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merCaDo terá De se aDequar a 
Preços e oferta De grãos, Diz Brf
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os exportadores locais argentinos já 
compraram cerca de 735.000 toneladas 
da safra 2018/19, contra 108.000 tons de 
um ano atrás. do trigo disponível da safra 
2017/18, as compras dos exportadores já 
totalizam 9,97 milhões de toneladas, das 
quais já repassaram ao exterior 9,13 mT, 
com um mercado muito firme pela de-
manda externa e interna, segundo dados 
oficiais do minagri. Página 3.

falta De trigo na 
argentina é 
oPortuniDaDe 
Para o Brasil

“Essa cultivar veio agregando uma 
produtividade muito grande em cima dos 
materiais que até então a gente tinha que 
vinham do Sul do Brasil. Nós chegamos 
a agregar 35% de produtividade com essa 
cultivar em relação às outras cultivares 
Clearfield que até então tínhamos no mer-
cado”. É essa a opinião de Fausto Garcia, 
diretor da Uniggel Sementes, empresa 
licenciada pela Embrapa para a produção e 
a comercialização da BRS a702 CL, nova 
variedade de arroz. Página 4.

novo arroz Da 
emBraPa Permite 
até 1/3 a mais De 
ProDutiviDaDe

Queda inesperada nas 
compras chinesas de 
soja do Brasil no curto 
prazo está limitando 
as exportações da 
oleaginosa do país sul-
americano

Uma queda inesperada nas 
compras chinesas de soja 
do Brasil no curto prazo 
está limitando as exporta-
ções da oleaginosa do país 

sul-americano, que tem se beneficiado da 
tensão comercial entre Washington e Pe-
quim. importadores chineses correram para 
adquirir soja brasileira depois que Pequim 
propôs em 4 de abril uma tarifa de 25 por 
cento sobre as cargas norte-americanas, 
mas as compras de curto prazo “secaram” 
desde a semana passada, já que o maior im-
portador mundial enfrenta demanda fraca 
em um momento de oferta local abundante, 
disseram fontes. Continua na página 2.

os Estados Unidos apresentaram uma 
queixa contra a Índia omC, alegando que o 
país asiático não está sendo transparente em 
relação à ajuda aos produtores de trigo e arroz. 
Segundo os EUa, o governo indiano aparen-
temente está pagando aos produtores valores 
mais altos do que os relatados à omC. “os 
Estados Unidos esperam que seus parceiros 
comerciais façam seus relatórios obedecendo 
às exigências com as quais concordaram ao 
se filiarem à omC”, disse o representante 

comercial dos EUa, Robert Lighthizer, em 
comunicado. “Relatos mais claros e maior 
transparência” são um passo importante para 
garantir que nossos parceiros estão cumprin-
do seus compromissos com a omC.

“a Índia representa um enorme merca-
do, e queremos maior acesso para produtos 
dos EUa, mas a Índia precisa ser transparen-
te sobre suas práticas”, afirmou o secretário 
de agricultura dos EUa, Sonny Perdue. os 
EUa alegam que, quando calculada com a 

metodologia da omC, a ajuda da Índia aos 
produtores de trigo e arroz excede conside-
ravelmente os níveis permitidos. durante a 
próxima reunião do Comitê de agricultura 
da omC, em junho, os EUa pretendem 
discutir a forma como a Índia implementa 
e notifica suas políticas. de acordo com os 
EUa, os relatórios da Índia têm problemas 
nos volumes de produção usados no cálculo 
dos pagamentos aos produtores e nas con-
versões cambiais, entre outras questões.

Foto: Porto de Paranaguá
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Queda inesperada nas compras chinesas de 
soja do Brasil no curto prazo está limitando as 
exportações da oleaginosa do país sul-americano

“Toda a compra de 
pânico que vimos 
no início de abril foi 
reduzida”, disse um 
operador de uma 

trading internacional que administra ins-
talações de processamento de oleaginosas 
na China. “a demanda por farelo de soja 
é muito lenta, já que os produtores de 
suínos estão com prejuízos. muito poucos 
acordos foram assinados desde a semana 
passada para a soja brasileira relacionados 
a remessas próximas”, acrescentou.

as fontes recusaram-se a ser identi-
ficadas, pois não estavam autorizadas a 
falar com a mídia. a China importa mais 
de 60 por cento da soja comercializada em 

todo o mundo, esmagando-a para fabricar 
óleo de cozinha e rações para animais. Já 
o Brasil é o maior exportador global da 
oleaginosa.

o prêmio para a soja brasileira, incluin-
do o frete e cotado na China, caiu para 94 
dólares por tonelada ante o contrato para 
julho na Bolsa de Chicago, após atingir 
160 dólares em abril. o prêmio varia tipi-
camente de 50 a 60 dólares por tonelada 
nesta época do ano.

