
    

III SemInárIo de 
LídereS reúne 
cooperatIvIStaS

Na capital paulistana serão três 
dias de evento com uma etapa do 
Circuito InterCorte, feira de negócios, 
workshops, mostras virtuais de ani-
mais, 1º Leilão Mega Cruza Multi Raças, 
Caminho do Boi e muito mais na Bienal 
do Parque do Ibirapuera. Página 5.

Semana passada, no auditório do 
Sistema OCB/MS ocorreu o III Semi-
nário de Líderes que reuniu mais de 
150 cooperativistas do Estado, além de 
autoridades do executivo, legislativo e 
entidades parceiras. Página 8.
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cIrcuLação
mS, mG e Sp

FamaSuL e aproSoja/mS dIvuLGam 
radIoGraFIa da Soja e do mILho de mS

Governo arGentIno anuncIa FIm daS 
reStrIçõeS cambIaIS e câmbIo únIco

creSce a partIcIpação do campo 
na baLança comercIaL braSILeIra

Página 7.
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Intercorte, Será 
reaLIzada em Sp e 
em maIS 4 eStadoS

No setor agrícola, o 
principal produtor em 
termos de VBP é a soja

vaLor bruto da produção aGropecuárIa deve 
SubIr 0,2% em 2016, na contramão da crISe

Foto: Divulgação

A estimativa do Valor Bruto da 
Produção (VBP) agropecuá-
ria em 2016 deve apresentar 
pequena elevação de 0,2% 
em comparação com este 

ano. O montante deve alcançar R$ 492,56 
bilhões em relação aos R$ 491,59 bilhões 
de 2015, de acordo com levantamento da 
Coordenação-Geral de Estudos e Análi-
ses da Secretaria de Política Agrícola, do 
Ministério da Agricultura. As lavouras 
podem registrar aumento de 0,2% em 2016, 
alcançando R$ 314,82 bilhões, enquanto a 
pecuária pode ter um acréscimo também 
de 0,2%, para R$ 177,74 bilhões.

No setor agrícola, o principal produtor 
em termos de VBP é a soja, com R$ 115,68 
bilhões, aumento de 12,4% em comparação 
com 2015 (R$ 102,96 bilhões). Em seguida, 
a cana-de-açúcar deve ter VBP de cerca de 
44,16 bilhões, queda de 6,3% ante 2015 (R$ 
47,11 bilhões.

No segmento pecuário, o VBP de bo-
vinos pode diminuir 3,2% em 2016, para 
R$ 72,59 bilhões. O VBP de frangos está 
estimado em R$ 53,46 bilhões (aumento 
de 9,9%), enquanto do leite a previsão é 
de queda de 3,6%, para R$ 26,99 bilhões. 

O VBP de suínos deve cair 3,2%, para R$ 
13,59 bilhões.

VBP 2015 - A estimativa do Valor 
Bruto da Produção (VBP) para 2015 (R$ 
491,59 bilhões) é um pouco abaixo do que 
foi atingido em 2014 (R$ 492,2 bilhões). 
As lavouras tiveram redução de 1,4% este 
ano e somaram R$ 314,2 bilhões, enquanto 
a pecuária teve um acréscimo de 2,26% e 
totalizou R$ 177,44 bilhões.

Os preços agrícolas em 2015 estão 

sendo determinantes nos resultados do 
ano, diz o coordenador-geral de Estudos e 
Análises da Secretaria de Política Agrícola 
do Ministério da Agricultura, José Garcia 
Gasques.

No grupo de 27 produtos agrícolas e 
da pecuária analisados no levantamento, 
apenas sete apresentam preços maiores em 
relação a 2014. Entre eles, estão o algodão, 
cacau, café (arábica e conilon), cebola, 
feijão, pimenta do reino e carne bovina.

Foto: Divulgação
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comISSão mISta de orçamento aumenta em 
110% recurSoS para SeGuro ruraL em 2016

A Comissão Mista de Orçamento 
(CMO) aprovou dia 16/12, R$ 841 
milhões para o Programa de Sub-

venção ao Seguro Rural de 2016, aumentan-
do em 110% a previsão inicial da proposta 
orçamentária do Executivo. Serão milhares 

de produtores rurais beneficiados com esse 
crescimento do orçamento do programa.

A garantia dos recursos é uma vitória 
dos agricultores e da Frente Parlamentar 
da Agricultura (FPA). Nos últimos dias, 
os produtores e a FPA intensificaram as 
negociações e receberam o apoio dos mi-
nistérios do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e da Fazenda, que autorizaram o 
remanejamento verbas para o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) para o próximo ano.

