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Temporada de alta procura e qualidade
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O processo de reinstalação das comissões temáticas da Farsul ganhou corpo no último trimestre.
Demanda recorrente dos sindicatos rurais nos encontros de interiorização no ano passado — em que
dirigentes de Farsul, Senar-RS e Casa Rural foram
às bases para ouvir reivindicações —, a reativação
desses órgãos consultivos tende a agilizar a atuação
política da entidade. Ademais, auxilia na construção
e priorização da agenda, de maneira mais precisa,
gerando benefícios ao produtor.
Surpreende ainda o caráter inovador que os grupos
apresentaram no período e a capacidade de mobilização a partir de macrotemas complexos: pecuária
de corte, ovinocultura, arroz, grãos, crédito e seguro agrícola, meio ambiente, entre outros. Problemas
como a escassez de recursos acabaram encontrando
boas soluções, como a transmissão das reuniões pela
internet e a realização de encontros no interior do
Estado, mais próximo das regiões de origem do maior
número possível de integrantes.
Quanto ao empenho e participação, dispensa comentários. Não há dúvida quanto ao interesse dos
sindicatos de se envolverem mais ativa e diretamente
das discussões na Federação, mesmo quando alguns
setores — felizmente — passam ao largo de crises
generalizadas. A explicação é simples: existe um
esforço evidente em propor soluções pelo desenvolvimento a longo prazo das cadeias produtivas, atacando
questões estruturais e pressionando as autoridades a

pensarem de maneira liberal e pró-ativa. Para tanto,
recorrem a instituições de pesquisa, especialistas,
empresários e também ao contraditório.
O diálogo é, de fato, um aspecto essencial do
processo. Basta lembrar que a gestão atual do Sistema
Farsul — eleita para o triênio 2019-2021 com o
voto de 118 sindicatos, em universo de 137 — empunhou a bandeira da reinstalação das comissões
sob a justiﬁcativa de “reunir inteligências”. Já nos
primeiros meses, efeito secundário desponta como
uma nova conquista: a identiﬁcação e incentivo de
novas lideranças regionais, inclusive nos cargos de
coordenação e subcoordenação das comissões, de
escolha dos próprios representantes de sindicatos
sob o aval da diretoria da Farsul.
Talvez o associado questione por exemplos práticos
de conquistas para o agronegócio oriundas dessas
reuniões, frente ao investimento que é feito. Mensurar
o impacto da representação sindical é uma tarefa verdadeiramente complicada, sobretudo porque
boa parte do trabalho consiste em evitar que ideias
prejudiciais ao setor prosperem e pelo fato de que
o êxito costuma ser — ainda bem — compartilhado
entre diferentes atores políticos e aparecer de forma
indireta na propriedade. Fato é que a Federação sai
fortalecida dessas iniciativas, mais consciente dos
problemas e das soluções para o avanço do agronegócio gaúcho e, consequentemente, mais perto de
contribuir na geração de renda no campo.

Crônica

Os últimos dias de Sepé Tiaraju
O natural interesse pelas Missões
Jesuíticas hoje está exacerbado pela
possível canonização de Sepé Tiaraju
no Vaticano. Já antes, poucas histórias
como a dele tinham sido tão divulgadas,
e sempre despertando ondas de paixão
ou de racionalidade. A diﬁculdade para
separar a história da ﬁcção aumentaria
com o passar do tempo? Pensemos. Há
algumas décadas, o Instituto Histórico e
Geográﬁco do Rio Grande do Sul cindiu-se
e quase desapareceu quando o governador
do Estado quis um parecer sobre a validade
histórica de levantar um monumento a
Sepé Tiaraju como herói rio-grandense.
Após discussão contaminada pelas paixões, a ala ﬁel à fundamentação lusitana,
liderada por Othelo Rosa, venceu e o parecer foi contrário à homenagem. Sepé
mereceria honrarias, mas não prestadas
pelos portugueses e seus descendentes a
quem combatera até o momento de sua
morte. O tempo e o melhor conhecimento
dos fatos, com diminuição das suscetibilidades ibéricas e dos preconceitos de
brancos europeus contra os gentios sul-americanos, só ﬁzeram crescer o líder
indígena, nascido nas terras que defendeu
contra invasores. Fragmentos da vida de
Sepé passaram a ser cantados em prosa e verso, enquanto estudiosos da obra

missionária dos jesuítas intensiﬁcavam
suas pesquisas. Delas, surgem a cada dia
documentos, até agora desconhecidos, de
ﬁguras importantes como o padre Tadeu
Hennis.
Participação recente em debate na Feira
do Livro da minha querida Lavras do Sul
reacendeu o assunto e motiva a presente
crônica. Lá, tive contato com estudioso
e pesquisador de assuntos missioneiros,