No mês passado, Pequim ameaçou 
impor uma tarifa adicional de 25 por cento 
sobre as importações de soja e sobre uma 
série de outros produtos dos Estados Unidos 
em retaliação às ações comerciais tomadas 
pelo presidente donald Trump.

as exportações brasileiras também fo-
ram atingidas, à medida que os compradores 
europeus e outros asiáticos se voltaram 
para o fornecimento mais barato dos EUa.

No entanto, a queda na demanda chinesa 
no curto prazo por grãos brasileiros é vista 
apenas como temporária, já que os preços 
das cargas do país sul-americano devem 
cair, uma vez que a safra recorde deste ano 
está praticamente toda colhida.

o Brasil está colhendo uma safra de mais 

de 119 milhões de toneladas, aumentando 
as expectativas de exportações mais fortes, 
com a consultoria Céleres estimando que 
as vendas ao exterior para um recorde de 
72 milhões de toneladas.

mas os compradores chineses não se 
afastaram dos embarques de junho a julho, 
com a demanda por outros meses também 
robusta. importadores encomendaram 20 
cargas na semana passada para embarque 
em agosto, disseram operadores.

“Para herDar, tem que se PreParar”
a cada 100 empresas familiares apenas 

13 chegam a terceira geração, pes-
quisa realizada pelo instituto de La 

Empresa Familiar de Barcelona, Espanha. 
Vários são os motivos apontados para este 
insucesso, dentre eles a ausência de objetivos 
comuns, pouca harmonia familiar, maturida-
de do negócio e situação financeira. 

Uma segunda pesquisa de relevância, 
realizada pela PwC com 2802 líderes exe-
cutivos de empresas familiares em 50 países 
incluindo o Brasil entre maio e agosto de 
2016, revela que das empresas brasileiras, 
apenas 19% tem um Plano de Sucessão 
Estruturado (15% no mundo), um Plano de 
Continuidade, como prefiro chamar.

a ausência deste Planejamento, tanto da 
família quanto do negócio é uma receita certa 
para contribuir com o desastroso número 
de apenas 13% de sobreviventes ao longo 
de apenas 3 gerações e míseros 3% passam 
da quarta geração. Com este insucesso 
enterram-se sonhos, projetos de empreen-
dedores arrojados, legado social e financeiro 
e principalmente jovens potenciais. 

as vezes vender o negócio é uma escolha 
consciente e um sinal de sucesso. da mesma 
forma não sobreviver a transição da lide-
rança, que é o que realmente diz respeito 
a Sucessão Familiar, indica que a Família 
falhou na realização das suas ambições e 

sonhos de longo prazo. 
o modelo dos 3 Círculos, Família, 

Propriedade e Gestão, desenvolvido pelo 
professor John davis da Harvard University 
organiza a coexistência e a interdependên-
cia as quais as empresas familiares existem. 
a partir desta compreensão é possível tomar 
ações na direção da construção de um fu-
turo que possa encontrar uma maneira de 
conciliar questões pessoais e profissionais. 
o equilíbrio entre o bolso e o coração.

o Planejamento da Família é o ponto de 
partida, o caminho para a busca de respostas 
a perguntas que ajudarão a aumentar as 
chances de negócios ultrapassarem gera-
ções. Perguntas como: a família comparti-
lha uma visão de futuro, objetivos comuns? 
É de claro entendimento quem será(ão) 
o (os) donos dos ativos e/ou negócios no 
futuro? a família tem determinado como 
as decisões serão tomadas pelos futuros 
donos? Estas e várias outras indagações 
requerem reflexão e posteriormente ação.