A operação é resultado do empenho do 
relator da CMO, deputado Ricardo Barros 

É época de formar pasto e o pro-
dutor tem até meados do mês de 
janeiro para plantar, passando 
desse período corre-se o risco 
de não se obter um bom esta-

belecimento da pastagem.
Quem está pensando em formar pas-

to tem que, primeiro, escolher a espécie 
forrageira. E que tal escolher um capim 
que o boi gosta de comer? Existem várias 
opções e sugestões. Em segundo lugar, o 
produtor deve preparar bem o solo, cuidar 
a semeadura e do primeiro pastejo – para 
garantir uma boa formação do pasto. Se-
gundo Haroldo Queiroz, zootecnista da 
Embrapa Gado de Corte, algumas situações 
levam ao estabelecimento do pasto, como: 
abertura de áreas novas, áreas de integração 
lavoura-pecuária, substituição de espécies 
e recuperação de áreas degradadas.

Escolher a espécie é uma etapa impor-
tante e depende do objetivo do sistema de 
produção, do quanto o produtor pode in-
vestir e da mão de obra disponível. O clima 
da região é outro ponto importante que se 
deve levar em conta, bem como a qualidade 
do solo e como será utilizada a forrageira; se 

é para pastejo, silagem, fenação ou vedação 
escalonada e, ainda, que categoria animal 
utilizará o alimento.

EscolhEr o caPim quE o Boi 
gosta dE comEr - Os bovinos prefe-
rem forrageiras com muitas folhas e poucos 
colmos. São as folhas que alimentam e en-
gordam o boi. As forrageiras mais aprecia-
das por estes animais são a paiaguás, a piatã 
e a marandu. Em seguida a decumbens, a 
humidícola e a xaraés. Esta última, apesar de 
possuir muitas qualidades, os bovinos não 
gostam muito porque seus colmos são mais 
duros que as outras braquiárias, informa a 
pesquisadora Valéria Pacheco Euclides, da 
Embrapa Gado de Corte.

da família dos panicuns, que inclui os 
capins Mombaça, Massai, Zuri e o Tanzânia, 
este último é mais aceito pelos animais, 
apesar de seus colmos serem mais grossos 
que do capim-massai, ela é menos fibrosa, 
por isso a preferência pelo Tanzânia. A 
planta apresenta boa proporção de folhas, 
com altos conteúdos de proteína e digesti-
bilidade proporcionando ótimos ganhos de 
peso por animal. É uma cultivar para solos 
muito férteis e apresenta alta capacidade de 
suporte. Outra vantagem do Tanzânia é a 
facilidade de maneja-la, além de apresentar 
boa produção de sementes e resistência a 
cigarrinha-das-pastagens.

Os animais são muito seletivos e avaliam 
os alimentos. “Quanto mais grosso o colmo 
mais dif ícil de arrancar e mastigar”, explica 
a pesquisadora Valéria que acrescenta: “o 
instinto do animal é pegar o que é mais fácil e 
o que enche mais a boca, a chamada bocada”.

Já as plantas leguminosas tropicais, 
como o calopogônio, centrosema, arachis, 
guandu e outras, não são as preferidas dos 
bovinos e a explicação é porque elas apre-

sentam uma substância chamada tanino que 
dão a percepção de secura e adstringência 
na língua e no palato. É a sensação de boca 
amarrada quando se come banana verde. 
As leguminosas apresentam taninos em 
maior ou menor grau o que interfere na 
palatabilidade dos animais fazendo com 
que eles comam menos a planta. Algumas 
delas os animais aceitam bem, como o 
estilosantes Campo Grande, e outras, os 
animais aceitam somente no período seco. 
Em pastagens consorciadas os animais pre-
ferem a gramínea ao invés da leguminosa, 
apontam as pesquisas.

PrEParo do solo - depois de 
escolher a forrageira vem a etapa do solo 
que deve ser bem preparado para receber 
a semente de pastagem. O solo tem que 
ser protegido contra erosão, a vegetação 
indesejada deve ser retirada e se fazer uma 
análise de solo para determinar o uso de 
corretivos. deve-se também controlar os 
insetos e pragas, promover a distribuição do 

calcário e do fósforo, arar, gradear, distribuir 
potássio e nitrogênio, fazer uma gradagem 
niveladora e cuidar a umidade do solo.

sEmEadura - A semente a ser uti-
lizada deve ser de qualidade – saudável, 
vigorosa e livre de contaminação por impu-
rezas, nematoides e sementes indesejadas, 
recomenda Haroldo Queiroz. Segundo 
ele, as sementes devem ser plantadas de 
três a cinco centímetros de profundidade. 
dependendo do caso as sementes podem 
ser plantadas a lanço, em sulcos ou plantio 
direto.

PrimEiro PastEjo dEPois dE 40 
dias - Haroldo explica que a finalidade do 
primeiro pastejo é diminuir a competição 
eliminando o excesso de plantas da área. É 
também de proporcionar uma cobertura 
de solo mais rápida, e que antecipando a 
utilização da forragem, os animais apro-
veitam melhor o alto valor nutritivo do 
pasto resultando uma boa produção animal 
por área, além de evitar o acamamento da 
forrageira.