Acredito que o culto
a Sepé preconizado
por diferentes credos
apenas complementa
uma santiﬁcação já
consagrada pela
cultura popular.
e com autora espírita de livro que examina a mediunidade de Sepé Tiaraju e a
permanência de seu espírito entre nós.
Acredito que o culto a Sepé preconizado
por diferentes credos apenas complementa
uma santiﬁcação já consagrada pela cultura popular, com registros na geograﬁa
e na história. Com lunar ou sem ele, a

autenticidade do herói indígena assegura-lhe um nicho compartilhado pela história
e pela tradição no Rio Grande do Sul,
sem prejuízo da repercussão global que
as religiões e o sobrenatural asseguram.
Como cacique ou como corregedor de
São Miguel Arcanjo, ele buscou a paz e
o entendimento. Não titubeou, entretanto,
ante exércitos e agentes das majestades
ibéricas, e soube usar suas aptidões de
guerreiro na defesa da terra e do cristianismo dos jesuítas, deste cristianismo tão
perseguido por cristãos... Na rotina de
acordos não cumpridos, morreu lutando
após o Tratado de Madrí, na defesa de uma
utopia que se ia realizando, ainda que de
forma artiﬁcial e com direta dependência
dos padres jesuítas. Só guerreou quando
não havia outro caminho para conservar
a terra que cultivavam e desenvolviam.
A luta era desigual e ele via as guerrilhas,
na permanente e variada fustigação dos
exércitos espanhol e português no seu
deslocamento pela Coxilha Grande, como
a única alternativa para obter vantagens,
sem combate direto em campo aberto.
Destruir os ranchos de Santo Antônio, o
Novo; atear fogo nos campos macegosos;
afastar gado e provisões; tudo era feito para atrasar e diﬁcultar a marcha dos
exércitos ibéricos rumo aos Sete Povos.

Blau Souza
Médico e escritor
Essas providências e a tarefa de atrair e
bater pequenos contingentes de soldados,
atraídos por estratagemas de conhecedores
do terreno, ocuparam todo o tempo de
Sepé no ﬁnal do ano de 1755 e no início de 1756, na segunda fase da Guerra
Guaranítica. E isso ocorreu, sobretudo, em
terras do atual segundo distrito do município de Lavras do Sul, lá onde houve até
duzentos ranchos para abrigar os índios
encarregados de cuidar do gado em um
dos postos da Estância de São Miguel.
Dita estância chegara a ter duzentas mil
rezes e ocupara terra de alguns dos atuais
municípios da região. Foi nas proximidades da atual São Gabriel, à beira de uma
sanga, que rodou o cavalo de Sepé e ele,
no chão, foi ferido por lança de soldado
português. O governador de Montevidéu,
com um tiro, teria completado o serviço
em sete de fevereiro de 1756, poucos dias
antes da tragédia de Caiboaté.
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Arroz