Planejamento, Comunicação e um 
robusto conjunto de combinados, além de 
Governança são itens imprescindíveis, ou 
deveriam ser, da prioridade de todos aqueles 
que fazem parte de uma empresa familiar. 
a Governança auxilia na melhor definição 
de papéis, regras e processos e seus pilares 
transparência, equidade, prestação de contas 

e responsabilidade empresarial sustentam a 
necessária profissionalização dos negócios 
e da por que não também dizer da família. 

desenvolvemos um Programa espe-
cialmente para integrantes de Empresas 
Familiares, várias gerações com o objetivo 
de endereçar boa parte destas perguntas. 
Este projeto educacional pretende ofe-
recer um espaço seguro, confidencial e 
com metodologia baseada na andragogia, 
específica para desenvolvimento de adultos 
nas empresas familiares. 

o Conteúdo passa por recontar a his-
tória destas famílias empreendedoras, a 
compreensão dos papeis, direitos e deveres 
de todos os envolvidos na Família, Gestão 
e Propriedade, Governança Familiar e 
Corporativa, temas Jurídicos e de Finanças 
(desenvolvimento do acionista), o desenho 
de casos reais dentre outros. Contaremos 
com a palestra de especialistas da área de 
Gestão e de Planejamento Sucessório.

acontecerá nos dias 24 e 25 de maio 
e 22 e 23 de Junho na cidade de Campo 
Grande – mS. Para maiores informações 
entre em contato via e-mail: beatriz@be-
atrizbrito.com. 

Se queremos melhores e diferentes 
resultados precisamos fazer de forma dife-
rente, há que lembrar-se: para herdar, tem 
que se preparar.

DemanDa Da China vaCila e soja Do Brasil 
Deve se BenefiCiar menos De guerra ComerCial

Receios - a China reduzirá suas importações de soja pela primeira vez em 
15 anos em 2018/19, previu o ministério da agricultura na quinta-feira, com a 
demanda por ração enfraquecida.

os preços do suíno na China registraram um dos declínios mais acentuados de 
todos os tempos no primeiro trimestre e estão abaixo do custo médio de produção.

“a maioria das unidades de soja na China está sobrecarregada com farelo e óleo”, 
disse um operador de Pequim.

“o principal motivo é o lado da demanda. o preço do suíno não é bom, de modo 
que os frigoríficos gostam de pegar coisas baratas, da mão para a boca.”

as importações de soja pela China em abril caíram para 6,9 milhões de toneladas, 
uma queda de 13,7 por cento em relação ao ano anterior.
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os exportadores locais ar-
gentinos já compraram 
cerca de 735.000 toneladas 
da safra 2018/19, contra 
108.000 tons de um ano 

atrás. do trigo disponível da safra 2017/18, 
as compras dos exportadores já totalizam 
9,97 milhões de toneladas, das quais já 
repassaram ao exterior 9,13 mT, com 

o CEo interino da BRF, Lorival Luz, 
disse em teleconferência disse que 
a empresa, assim como o mercado 

em geral, terá que se adequar nos próximos 
meses à dinâmica de preços de grãos e 
oferta de commodities como milho e farelo 
de soja. Segundo o executivo, a companhia 
monitora a quebra de safra na argentina, as 
questões climáticas no Brasil, com possível 

falta De trigo na argentina é oPortuniDaDe 
Para o merCaDo interno Da Cultura no Brasil

merCaDo terá De se aDequar a Preços e oferta De grãos, Diz Brf

Farinhas Luiz Fernando Pacheco.
“Necessitando comprar mais 500 mil 

tons/mês até dezembro, isso daria 3,5 mi-
lhões de tons só para atender aos moinhos 
locais. ocorre que, para atender aos seus 
compromissos com a exportação (Brasil e 
outros), o país necessitaria de mais 3,5 mT 
o que caracteriza um déficit de, pelo menos, 
2,2 milhões de toneladas”, alerta. 

de acordo com ele, uma das possíveis 
consequências seria o país deixar de expor-
tar parte dos contratos oficiais e não oficiais 
já assumidos. outra seria de importar trigo, 
mas em qualquer das hipóteses, o cereal 

de inverno se tornará muito mais caro do 
que já está. 