Quanto aos cuidados no primeiro paste-
jo o zootecnista ensina: “a área deve receber 
animais depois de 40 a 75 dias após a ger-
minação da forrageira – assim que a planta 
atingir 75% da altura superior indicada para 
o manejo do capim. Só entrar com animais 
leves para diminuir o arranquio de plantas 
e evitar a compactação do solo”.

O sucesso de uma boa formação de 
pastagens depende da escolha certa da 
espécie forrageira, de uma adequada utili-
zação, de usar sementes de boa qualidade, 
ser bem semeada e na quantidade certa, o 
que varia de uma espécie para outra. Tudo 
isso e um manejo adequado assegura ao 
produtor retorno econômico e longevidade 
da pastagem.

embrapa: etapaS para Formar bem uma paStaGem

(PP-PR), e do deputado Luiz Carlos Henzie 
(PP-RS), que compreenderam a grande rele-
vância do seguro rural para os agricultores 
brasileiros.

do total de R$ 841 milhões, R$ 400 
milhões são da proposta orçamentária do 
Executivo e outros R$ 350 milhões virão 
do remanejamento da ação orçamentária 
Subvenção Econômica para a Garantia e 
Sustentação de Preços na Comercialização de 
Produtos Agropecuários, um dos componen-
tes da Política de Garantia de Preços Mínimos. 
Os R$ 91 milhões restantes foram assegurados 
por emendas do deputado Ricardo Barros.

Programa de subvenção 
contará com R$ 841 
milhões para apoiar 
produtores

A escolha certa da forrageira pode garantir uma boa 
formação

Foto: Josimar Lima / Embrapa Gado de Corte
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Divisas com exportações de cereais devem gerar 
US$ 2 bilhões por semana

Governo arGentIno anuncIa FIm daS 
reStrIçõeS cambIaIS e câmbIo únIco

cmn aumenta para 7,5% ao ano juroS de FInancIamentoS do bndeS

O novo governo da Argentina 
anunciou dia 17/12 o fim 
das restrições cambiais 
impostas no final de 2011, 
quando Cristina Kirchner 

era a presidente, e antecipou que também 
vai implantar uma taxa de câmbio único, que 
não especificou. “Estamos muito contentes 
de poder anunciar o final da restrição cam-
bial na Argentina”, declarou em entrevista 
coletiva o ministro da Fazenda, Alfonso 
Prat-Gay.

O ministro assegurou que a partir desta 
quinta-feira será possível acessar divisas es-
trangeiras sem nenhum tipo de restrição em 
relação a montantes nem ter de contar com 
uma autorização prévia da Receita Federal.

Prat-Gay sustentou que a partir de 
agora será possível “exportar e importar 
livremente”, haverá uma taxa de câmbio 

As empresas que contraírem emprés-
timos e financiamentos no Banco 
Nacional de desenvolvimento Eco-

nômico e Social (BNdES) terão que pagar 
juros maiores: o Conselho Monetário Na-
cional (CMN) aumentou dia 17/12, a Taxa 
de Juros de Longo Prazo (TJLP) para 7,5% 
ao ano e, com esta elevação, a taxa retorna 
ao nível de setembro de 2006.

único, que não concretizou, e se voltará 
ao limite de US$ 2 milhões por mês por 
pessoa que existia para a compra de divisas 
até a criação do “cerco cambial”, no final de 
outubro de 2011.

Além disso, para incentivar o ingresso 
de capitais, será eliminado o depósito com-
pulsório de 30% para a entrada de divisas 
ao país.

Prat-Gay disse que a suspensão das res-
trições cambiais é possível graças a certas 
“condições” concretizadas nos últimos dias, 
como a eliminação dos impostos às expor-
tações, a chegada de novas autoridades no 
Banco Central e a “certeza” de contar com 
fundos suficientes para reforçar as reservas 
monetárias, que somam US$ 24,282 bilhões.

Neste sentido, o ministro assegurou que 
para as quatro próximas semanas espera 
contar com fundos adicionais que somam 

Foi o quinto semestre seguido de au-
mento. A cada três meses, o CMN fixa a 
taxa para o trimestre seguinte. O conselho 
é formado pelos ministros da Fazenda, 
Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson 
Barbosa, e pelo presidente do Banco Cen-
tral, Alexandre Tombini.

O reajuste da TJLP diminui as pressões 
sobre o Tesouro Nacional, que gastará menos 

entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões.
Esses recursos virão, segundo explicou, 

do compromisso de empresas de antecipar 
investimentos, uma maior liquidação de 
divisas pela exportação de cereais (US$ 
2 bilhões por semana), financiamento de 

Foto: Reprodução Internet

para cobrir a diferença entre a taxa subsidiada 
e os juros de mercado. Em janeiro de 2013, a 
taxa tinha sido reduzida para o menor nível 
da história, em 5% ao ano, como medida 
de estímulo à economia. A taxa aumentou 
para 5,5% ao ano em janeiro deste ano, 6% 
em abril, 6,5% em julho e 7% em outubro.

