuaria
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ProdutorES PEdEM  iNdENização daS tErraS E bENfEitoriaS coMo Solução Para coNflitoS

outro recente fato que esquentou o 
assunto de retomada de área como definem 
os índios e invasão na versão de fazendeiros, 
ocorreu na Fazenda Buriti, de propriedade 
do ex-deputado estadual Ricardo Bacha. No 
dia 15 de maio indígenas da etnia terena 
decidiram ocupar a propriedade rural e ex-
pulsar a família do fazendeiro. Uma decisão 
judicial ordenou pela reintegração de posse 
a Bacha e com a resistência de saída dos 
índios a tropa de choque da Polícia Militar 
e a Polícia Federal foram enviadas ao local.

Em meio ao conflito de desocupação 
indígena da área da Buriti houve confronto 
com as polícias e o terena oziel Gabriel, de 
35 anos foi morto depois de levar um tiro na 
altura do peito, que transfixou. Agora, uma das 
missões da investigação é saber o calibre da 
arma e tentar chegar à autoria, já que mesmo 
numa reintegração com resistência vidas de 
todos os lados devem ser preservadas.

durante o velório de oziel, na Aldeia 
Córrego do Meio, dezenas de terenas 

pintados para a guerra e outros de caras 
limpas choraram pela morte do ‘guerreiro’. 
Eles prometem que caso o Governo Federal 
decida que as terras sejam entregues a eles, 
o local vai receber o nome de oziel Gabriel.

Tanto índios quanto o proprietário da 
Buriti deram entrevistas para a imprensa 
local que foram amplamente divulgadas 
nacionalmente. Em um ponto as duas partes 
concordam em relação à responsabilidade 
pelos conflitos acontecerem ha décadas: 
falta de tomada de decisão por parte do 
Governo Federal.

os índios exigem levantamentos an-
tropológicos, pois defendem que muitas 
fazendas que há mais de um século são de 
posse de fazendeiros, na verdade, são terras 
indígenas e como tal devem ser devolvidas a 
eles. do outro lado, fazendeiros contestam 
mostrando a titularidade da terra concedida 
pelo mesmo Governo. No caso de Ricardo 
Bacha (que hoje só tem terra limpa de 
pastagem depois que incêndio provocado 
destruiu a sede da Buriti, maquinário e ca-
sas de funcionários) a solução é simples: o 
Governo Federal deve indeniza-lo pelos 17 
mil hectares de sua fazenda que os índios 
reivindicam como sendo deles.

de um lado os terenas alegam que o fogo 
foi colocado na sede e depois nas demais 
construções e maquinário de Bacha em pro-
testo pela morte de oziel Gabriel. Por outro, 
a polícia acredita que foi contraofensiva pela 
ação de reintegração de posse determinada 
pela Justiça. indígenas questionaram do 
por que, ao invés da Polícia Federal, foi a 
tropa de choque da PM que encabeçou a 
reintegração. Eles defendem, sem querer 
se identificar pelos nomes, mas apenas 
como guerreiros, que uma força auxiliar 
foi colocada no fronte para embate com 
os indígenas, enquanto que a polícia ligada 

mais diretamente ao Governo Federal fez 
o papel de auxiliar.

Para Ricardo Bacha o clima em Mato 
Grosso do Sul está tenso, inclusive ele não 
descarta novos confrontos entre índios, 
fazendeiros e polícia. o ex-deputado che-
ga a citar o Morro do Alemão (favela do 
Rio de Janeiro) para exemplificar o atual 
clima de guerra. ‘Nós precisamos aqui 
uma pacificação igual ocorreu lá (morro)’, 
diz o proprietário rural que mesmo tendo 
garantido o direto de reintegração de posse 
não retornou para a Fazenda Buriti por ter 
recebido, via imprensa, o recado dos índios 
de jura de morte.

Bacha diz que entende o desejo dos ín-
dios, mas discorda da maneira que agiram 
em sua fazenda colocando fogo na casa. 
As chamas consumiram, além da estrutura 
da construção, móveis, roupas, eletrodo-
mésticos, documentos e objetos de valor 
sentimental para a sua família.

o imbróglio envolvendo índios e fazen-
deiros pode estar longe de acabar, caso a 
presidência da República não decida ime-
diatamente pela demarcação das terras e 
indenização aos fazendeiros. isto porque há 
ainda correndo junto a esta situação o fato 
de que, na verdade, os índios não possuem 
terra e sim a União. Todas àquelas que são 
antropologicamente identificadas como 
indígenas são, pela lógica, da União, então 
porque o Governo vai pagar por uma terra 
que já é dele?