“os preços se elevarão e permanecerão 
altos até dezembro, quando se inicia a nova 
safra, com reflexos sobre as importações 
brasileiras. Esta é, portanto, mais uma gran-
de oportunidade para se aumentar a safra de 
trigo no Brasil: tudo o que for plantado terá 
demanda interna e com excelentes preços. 
os agricultores podem plantar sem medo 
e os moinhos, podem comprar sem medo, 
porque será a sua melhor opção (sempre é 
melhor comprar em casa do que importar)”, 
conclui Pacheco.

Tudo o que for plantado 
terá demanda interna e 
com excelentes preços

um mercado muito firme pela demanda 
externa e interna, segundo dados oficiais 
do minagri. 

a este total se deve acrescentar mais 
2,73 milhões de toneladas compradas pela 
indústria, totalizando 12,7 milhões de tone-
ladas comprometidas, restando, portanto, 
um saldo de aproximadamente 4,8 milhões 
de toneladas para serem comercializadas 
até dezembro. “Esta disponibilidade é ab-
solutamente insuficiente para o país, uma 
vez que o que a indústria comprou só dará 
para atender às suas necessidades até maio”, 
avalia o analista da Consultoria Trigo & 

efeito negativo para a safrinha, e ainda 
observa o conflito entre Estados Unidos e 
China. “Essa conjuntura deve gerar algum 
impacto negativo para a companhia no 
segundo trimestre”, estimou.

Com relação à argentina, a empresa 
acredita em uma quebra de 24% para o milho 
e 34% para a soja. Já no Brasil, a expectativa 
é de que a volatilidade cambial também gere 

efeito sobre os preços dos grãos e, com isso, 
o custo da ração tende a ser maior durante o 
segundo trimestre de 2018, tanto no compa-
rativo anual quanto no trimestral.

Sobre o cenário doméstico, Luz ressaltou 
que houve uma elevação nos preços dos 
produtos durante o quarto trimestre do 
ano passado, principalmente em embutidos, 
que gerou perda de market share. “Quando 

você faz um ajuste em preços, as vendas são 
pressionadas e há um tempo para o mercado 
acompanhar integralmente”, explicou.

Em balanço financeiro divulgado ontem, 
a BRF destacou o aumento na oferta local e 
queda de 14,5% no preço médio do frango in-
teiro durante o primeiro trimestre de 2018, em 
relação ao igual período do ano anterior. além 
disso, o alojamento de frango recuou 1,3%.
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novo arroz Da emBraPa, lançaDo na agrotins 
2018, Permite até 1/3 a mais De ProDutiviDaDe

“Essa cultivar veio agregando uma 
produtividade muito grande em 
cima dos materiais que até então 

a gente tinha que vinham do Sul do Brasil. 
Nós chegamos a agregar 35% de produ-
tividade com essa cultivar em relação às 
outras cultivares Clearfield que até então 
tínhamos no mercado”. É essa a opinião de 
Fausto Garcia, diretor da Uniggel Sementes, 
empresa licenciada pela Embrapa para a 
produção e a comercialização da BRS a702 
CL, nova variedade de arroz.

o lançamento aconteceu durante a 
agrotins, considerado um dos principais 
eventos do agronegócio do Norte brasileiro 
e que vai até o próximo sábado em Palmas, 
capital do Tocantins. Hoje, o estado é o 
terceiro em produção no país, ficando atrás 
apenas do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina, de acordo com a Companhia 
Nacional de abastecimento (Conab). E o 
potencial de crescimento é grande, o que 

pode colocar o estado como o segundo 
em produção de arroz cultivado em áreas 
de várzea.

“o nosso potencial é extremamente 
grande e o que nós precisamos é de política 
pública pra que possam ser implementadas 
essas novas áreas e serem incorporadas à 
produção”, diz Fausto, referindo-se à gran-
de área de várzea ainda disponível para o 
cultivo de arroz no Tocantins. Essa área 
fica na região dos municípios de Formoso 
do araguaia, Lagoa da Confusão e dueré. 
mais de um milhão de hectares de várzea 
no estado ainda podem ser incorporados à 
produção; hoje, há 120 mil hectares plan-
tados, de acordo com ele.

daniel Fragoso é pesquisador da Embra-
pa e um dos responsáveis pelos trabalhos 
que levaram ao desenvolvimento da BRS 
a702 CL. Ele explica que “além das carac-
terísticas que se requer numa cultivar, como 
produtividade e qualidade, esse material se 

diferencia por essas duas características: 
a precocidade e a tolerância ao herbicida 
Kifix, que é um herbicida de amplo espectro 
que controla praticamente todas as plantas 
daninhas que ocorrem na cultura do arroz”.