Criada em 1994, a taxa é definida como 
o custo básico dos financiamentos conce-

bancos internacionais e um acordo com 
o Banco Central da China para converter 
dólares das reservas em iuanes do Banco 
Central argentino. “Com esta tranquilidade 
nos encorajamos a suspender as restrições”, 
concluiu Prat-Gay.

aLckmIn: ano FoI dIFícIL, maS a 
aGrIcuLtura ‘SaLvou a Lavoura’
O governador do Estado de São 

Paulo, Geraldo Alckmin (PSdB), 
disse dia 15/12, que 2015 foi um 

ano dif ícil, em razão do conturbado cenário 
político e econômico do País, mas que o 
setor da agricultura foi o responsável por 
“salvar a lavoura” e segurar o emprego. 
“O próximo ano não será fácil, mas tenho 
certeza de que poderemos recuperar a 
atividade econômica”, disse o governador, 
durante o I Encontro das Cadeias Produ-
tivas do Setor, que ocorre no Palácio dos 
Bandeirantes.

durante seu discurso, Alckmin disse 
que os países que prosperam têm política 
monetária com juros baixos e política cam-
bial com moeda desvalorizada. “O Brasil fez 
exatamente o contrário, com uma política 
fiscal frouxa. Chegamos a 37% do PIB com 
gastos governamentais”, afirmou. “Em plena 
recessão, quase depressão econômica, foi o 
câmbio que ajudou. Se nós continuássemos 
com a moeda sobrevalorizada, até a agricul-
tura teria grandes dificuldades”, comentou. 

Segundo ele, o setor não pode ficar 
dependente do câmbio para impulsionar o 

seu desenvolvimento e é preciso trabalhar 
em políticas públicas para o agronegócio, 
como um plano plurianual de safra. Ele citou 
ainda que é necessário ter segurança jurídica 
e trabalhar melhor as questões ambientais 
para diminuir os riscos de sanções ao setor. 
Falou ainda sobre a necessidade de investir 
em logística no País a fim de reduzir os 
custos para o agronegócio. “Temos tudo 
para um ano de muito trabalho e muito 
empenho para melhorar”, disse.

O governador criticou a falta de parti-
cipação do País em acordos internacionais 

de comercialização, sem citar exemplos. 
“O Brasil acaba ficando isolado e é preciso 
participar para expandir o comércio”, disse. 
Ainda durante o evento, assinou o decreto 
que dispõe sobre a criação de grupo de tra-
balho para a implementação de Agricultura 
de Baixo Carbono (ABC).

Ministro da Fazenda da Argentina disse que o país poderá exportar e importar livremente

didos ao setor produtivo pelo BNdES. de 
acordo com o Ministério da Fazenda, o 
valor da TJLP leva em conta dois fatores: 
centro da meta de inflação, atualmente 
em 4,5%, mais o Risco Brasil, indicador 
que mede a diferença entre os juros dos 
títulos brasileiros no exterior e os papéis do 
Tesouro norte-americano, considerados o 
investimento mais seguro do mundo.

Governadores de SP e MS, Geraldo Alckmin e 
Reinaldo Azambuja, durante a etapa de Campo 
Grande do Circuito Expocorte 2015

Foto: Wisley Torales/ Agroin Comunicação
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cop-21: Unica vê ‘boas oportUnidades’ 
para o etanoL apóS acordo de parIS
A União da Indústria de Cana-

de-açúcar (Unica) disse no 
último dia 17, ter recebido 
com “otimismo” o Acordo 
de Paris, firmado durante 

a COP-21 pela maioria dos países e que 

prevê limitar o aquecimento global a um 
teto de 1,5 grau Celsius neste século. Para a 
presidente da entidade, Elizabeth Farina, “as 
metas podem indicar boas oportunidades 
para a expansão internacional do etanol”.

A soma das atuais Contribuições Na-

cionalmente determinadas Pretendidas 
(INdC, em inglês) apresentadas pelas 
nações envolvidas no acordo aponta para 
uma emissão global de 55 gigatoneladas 
(Gt) de gases de efeito estufa (GEEs) em 
2030. Entretanto, para que se atinja essa 
pretensão, esse volume não pode passar de 
40 Gt, segundo a Unica. 

“A mistura do etanol à gasolina cola-
bora no processo de mitigação de GEEs. 
A aplicação dessa medida em curto prazo 
também pode ser fundamental para que 
os países atinjam resultados quinquenais 
positivos”, afirmou Farina.

Considerada uma das metas mais 
ambiciosas na COP21, a INdC do Brasil 
prevê, até 2030, a participação de 18% de 
biocombustíveis na matriz energética, e 
um aumento de 10% para 23% no uso de 
energias renováveis (solar, eólica e biomas-
sa) na matriz elétrica. de forma geral, nos 
próximos dez anos o País deverá cortar 37% 
das suas emissões de GEEs - com base nos 
níveis de 2005.