Nilton Carvalho mostra titularidade das terras que tem quase dois séculos

Como os produtores, índios também querem terra 
para tirar o sustento

Já QuE coNStituição dE 88 Não foi cuMPrida, 
Fotos: Eliane Ferreira / Agroin Comunicação
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EXPoMara tErá iNício No dia 8 dE JuNho
Com uma diversificada grade 

de programação, a Exposição 
Agropecuária de Maracaju 
– Expomara, tem tudo para 
se consolidar como uma das 

melhores feiras agropecuária já realizada 
no município de Maracaju. A exposição 
acontece de 8 s 16 de junho no Parque de 
Exposições de Maracaju.

de acordo com o Sindicato Rural, orga-
nizador do evento a expectativa é que em 
2013 a feira alcance um recorde de público 

e movimentação econômica, “buscamos 
neste ano organizar uma feira recheada de 
atrativos e oportunidades de bons negócios, 
o público da Expomara 2013 contará com 
uma ampla estrutura e uma diversificada 
programação”, disse o Presidente da enti-
dade, Arthemio olegário de Souza Junior.

Novas tecnologias de produção, má-
quinas, equipamentos, insumos, animais 
premiados, leilões, palestras técnicas e 
muita diversão esperam o grande público 
que comparecerá a festa. “estamos a cada 

ano inovando e aprimorando a qualidade 
da nossa feira, investindo em infraestrutura 
e atrações, esperamos que a população de 
Maracaju e região compareça para presti-
giar a 45º Expomara realizada no Parque 
de Exposições de Maracaju”, ressaltou 
Arthemio olegário de Souza Junior.

A feira trará shows com artistas reno-
mados como Cácio e Marcos, João Carreiro 
e Capataz, italo Fernandes, Conrado e 

Aleksandro e Pedro Henrique e Fernando 
Loubet. A 45º Exposição Agropecuária de 
Maracaju terá sua abertura oficial no dia 
8 de junho, às 18h, no Tatersal de Leilões 
do Parque de Exposições. “Convidamos 
toda a população de Marcaju e região para 
prestigiarem a 45º edição da Expomara, 
tenho certeza que o público presente saíra 
satisfeito com o evento”, Finalizou Arthe-
mio Junior.

Fo
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http://www.encontrodecriadores.com.br
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PrESidENtE do SiStEMa ocb rEforça dEMaNdaS 
Para o PlaNo aGrícola E PEcuário 2013/2014
o presidente do Sistema oCB, 

Márcio Lopes de Freitas, 
foi recebido em audiência 
pelo ministro da Agricul-
tura, Pecuária e Abaste-

cimento, Antônio Andrade, para tratar 
do Plano Agrícola e Pecuário 2013/2014. 
Na oportunidade, o dirigente reforçou os 
pontos prioritários para a política, visando 
a continuidade dos investimentos para as 
cooperativas agropecuárias. “Estamos fa-
lando de demandas fundamentais para que 
o setor cooperativista continue investindo e 
propiciando melhores condições de renda 
e de qualidade de vida aos cooperados”, 
pontuou Lopes de Freitas.

Segundo o dirigente, a boa relação com 
o ministério vem garantindo ao longo dos 
anos o atendimento aos pleitos necessários 
ao crescimento do setor. ““Historicamente, 
o cooperativismo brasileiro vem con-
quistando avanços importantes junto ao 
Mapa no que diz respeito à inclusão das 
requisições do setor no Plano Agrícola e 
Pecuário. Sinceramente, acredito que ve-
remos grandes avanços, especialmente nos 

planos e linhas especiais de crédito voltados 
às cooperativas”, relatou.

demandas – Resumidamente, são qua-
tro os pontos principais elencados pelo Sis-
tema oCB: o Programa de Capitalização das 
Cooperativas Agropecuárias (Procap-agro); 
o Programa de desenvolviento Coopera-
tivo para Agregação de Valor à Produção 
Agropecuária (Prodecoop); o Programa de 
Capitalização das Cooperativas de Crédito 
(Procap-cred) e as operações de crédito de 
custeio às cooperativas.

Confira no quadro abaixo as principais 
solicitações que o Sistema oCB pretende 
ver atendidas quando do anúncio oficial 
do Plano, que deve ocorrer no próximo 
mês de junho.