Mais caRacteRísticas – o novo 
arroz da Embrapa tem como outras carac-
terísticas um potencial produtivo médio de 
7.650 kg/ha, alta tolerância ao acamamento 
e um rendimento de 61% em termos de 
grãos inteiros. além do Tocantins, a BRS 
a702 CL é recomendada para Roraima. É 

também a primeira cultivar de arroz com a 
tecnologia Clearfield (sistema de produção 
desenvolvido pelo grupo Basf ) específica 
para a região tropical brasileira.

Uma vantagem que impacta positi-
vamente no custo final de produção é a 
redução na quantidade de aplicações de 
herbicidas. “dos pontos de vista de custo de 
produção e de sustentabilidade, você reduz 
de cinco a duas, no máximo, aplicações”, de 
acordo com daniel, que acrescenta a racio-
nalização do uso de água para a produção 
como benef ício: “permite a mudança do 
sistema de inundação por apenas o solo 
úmido. isso permite você ampliar área e 
usar menos água por área”.

a BRS a702 CL apresenta ciclo precoce, 
indo em média de 106 a 120 dias. “Cerca de 
20 a 25 dias (a menos) comparada às outras 
cultivares de ciclo médio. isso permite 
maior flexibilidade para o produtor em 
termos dele escalonar o plantio e a colheita”, 
explica daniel. Para Fausto, da Uniggel, “o 
mais importante é mostrar que nós temos 
potencial de produtividade. o que nós 
precisávamos realmente no Tocantins era 
buscar materiais desenvolvidos para essa 
nossa região, que até então a gente não 
tinha”.

O lançamento aconteceu durante a Agrotins, 
considerado um dos principais eventos do 
agronegócio do Norte brasileiro e que vai até o 
próximo sábado em Palmas, capital do Tocantins

Foto: Divulgação

soja e milho elevam em us$ 150 milhões Custo De faBriCante De rações
a processadora norte-americana de 

carne de frango Pilgrim’s Pride, controlada 
pela JBS, pode ter um custo adicional de US$ 
150 milhões com ração animal neste ano, 
disse o CEo da companhia, Bill Lovette, em 

teleconferência para discutir os resultados 
do primeiro trimestre. a estimativa é base-
ada nas cotações atuais de milho e soja no 
mercado futuro.

a estiagem na argentina que impulsio-

nou os preços de soja e o maior consumo 
de milho estão resultando em preços mais 
altos de ração animal. o executivo observou, 
porém, que aquele número vai depender 
da área plantada nos EUa e da expectativa 
para a safra.

de qualquer forma, a Pilgrim’s espera 
que o impacto só seja sentido no terceiro 
e no quarto trimestres.

Lovette disse também que a parcela de 
aves da companhia criadas sem antibióticos 
deve chegar a 50% nos próximos anos. a 
redução do uso desses medicamentos, no 
entanto, significa maior taxa de mortalidade 
e menor taxa de crescimento entre os ani-
mais, disse. “isso afeta mesmo o aumento 
da oferta.”

A Pilgrim’s Pride espera que 
o impacto só seja sentido no 
terceiro e no quarto trimestres
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interCorte maraBá inCentiva a união e o 
fortaleCimento Da CaDeia Da Carne no Pará 

a pecuária no Pará tem ganhado 
força ano a ano. Hoje, o estado 
é o quinto maior rebanho bo-
vino do país, totalizando mais 
de 20 milhões de cabeças. a 

relevância da pecuária na matriz econômica 
paraense está expressa na sua participação 
de 26% do PiB do setor primário.