Conforme a Unica, para cumprir sua 
INdC, o País terá de produzir 50 bilhões 
de litros de etanol carburante em 2030 - 
atualmente, este volume é de 28 bilhões 
de litros. Para isso, a Unica avalia que será 
necessário construir aproximadamente 
75 novas unidades produtoras de etanol, 
considerando uma moagem média, por 
usina, de 3,5 milhões de toneladas de cana.

Com a ampliação, a cadeia sucroener-
gética brasileira promoveria a criação de 
quase 250 mil novos postos de trabalho 
diretos nos próximos 15 anos, com po-
tencial de atingir mais 500 mil empregos 
indiretos. Os investimentos na ampliação 
da capacidade produtiva chegariam a US$ 
40 bilhões, acrescenta a entidade.

Foto: Reprodução Internet
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Intercorte Será reaLIzada em cInco eStadoS em 2016 
e Levará conhecImento e tecnoLoGIa para a pecuárIa

Em 2016, a pecuária brasileira terá 
uma série de eventos voltados 
para disseminar conhecimento, 
discussão e tecnologia que cola-
boram para o desenvolvimento 

do setor. O Projeto denominado “Integrar 
para Crescer” une diversas iniciativas, en-
tidades, empresas e meios de comunicação, 
e engloba cinco etapas no Circuito Inter-
corte (nova denominação da ExpoCorte), 
incluindo uma em São Paulo, em junho, 
que terá o Caminho do Boi, iniciativa que 
mostra na prática a integração dos elos da 
cadeia da carne a fim de chamar a atenção 
do pecuarista para os impactos da produ-
ção na qualidade do produto que entrega 
ao frigorífico e, consequentemente, ao 
consumidor e a Beef Week, uma semana 
de fomento à carne bovina.

“A partir de 2016, assumiremos o nome 
InterCorte para a realização do Circuito, 
projeto que percorrerá cinco estados brasi-
leiros - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Rondônia e Tocantins, além de São Paulo, 
onde faremos a ‘Exposição Tecnológica 
da Cadeia Produtiva da Carne’, a grande 
novidade para o próximo ano. Serão três 
dias de evento com uma etapa do Circuito 
InterCorte, feira de negócios, workshops, 
mostras virtuais de animais, 1º Leilão Mega 
Cruza Multi Raças, Caminho do Boi e muito 
mais na Bienal do Parque do Ibirapuera. Em 
paralelo às etapas do MT, MS e SP realiza-
remos também a Beef Week, projeto que 
visa o fomento da carne brasileira através de 
promoções e campanha de informações em 
restaurantes, supermercados, casas de carne 
e empórios”, conta Carla Tuccilio, diretora da 
Verum Eventos, que está à frente do Projeto.

Segundo ela, essa é a concretização de 
um trabalho de dois anos envolvendo diver-
sas lideranças e um grupo interessado em 
viabilizar a realização de um grande evento 
em São Paulo. “decidiu-se após a realização 
do Caminho do Boi, na Agrishow em maio, 
que faríamos um grande evento agregando 

várias iniciativas em São Paulo e que seria 
um novo projeto, já que certamente não 
atingiremos jamais a magnitude da Feicorte 
na capital paulista novamente. No final 
de outubro, recebemos a notícia de que a 
Bienal, um espaço que estávamos tentando 
há algum tempo, teria agenda somente na 
data que divulgamos a InterCorte SP, em 
junho”, conta Carla. 

“Finalmente São Paulo voltará a ter sua 
Exposição da Pecuária de Corte, a Inter-
corte, que vem preencher o espaço vazio 
deixado pela saudosa e vitoriosa Feicorte. 
Minha expectativa é muito grande, pois 
a Intercorte é focada na inovação tecno-
lógica, no seu desenvolvimento e na sua 
aplicação na produção e na qualidade da 
Carne Bovina. do pasto ao prato devere-
mos encontrar toda a cadeia produtiva da 
Carne na Intercorte. Negócios, Comércio e 
Informação estarão presentes na Intercorte. 

Precisamos que volte a ocorrer esse ponto 
de encontro da Pecuária de Corte Brasileira 
na cidade de São Paulo, sobretudo nesse 
momento dif ícil da nossa economia em que 
a pecuária de corte representa uma força 
luminosa na escuridão produtiva”, declara o 
agropecuarista Jovelino Carvalho Mineiro, 
Vice -presidente da ABCZ e conselheiro da 
Sociedade Rural Brasileira, duas entidades 
que já anunciaram apoiar o projeto.

“A Sociedade Rural Brasileira está muito 
feliz em fazer parte deste importante pro-
jeto, que é o Integrar para Crescer para 
trazer mais tecnologia aos pecuaristas, 
aproximar produtores, indústria e consu-
midor. destaco em especial a realização da 
InterCorte em São Paulo, que mostrará ao 
público urbano como a nossa produção é 
sustentável e une governança e tecnologia”, 
endossa o presidente da Sociedade Rural 
Brasileira, Gustavo Junqueira.