Resumo das Propostas Prioritárias 
para o 

Plano Agrícola e Pecuário, safra 2013/14 
- Sistema oCB

1. Programa de Capitalização das Co-
operativas Agropecuárias (Procap-agro)

- Reduzir a taxa de juros do financiamen-
to na modalidade do Procap-Agro giro dos 
atuais 9,0% para 4,0% ao ano e aumentar o 

prazo de reembolso para 4 anos.
- Simplificar o acesso das cooperativas 

aos financiamentos do Procap-Agro na mo-
dalidade de integralização de cotas partes 
para capitalização e reduzir a taxa de juros 
para 4,0% ao ano.

- Alterar a norma em vigor no BN-
dES (item 5.4 da Circular SUP/AGRiS 
n°30/2012) - “operações de crédito de capital 
de giro em ser contratadas” para “saldo de-
vedor em ser”, para viabilizar a possibilidade 
de novas contratações nas operações ainda 
não integralmente liquidadas.

2. Programa de desenvolvimento 
Cooperativo para Agregação de Valor à 
Produção Agropecuária (Prodecoop)

- Aumentar o limite de financiamen-
to para R$200 milhões/cooperativa/ano 
respeitando-se a capacidade de pagamento 
da cooperativa e a disponibilização das 
garantias necessárias.

- Ampliar o prazo de reembolso dos 
financiamentos de investimentos de 12 para 
15 anos e reduzir os juros para 4% ao ano.

- Alterar a redação do item X do MCR 
(13.6.1-c) para: aquisição de ativos opera-

cionais de empreendimentos já existentes 
inclusive o terreno onde está localizado, 
relacionados às ações enquadradas.

- Reduzir a taxa de juros de 5,5% para 
3% ao ano e alongar prazos de 12 para 18 
anos nos financiamentos do Prodecoop 
destinados a investimentos em novas uni-
dades armazenadoras ou à modernização e 
utilização de novas tecnologias nas unida-
des existentes, além da inclusão de bônus 
de adimplência aos pagamentos efetuados 
no período determinado.

3. Crédito de custeio às cooperativas
- Aumentar os limites dos créditos 

destinados às cooperativas, para aquisição 
de insumos e de bens para fornecimento 
aos associados, com recursos obrigatórios 
(MCR 6-2), que estão limitados, por safra, ao 
valor médio de R$ 200 mil para R$ 300 mil 
por associado ativo e ao teto de R$ 400 mil 
para R$ 600 mil por associado beneficiário.

4. Programa de Capitalização das Coo-
perativas de Crédito - Procap-Cred

- Alocar R$ 3 bilhões para o programa.
- Reduzir a taxa de juros para 4,0% ao 

ano e prazo de 240 meses.

www.ocbms.org.br
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iNoVação Na adubação GaraNtE 
Maior ProdutiVidadE E EcoNoMia

A combinação entre as adu-
bações orgânica e química 
vem alcançando destaque 
na fertilização dos solos e 
das culturas pelo resultado 

efetivo no aumento da produtividade e na 
economia de custos. A grande diferença 
desse tipo de adubação é que o efeito “ferti-
lizante” não provém somente dos teores de 
N, P2o5 e K2o (o “NPK”), mas de uma gama 
de mais de cinquenta tipos de nutrientes ne-
cessários para a nutrição das plantas, além 
de matéria orgânica humificada, colóides, 
ácidos orgânicos, dentre outros.

A adubação orgânica apresenta todos os 
nutrientes necessários para a melhoria dos 
solos e para o desenvolvimento das culturas. 
Para nutrição dos cultivares, no entanto, os 
teores nutricionais são mais baixos do que 
na adubação química, e justamente por isso é 
necessária a combinação com determinados 
nutrientes minerais, como por exemplo, a 
mistura com fosfatos naturais, super simples, 
super triplo entre outros formulados. Nessa 
combinação de adubações, de acordo com 
vários estudos, há um aproveitamento do 
fósforo contido no fertilizante químico acima 

de 50%, simplesmente devido à associação 
com a matéria orgânica que tem a proprie-
dade natural de diminuir a fixação do fósforo 
no solo e retê-la nos coloides para liberação 
lenta e continuada na solução do solo.

os materiais orgânicos promovem uma 
melhoria das condições f ísicas, químicas e 
biológicas do solo como, aeração, retenção 
de umidade e estrutura, aumento na capa-
cidade de retenção de cátions, aumento 
da CTC do solo, do teor de P, do teor de 
matéria orgânica, e aumento da atividade 
microbiana do solo que irá agir na solubi-
lização dos fertilizantes minerais liberando 
nutrientes para as plantas.