Tendo em vista a importância do setor 
no desenvolvimento do estado, a interCorte, 
evento itinerante que percorre há seis anos 
os principais polos da pecuária no país che-
ga ao Pará. Pela primeira vez, a cidade de 
marabá (Pa) recebe uma etapa do evento, 
nos dias 22 e 23 de maio.

o evento, que esteve no Pará em 2013, 
volta ao estado no Carajás Centro de Con-
venções. a abertura oficial do evento será 
no dia 21 de maio, às 19h, com a presença 
de autoridades e apresentação da aliança 
Paraense da Carne – aPC e do Programa 
Pecuariando.

“o estado do Pará tem buscado eviden-
ciar e estruturar a cadeia, buscando unir 
forças entre os elos. Temos como objetivo 
trabalhar melhor os problemas do setor e 
fortalecer a carne paraense. a vinda da inter-
Corte para o Pará faz parte desse movimento”, 
explica o presidente da acripará (associação 
de Criadores do Pará), maurício Fraga.

Segundo maurício, a relação entre os 
elos da cadeia produtiva era dif ícil e, com a 
fundação da acripará e por meio do apoio 
da União Nacional da indústria e Empresas 
da Carne (UNiEC), o estado iniciou o desen-
volvimento da aliança Paraense da Carne. 
“acreditamos que com o apoio de todos 
conseguiremos trabalhar melhor os desafios 
da cadeia e, além disso, valorizar ainda mais 
a qualidade da carne paraense”, destaca.

a etapa da interCorte em marabá (Pa) 

vem de encontro com os interesses do 
setor no estado, trazendo ao produtor e 
à indústria da carne, após a programação 
institucional da abertura no primeiro dia, 
um workshop de dois dias, que conta com 
a presença de especialistas de renome no 
setor, que debatem com o público presente, 
temas de relevância para o desenvolvimento 
da pecuária no Brasil. as palestras e debates 
serão divididas em quatro blocos com os 
temas centrais: “Produzir mais”, “Produzir 
melhor”, “as vantagens da produção res-

ponsável” e “integrar para crescer”.
“Nosso objetivo com a interCorte é 

levar até o produtor rural informações, 
tecnologias e soluções que auxiliem na 
melhora da eficiência produtiva no campo 
e também as impressões e tendências de 
fora da porteira. Nós voltamos ao Pará com 
esse mesmo intuito, de auxiliar no fortale-
cimento da cadeia produtiva no estado e 
colaborar com o crescimento da pecuária 
nacional, focando sempre na busca pela 
qualidade”, afirma a Carla Tuccilio, diretora 
do Terraviva Eventos, empresa responsável 
pela realização da interCorte.

além da programação institucional e do 
workshop, a interCorte conta com uma feira 
de negócios, na qual empresas de referência 
apresentam suas tecnologias e inovações 
para a pecuária. 

a etapa da interCorte em marabá é 
uma realização do Terraviva Eventos e da 
acripará com o apoio do Governo do Esta-
do, por meio da CodEC, e da assembleia 
Legislativa do Pará. 

as inscrições podem ser feitas pelo site: 
http://intercorte.com.br/maraba2018  

Evento será realizado 
no Carajás Centro de 
Convenções, nos dias 
22 e 23 de maio e terá 
abertura oficial no dia 
21 à noite

Foto: Wisley torales / agroin Comunicação
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No dia 10/05, a  Conab divulgou 
o 8º Levantamento da Safra de 
Grãos 2017/2018 e a previsão é 
de que a safra deste ano seja a 

segunda maior colheita de grãos da história.  
a estimativa de área é também destaque, com 
a entrada de números das culturas de inverno 
e outras, podendo se tornar a maior da série 
histórica, ou seja, 61,5 milhões de hectares.

apesar do decréscimo de 2,1% em 
comparação à safra passada, que chegou 
a 237,7 milhões de toneladas, o número é 
bem elevado em relação à média de produ-
ção nacional, em condições atmosféricas 
normais. Na comparação com a pesquisa 
do mês de abril, a estimativa total da safra 
mostra um aumento de 1,3%, ou cerca de 
3 milhões de toneladas.

Segundo o levantamento, os maiores 
volumes são da soja, responsável pelo bom 
desempenho produtivo e cujo avanço da co-
lheita vem confirmando a boa produtividade, 
e do milho total. a leguminosa registra 117 
milhões e o cereal 89,2 milhões de toneladas. 
Já o milho segunda safra responde por 70% 
de sua colheita (62,9 milhões de t), cabendo 
ao milho primeira safra 26,3 milhões de t.