Projeto engloba um grande evento em São Paulo, em 
junho, com a realização do Caminho do Boi e Beef Week

cIrcuIto Intercorte em cInco eStadoS
Além de uma etapa em São Paulo 

nos dias 15, 16 e 17 de junho, o Circuito 
InterCorte será realizado nos dias 02 e 
03 de março, em Cuiabá (MT), 20 e 21 de 
julho, em Campo Grande (MS), 14 e 15 de 
setembro, em Ji-Paraná (RO) e 19 e 20 de 
outubro, em Araguaína (TO). As etapas 
de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 
São Paulo terão ainda a Beef Week, com 
ações voltadas para estimular o consumo 
da carne bovina.

O Circuito Intercorte, evento itinerante 
que vem percorrendo desde 2012 alguns 
dos principais polos de produção pecuária 
do País para levar informação, discussão e 
tecnologia aos produtores, já passou por 
sete estados brasileiros (MT, MS, TO, PA, 

GO, BA e MG) com a participação de mais 
de 19 mil pessoas, das quais cerca de 80% 
pecuaristas. O evento engloba dois dias de 
workshop com palestras e debates, uma feira 
de negócios com empresas de referência do 
setor e um leilão.

“Nossa ideia é integrar diferentes inicia-
tivas de comunicação e eventos para atingir 
o maior número possível de produtores para 
que, por meio de informações de qualidade, 
discussões, tecnologias e conhecimento, 
possam aprimorar sua produção, tornando 
a atividade cada vez mais rentável e susten-
tável. É esse o espírito do projeto ‘Integrar 
para Crescer’ e estamos muito otimistas 
com a recepção que vem tendo do mercado”, 
ressalta Carla Tuccilio.

A Casa de Carnes Especiais FEED ficou lotada no último dia 2 durante o lançamento da Intercorte

Foto: Reprodução Internet
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conab eStIma produção de cana em 658,7 mILhõeS de t.

FamaSuL e aproSoja/mS dIvuLGam radIoGraFIa 
da eStrutura produtIva da Soja e do mILho de mS

A radiografia da estrutura 
produtiva da soja e do 
milho em Mato Grosso 
do Sul está disponível 
nos portais do Sistema 

Famasul - Federação da Agricultura 
e Pecuária de MS e da Aprosoja/MS - 
Associação dos Produtores de Soja de 
MS. O objetivo da plataforma é mostrar 
a relação entre indústrias e setores, 
assim como entre insumos e produtos. 
O relatório completo está disponível no 
link: http://famasul.com.br/mip/  

“Trata-se da MIP - Matriz Insumos - 
Produtos, um projeto desenvolvido com 
a finalidade de permitir a identificação 
precisa dos diversos fluxos de produção, 
tanto de bens intermediários  quanto 
de bens finais”, afirma a gestora do 

A produção brasileira de cana-de-açú-
car na safra 2015/2016 é estimada 
em 658,7 milhões de toneladas pela 

Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). O terceiro levantamento de safra 
da cana, divulgado nesta quinta-feira, prevê 

departamento Econômico do Sistema 
Famasul, Adriana Mascarenhas. 

Com 25 gráficos dinâmicos e ilustra-
tivos da cadeia produtiva da soja e 26 
gráficos sobre o milho, o usuário poderá 
fazer uma interligação em relação aos 
indicadores da economia local.  “É um 
instrumento que auxiliará na análise 
econômica em geral e para a elaboração 
de políticas públicas”, ressalta a gestora. 

A evolução da produção de soja e 
de milho, do consumo mundial, das 
exportações e da geração de empregos, 
em uma série histórica que compreende 
o período de dez anos,assim como o 
encadeamento produtivo, estão dis-
ponibilizados aos produtores rurais, 
estudantes da área, analistas de merca-
do, profissionais do setor e à sociedade.  

aumento 3,8% em relação à safra passada, 
quando foram colhidas 634,8 milhões de 
toneladas.

Segundo a Conab, o aumento da pro-
dução e da produtividade (3,9%) “se deve, 
sobretudo, à participação dos canaviais 

Um dos destaques do relatório é 
o gráfico referente à massa salarial. 
Especificamente sobre a atividade do 
milho, aponta-se uma elevação neste 
indicador, atingindo R$ 28 milhões em 
2013. A massa salarial é o montante dis-
ponibilizado aos trabalhadores formais 
do segmento apontado.  

Considerando os fatores apontados, 

da região Centro-Sul que não sofreram os 
efeitos da falta de chuvas na safra anterior 
e que afetaram a produtividade. O estudo 
mostra também que a área de colheita teve 
um pequeno decréscimo”.