Atualmente existe fábrica que pro-
duz fertilizante orgânico com alto valor 
agregado no Estado de MS, com registro 
no MAPA (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) e com certifi-
cado internacional de produto orgânico 
pelo iBd Certificações. A associação da 
adubação química com este tipo de adubo 
orgânico, industrializado, esterilizado, com 
nutrientes solúveis e equilibrados entre si, 
vem trazendo excelentes resultados para os 
produtores de diversas culturas. A estratégia 

inicial é reduzir de pronto 50 % da adubação 
química associando a essa “meia adubação” 
uma dose de adubo orgânico. Sem sobra 
de dúvidas essa prática traz aumento de 
produtividade com redução nos custos e, 
ainda, melhora a qualidade e saúde do solo.

Experimentos mostram que a fertilização 
organomineral (químico + orgânico) das 
culturas que exigem adubação nitrogenada 
e em cobertura, podem ser aplicados de uma 
só vez, no plantio. Porque o nitrogênio (N) 
concentra-se na forma mineral e orgânica. 
o N mineral é absorvido rapidamente e o 
N orgânico, do adubo orgânico, é absorvido 
depois. Como o N orgânico precisa ser mine-
ralizado no solo, para ser aproveitado pelas 
plantas nas formas nítrica ou amoniacal, ele 
fica mais tempo no solo. A forma N mineral 
é facilmente lavada pelas águas das chuvas, 
enquanto o N orgânico é armazenado no solo.

A utilização de superfosfato simples (SS), 
na mistura com adubo orgânico, diminui a 
fixação do fósforo porque o cálcio misturado 
com a matéria orgânica faz com que o SS não 
entre em contato direto com o solo, não haven-
do reação com os óxidos de ferro e alumínio. 
A mineralização da matéria orgânica libera P 

solúvel quando a planta necessita. Ela regula a 
disponibilidade de fósforo no solo. o fósforo 
dos fertilizantes minerais fosfatados, por ser 
solúvel em água, está prontamente disponível 
para as plantas. Sendo assim, o P que elas 
não aproveitam de imediato é fixado pelos 
compostos de ferro e de alumínio. 

o potássio (K) por ser um cátion (com 
cargas elétricas positivas), se liga às cargas 
negativas do húmus, presente no adubo 
orgânico, e fica disponível para as plantas, 
além de ser mais resistente à lixiviação.

São inúmeras as vantagens e os bene-
f ícios do consórcio entre as adubações 
química e orgânica, tanto ao solo como ao 
produtor rural. Às vezes falta informação 
segura, profissional e séria, de técnicos que 
realmente entendam sobre o assunto e que 
recomendem a associação das adubações 
química e orgânica ao produtor rural, para 
que este utilize tecnologia comprovada, 
econômica e sustentável, aplicando uma 
fertilização mais sofisticada, rentável no 
curto prazo e de melhor qualidade para os 
solos no médio e longo prazo.

Por ElisângElA AlvEs, engenhei-
ra agrônoma

http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx


groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 11

http://www.feicorte.com.br
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EM caMaPuã MS faz a MElhor MÉdia 
dE PrEçoS EM bEzErraS do braSil!

lEilão bEzErroS dE QualidadE 3r

No ultimo dia 22/05 a Fazenda 3R 
mais uma vez ofertou somente 
bezerros(as) de qualidade e no-
vamente alcançou as melhores 

médias de preços do Brasil provando que a 
qualidade é a principal chave para o sucesso 
da pecuária moderna.

o titular Rubens Catenacci agradeceu a 
todos que participaram do leilão e princi-
palmente os compradores que adquiriram 
os bezerros(as) da marca 3R. Rogério 
Rosalin, administrador da Fazenda 3R, 
lembra “ tivemos lances de todo o Brasil 
esta é mais uma etapa vencida e com cer-
teza estamos sendo modelo para muitos 
outros pecuaristas do Brasil, isso prova 
que estamos no caminho certo, partindo 
dos 3 pilares para se produzir os bezerros 
de qualidade (Genética + Manejo + Nutri-
ção) a fazenda 3R se tornou a maquina em 
produzir os melhores bezerros do Brasil o 
que é de suma importância para a região 
de Camapuã – Figueirão – Alcinopolis!”.  
Catenacci enfatizou bem ao final do leilão 
com as suas palavras de agradecimento 
aonde mais uma vez chamou a atenção dos 
pecuaristas para sempre buscar produzir 
animais com qualidade.

No próximo dia 21/06/2013 a Fazenda 
3R vai disponibilizar uma de suas ferramen-
tas para a produção de bezerros de quali-
dade irá ofertar 50 touros Po da genética 
Badalada da 3R, oportunidade única do ano 
para adquirir os melhores touros da safra 3R.

Fotos: Wisley Torales / Agroin Comunicação