Na sequência de aumento da produção 
deste levantamento, vem o algodão em 
pluma, com um volume de 1,9 milhão de 
toneladas, algo em torno de 27% a mais 
que a safra anterior. o feijão segunda safra 
também registra bom desempenho, com 
um aumento de 10,2% e colheita de 1,32 
milhão de toneladas.

ConDição Do milho De 
segunDa safra no Paraná 
PreoCuPa ProDutores

safra 2017/2018: Colheita De grãos 
Deve ser históriCa, Diz ConaB

Segundo dados do departamento de 
Economia Rural (deral), divulgado 
em 7/5, os avanços na colheita do 

milho de primeira safra progrediram atin-
gindo 96,0% da área plantada no estado.

dos 4,0% restante, 89,0% se encontram 
em boas condições e 11,0% em condições 
medianas. Para o milho de segunda safra a 
situação é preocupante. a falta de chuvas 
prejudicou a cultura no campo.

da área plantada com o grão, 43,0% estão 
em boas condições, 44,0% em condições me-
dianas e 13,0% em condições ruins. Quanto 
as fases da cultura, 2,0% estão em maturação, 
30,0% em frutificação, 52,0% em floração e 
16,0% em desenvolvimento vegetativo.
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Maurício Picazo Galhardo

giro agronegóCio
exportações de carne bovina in natura 
para os Estados Unidos até o fim deste 
semestre. “Uma missão de técnicos irá 
na semana seguinte para aos Estados 
Unidos e creio que será a última. Todos 
os documentos, todos os questionários 
e pedidos foram respondidos”. 

aÇÚcaR/etaNoL. a melhoria na 
qualidade da cana-de-açúcar motivou 
aumento de 1,4% na produção total de 
etanol, que deverá chegar a 28,16 bilhões 
de litros, de acordo com o 1º Levanta-
mento da Safra 2018/2019, realizado pela 
Companhia Nacional de abastecimento 
(Conab) e divulgado nesta quinta-feira 
(3). outro motivo da opção pelo com-
bustível é a queda dos preços do açúcar 
no mercado internacional. No caso do 
etanol anidro, usado na mistura com a 
gasolina, o aumento é de 7% em sua pro-
dução, devendo chegar a 11,86 bilhões 
de l, com elevação justificada pelo maior 
consumo de gasolina que vem persistindo 
nos últimos anos.

caNaDÁ. o secretário executivo 
do ministério da agricultura, Pecuá-
ria e abastecimento (maPa), Eumar 
Novacki, reuniu-se com o ministro 
parlamentar da agricultura do Canadá, 
Jean-CLaude Poissant, nesta quarta-fei-
ra, (2), com o objetivo de obter avanços 
na pauta de exportações brasileiras. No-
vacki, que lidera missão brasileira ao país, 
também participou da abertura da Feira 
SiaL Canadá 2018 e da inauguração do 
Pavilhão Brasil na feira, que conta com 
22 expositores nacionais. 

iNiciatiVas. o ministro de 
agricultura, Pecuária e abastecimento, 
Blairo maggi, visitou nesta sexta-feira, 4 
de maio, as iniciativas da Secretaria de 
agricultura e abastecimento do Estado 
de São Paulo na 25ª agrishow, em Ribei-
rão Preto. o secretário Francisco Jardim 
apresentou ao chefe da Pasta nacional as 
ações desenvolvidas para gerar renda e 
agregar valor à produção paulista.

FoMeNto. o deputado federal 
arnaldo Jardim apresentou os avanços 
conquistados nos últimos anos na legis-
lação para fomentar o avanço tecnoló-
gico, durante palestra no painel “Novos 
Sistemas de Produção”, dentro do ciclo 
de palestras “agenda do agronegócio”. 
o evento foi realizado pela Secretaria de 
agricultura e abastecimento do Estado 
de São Paulo dentro da programação da 
25ª agrishow, em Ribeirão Preto.

aPoio. a Coordenadoria de 
desenvolvimento dos agronegócios 
(Codeagro), vinculada à Secretaria de 
agricultura e abastecimento do Estado 
de São Paulo, reforçou o seu apoio ao 
cooperativismo e alimentação saudável, 
na maior feira de tecnologia agrícola da 
américa Latina e umas das três maiores 
do mundo: aGRiSHoW, no Centro de 
Cana do instituto agrônomo (iaC), em 
Ribeirão Preto.