O levantamento indica que a maior parte 

a MIP pode ser utilizada para estimar o 
impacto sobre a produção, o emprego 
e a renda das atividades econômicas, 
assim como de projetos governamentais 
e do setor privado sobre as economias 
local e nacional. A ferramenta foi ela-
borada pelo Sistema Famasul e pela 
UFMS - Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul.

da cana colhida vai ser destinada à fabricação 
de etanol, que representa 57,9% de toda pro-
dução. O etanol total deve ter um aumento 
de 1,9% (554 milhões de litros), passando de 
28,66 para 29,21 bilhões de litros.

O volume de etanol hidratado, utilizado 
nos veículos de motores flexíveis deve au-
mentar 7,4% (1,25 bilhão de litros), passando 
de 16,9 bilhões para 18,2 bilhões de litros.

A Conab prevê redução de 2,7% na pro-
dução de açúcar, que deve passar de 35,56 
milhões para 34,61 milhões de toneladas, o 
que representa 947,5 mil toneladas a menos. 
“Os responsáveis pela queda nacional são os 
estados de São Paulo, Alagoas, Minas Gerais 
e Goiás que valorizaram mais a produção de 
etanol nesta safra”, dizem os técnicos.

A estimativa da Conab é que a moagem 
de cana já chegou a 86,5% do volume colhido 
no país, sendo 90,2% na região Centro-Sul 
e 46,3% na Norte/Nordeste. Por Venilson 
Ferreira.

O objetivo da plataforma é mostrar a relação entre 
indústrias e setores, assim como entre insumos e 
produtos

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução Internet

Foto: Aprosoja MS
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aÇÚcar. O crescente aumento 
do consumo mundial de açúcar e os 
impactos negativos das condições 
climáticas na produção agrícola de-
vem causar um déficit de 3,3 milhões 
de toneladas na safra 2015/16. Esses 
fatores estão influenciando os preços 
da commodity, que já aumentaram no 
mercado interno e externo. As estima-
tivas foram apresentadas na reunião da 
Câmara Setorial de Açúcar e Álcool, no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA).

agroEcologia. O Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) começou a coletar amostras de 
produtos comercializados como orgâ-
nicos nas feiras, supermercados e lojas 
especializadas de Brasília. O trabalho 
objetiva evitar a mistura de produtos 
convencionais aos orgânicos, na hora da 
comercialização, e identificar falhas na 
unidade de produção que possam levar 
à contaminação por substâncias não 
permitidas no cultivo desses produtos. 
As amostras são levadas para laborató-
rios que constatam ou não a presença 
de agrotóxicos.

PErsPEctiVa. Apesar dos efeitos 
do fenômeno El Niño na agricultura, o 
que atrasou o plantio de algumas cultu-
ras de primeira safra, a perspectiva de 
colher uma grande produção na tem-
porada 2015/16 se mantém. A avaliação 
foi feita na sexta-feira (11) pelo diretor 
de Política Agrícola e Informações da 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), João Marcelo Intini, durante a 
divulgação do 3° levantamento da safra 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) e Conab. 

Maurício Picazo Galhardo

GIro aGroneGócIo
aVaNÇo. As viagens internacionais 

da ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), Kátia Abreu e 
equipe, são um termômetro para medir 
o interesse de empresários estrangeiros 
em investir no Brasil, principalmente 
no agronegócio e em projetos de infra-
estrutura. Ela apresentou o potencial 
de crescimento da produção nacional, 
durante missão em novembro, na Arábia 
Saudita, Emirados Árabes, Índia e China.

dia muNdial do solo. O 
dia Mundial do Solo, 5 de dezembro, 
pode ser comemorado pelos pequenos 
produtores rurais paulistas com uma 
ótima notícia: a Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo ampliou o acesso deles ao projeto 
gratuito de uso e conservação do solo. A 
Resolução SAA – 11, de 15 de abril de 
2015, atualiza a definição de pequeno 
produtor e fornece mais detalhadamente 
os quesitos a serem cumpridos pelos 
agropecuaristas no processo de recu-
peração de área degradadas.

Fim do EmBargo. O Japão ofi-
cializou dia  (4) o fim do embargo aos 
produtos cárneos termoprocessados 
brasileiros. O pais asiático conclui a lista 
dos mercados recuperados pelo Brasil 
após o embargo decretado em 2012, 
resultante da notificação de um caso 
atípico de encefalopatia espongiforme 
bovina (EEB), também conhecida como 
“doença da vaca louca”. “Agora são 100% 
dos embargos suspensos à carne bovina 
brasileira no mundo. Confiança e cre-
dibilidade são a nossa marca”, destacou 
a ministra Kátia Abreu (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento), ao comentar 
a decisão do governo japonês.

Dê sua opinião: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com. Boas Festas e um Bom ano de 2016. 
Um forte abraço. Até mais!

creSce a partIcIpação do 
aGroneGócIo na baLança 
comercIaL braSILeIra

O agronegócio brasileiro re-
presentou 45,9% da balança 
comercial brasileira no acu-
mulado entre dezembro de 
2014 e novembro de 2015. 

O percentual é maior que o registrado no 
ano passado, quando a participação do 
setor foi de 43%.

A grande presença do setor nas expor-
tações, a maior dos últimos cinco anos, 
revela que, apesar de os preços das princi-
pais commodities terem caído, o volume 
exportado pelo Brasil cresceu.

A secretária de Relações Internacionais 
do Agronegócio, Tatiana Palermo, prevê 
participação ainda maior no balanço final 
do ano. Até novembro, o valor exportado 
em produtos agropecuários acumulava US$ 
88,13 bilhões. “A agropecuária é um dos 
setores mais competitivos da nossa econo-
mia. Vamos completar dezembro com uma 
participação ainda maior, acima de 47% da 
balança comercial. Isso significa que quase 
metade de todas as exportações brasileiras 
são do agronegócio”, destacou a secretária.

chiNa - Os dados - extraídos da 
AgroStat Brasil a partir de informações do 
Ministério de desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior - mostram ainda que o 
volume exportado no mesmo período cres-
ceu 13% em relação a 2014, com destaque 
para a carne de frango e a soja. Nos últimos 

10 anos, o volume de produtos brasileiros 
embarcados para outros países cresceu 76%.

O maior parceiro comercial do Brasil é a 
China, responsável pela compra de 25% de 
tudo o que é exportado. Em seguida, estão 
a União Europeia (20%), os Estados Unidos 
(7%), o Japão (2,7%) e a Rússia (2,5%). Ou-
tros países representam 41,4% das vendas.

Os principais produtos que impul-
sionam a balança do agronegócio são o 
complexo soja, as carnes, os produtos 
florestais, o complexo sucroalcooleiro e o 
café (nesta ordem).

PrEÇos - Como consequência da 
queda dos preços das commodities no mer-
cado internacional, o preço dos produtos 
brasileiros exportados diminuiu em 19% na 
comparação com 2014. Porém, o ganho dos 
produtores brasileiros continuou crescen-
do, o que pode ser constatado quando se 
analisa os valores em reais.

de dezembro de 2014 a novembro 
deste ano, o setor vendeu R$ 298 bilhões, 
aumento de 12,4% em relação a 2014. Para 
2016, a Secretaria de Relações Internacio-
nais (SRI) prevê alta ainda maior, de 15,2%. 
“Aumentamos nossos volumes, mas os pre-
ços caíram 19%. Ao mesmo tempo, vimos 
um crescimento enorme nos valores em 
reais, mostrando que a atividade é bastante 
lucrativa para o nosso produtor”, observou 
a secretária.
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III SemInárIo de 
LídereS reúne 
cooperatIvIStaS

O presidente do Sistema 
OCB/MS deu as boas-
vindas aos participantes e 
ressaltou a importância do 
evento e o desenvolvimen-

to de novas lideranças para o setor. 
O evento começou com o lançamento 

do V Prêmio OCB/MS de Jornalismo que 
reconhece o trabalho dos profissionais da 
imprensa estadual. 

O seminário começou com a palestra 

do Coope-rativismo Contemporâneo. Ele 
abriu a palestrante falando que vale muito 
a pena investir em liderança, ainda mais 
no cooperativismo que consegue mitigar 
os efeitos da crise.

Márcio Freitas destacou a força do 
cooperativismo através de números do 
sistema. “O nosso setor gera confiança e 
isso promove o desenvolvimento”, declarou.

A última palestra da tarde “desafios, 
Cooperação e desenvolvimento”, foi pro-
ferida por Roberto Rodrigues, agrônomo,  
embaixador especial da FAO para as coope-
rativas e ex-Ministro do MAPA- Ministério 

da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
Segundo Roberto o que dificulta o ce-

nário econômico atual é falta de liderança, 
tanto no Brasil como no mundo. “Essa 
tendência global de excesso e rapidez de 
informações dificultam o surgimento de 
pessoas que liderem, por isso acredito numa 
liderança de rede, como o cooperativismo. É 
a melhor alternativa para isso, pois somos o 
maior exército do mundo sob uma doutrina 
econômica não religiosa. Somos mais de 
1 bilhão de pessoas e considerando suas 
famílias, chegamos a 4 bilhões, mais da 
metade da população mundial”, destacou.

“Liderança de Alto Impacto – Como ins-
pirar pessoas e alcançar resultados excep-
cionais” com Tom Coelho. O bom líder 
é aquele que conhece o talento de cada 
membro da equipe e coloca cada pessoa no 
lugar certo, fazendo com que seus talentos 
sejam explorados, de forma diversificada, 
executando as tarefas de forma excelente. 

A programação prosseguiu com a 
palestra do presidente do Sistema OCB, 
Márcio Freitas que falou sobre os Cenários 

Semana passada, no auditório do Sistema OCB/MS 
ocorreu o III Seminário de Líderes que reuniu mais de 
150 cooperativistas do Estado, além de autoridades 
do executivo, legislativo e entidades parceiras

Foto: Divulgação