RetoMaDa. Em viagem a Ribeirão 
Preto (SP), onde visitou a feira agropecu-
ária agrishow, o ministro Blairo maggi 
(agricultura, Pecuária e abastecimento), 
declarou que espera a retomada das 

opine: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com | um forte abraço. até mais! | Jornalista voluntário MtB 64.425/sP.

“fCo rural é o melhor 
instrumento Para a 
estruturação Do setor 
ProDutivo em ms”, afirma 
Diretor Da famasul

o diretor técnico do Sistema 
Famasul – Federação da 
agricultura e Pecuária de 
mS, Renato Roscoe (foto), 
participou do Lançamento 

das novidades do FCo (Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Centro-oeste), na 
sede da Fiems – Federação das indústrias 
de mS, no último dia 09.

o evento contou com a participação de 
representantes e empresários dos setores 
industrial comercial e rural. durante o 
encontro, Roscoe destacou que o fundo 
é o instrumento mais competitivo para 
o financiamento de longo prazo do setor 
rural. “o FCo é fundamental para os in-
vestimentos do setor na estruturação das 
unidades produtivas, o que efetivamente 
contribui para a expansão da produtividade 
por área e da produção agregada”. o diretor 
técnico ressaltou que mais investimentos 
significa aumento do potencial produtivo, 
o que reverte em desenvolvimento para o 
estado e para a região.

No ano passado foram contratados R$ 
1,4 bilhão no FCo Rural, sendo que este 
ano estão previstos R$ 1,1 bilhão, ou 50% 
do montante total disponível. “Esses valores 
podem ser complementados no segundo 
semestre, caso os outros setores não utili-
zem a parte que lhes cabe. Historicamente, 
isso tem ocorrido, em função da grande 
dinamicidade do setor agrícola”.

Em relação às alterações na taxa de ju-
ros que o ministério da Fazenda pretende 
implantar para o recurso do setor rural, 
modificando de taxa fixa para flutuante/
variável, prevista para 1º de julho, Roscoe 
afirma:  “o setor está muito apreensivo com 
a taxa flutuante, estamos trabalhando para 
que seja mantida a opção de taxa fixa para 
as operações agropecuárias”.

Segundo o presidente da Fiems, Sergio 
Longen, o FCo é um produto muito nobre 

para investimento. “agora é hora de divulgar 
amplamente e as contratações chegarem ao 
investimento total. Esta é a meta”.

durante a reunião, o superintendente 
regional do Banco do Brasil, Gláucio Zanet-
tin Fernandes, mostrou o relatório com os 
dados referentes aos anos anteriores, assim 
como as previsões para 2018.

Segundo o superintendente, o FCo teve 
contratados, de janeiro a abril, R$ 567 mi-
lhões em mato Grosso do Sul. Empresários e 
produtores rurais buscam entender as novas 
regras da linha de crédito, que adotou taxa 
de juros flutuante.

a previsão é de contratação de R$ 2,2 
bilhões para o financiamento de capital de 
giro, assim como projetos de construção, 
reforma e ampliação de empresas durante 
o ano no estado. “Queremos continuar de 
mãos dadas com o setor produtivo.  Há 
espaço para a aplicação desses recursos”.

o secretário da Semagro, Jaime Verru-
ck, explicou aos participantes a origem do 
investimento. “a fonte de recurso do FCo 
não precisa ser equalizada”, afirma Verruck 
explicando que isso significa que o Governo 
não busca no mercado financeiro o valor 
aplicado. É fonte prevista na Constituição.

Participaram do evento o deputado 
estadual, Paulo Corrêa; o superintendente 
de indústria, Comércio, Serviços e Turismo 
da Semagro, Bruno Bastos; o presidente da 
Faems, alfredo Zauith; o diretor-superin-
tendente do Sebrae/mS, Cláudio mendon-
ça; e o gestor técnico do Sistema Famasul, 
Justino mendes.

Representantes do setor 
produtivo participaram 
do encontro realizado 
na Fiems

Foto: Divulgação
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