Abertura do mercado mexicano traz oportunidades
O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa)
anunciou, em meados de maio, a
conclusão das negociações pela
abertura do mercado mexicano
ao arroz brasileiro. A notícia era
aguardada há meses pelos produtores gaúchos, que respondem por
70% do volume nacional do grão
e esperam aproveitar a janela de
até 940 mil toneladas — déﬁcit
atual entre produção e consumo
de arroz beneﬁciado no país da
América Central, segundo dados
oﬁciais relativos a 2015. Em
contrapartida, o Brasil passará
a receber feijão do México.
A notícia veio a público por meio
de vídeo nas redes sociais, em que
a titular do Mapa, Tereza Cristina,
aparece ao lado do secretário de
Agricultura e Desenvolvimento
Rural do México, Víctor Villalobos
Arámbula, durante reunião do
G-20, no Japão. “Os produtores de arroz, principalmente do
Rio Grande do Sul, esperavam
por essa oportunidade”, aﬁrmou
a ministra, após anunciar que o
Brasil tinha cumprido todos os
requisitos ﬁtossanitários para iniciar as vendas. Em nota, a pasta
destacou que a abertura “reforça a
posição do Brasil como um dos dez
principais exportadores mundiais
de arroz e representa um passo
importante para a diversiﬁcação
das relações comerciais com o
México.”
O setor aguarda agora os detalhes
e a consolidação dos documentos
oﬁciais, projetando o impacto da
medida no mercado interno para os
próximos meses. O presidente da

Federarroz, Henrique Dornelles,
observa que a notícia ocorre em um
momento de fortalecimento tanto
das cotações do arroz quanto do
dólar. “Não poderia vir em melhor
momento”, avalia. Ao ﬁnal de
maio, o arroz era comercializado
a média de R$ 44,50, conforme
o Indicador do Arroz em Casca
Esalq/Senar-RS. O dólar superou
R$ 4,00 no mesmo período.
Da mesma forma, o coordenador da Comissão do Arroz
da Farsul, Francisco Schardong,
entende que a abertura de mercados internacionais ajuda a trazer
sustentabilidade ﬁnanceira aos
arrozeiros. “Sem dúvida, é a grande
notícia dos últimos meses”, aﬁrma o dirigente. Ele faz algumas
ressalvas, porém, em relação ao
contexto atual da cultura.
Grande parte da produção
nesta safra já foi internalizada
pela indústria, que ﬁnancia área
signiﬁcativa, com data ﬁxa de
compra, por conta da exclusão de
produtores do sistema de crédito
oﬁcial. Ou seja, poucos devem
aproveitar de imediato, lembra
Schardong. Além disso, a falta
de parcerias comerciais externas
representa apenas um dos principais gargalos do setor. “Ela é
importante para a sustentação de
preço, mas não soluciona problemas antigos.”
O tema que mais preocupa
a Farsul é a queda de volume e
qualidade da produção de arroz
gaúcha, inﬂuenciada pela descapitalização e pelo alto grau de
endividamento na cultura, além
de problemas climáticos recentes.

Entidades do setor arrozeiro construíram agenda estratégica a pedido da ministra Tereza Cristina
Como solução, defende medidas tabelamento do frete, regulamen- em 23 de maio, quando reuniu
que ataquem o elevado custo de tação da cabotagem), equiparação representantes de dezenas de
produção brasileiro em relação das alíquotas do ICMS (Imposto sindicatos rurais no auditório da
a países vizinhos do Mercosul. sobre a Circulação de Mercadorias Federação, em Porto Alegre. A
Estudo da assessoria econômica e Serviços) entre os estados em exemplo de outras comissões
do Sistema Farsul mostra que bu- patamares mais baixos que os temáticas, o primeiro encontro
rocracia e impostos praticamente atuais, resgate dos produtores teve apresentação e detalhameninviabilizam a importação de in- endividados ao crédito oﬁcial e to da estrutura proposta pela
sumos pelos agricultores de onde ampliação do investimento em gestão da entidade, debate em
é mais barato, ao contrário de pesquisa agrícola, entre outros. grupos sobre forças, fraquezas,
O grupo reúne representantes ameaças e oportunidades do
Argentina, Uruguai e Paraguai,
por exemplo. Dessa maneira, o da produção, indústria e outras setor (método conhecido como
produto ﬁnal desses países se instituições. É consenso na câmara análise SWOT), indicações de
torna mais competitivo e entra temática de que essas mudanças nomes para liderança e assunseriam fundamentais para manter tos gerais.
livremente.
A questão é um dos tópicos da a autossuﬁciência na produção de
O diretor administrativo da
Agenda Estratégica 2020-2025 que arroz e elevar a exportação, geran- Farsul e diretor do Sindicato
está sendo montada pela Câmara do “sustentabilidade econômico- Rural de Triunfo, Francisco
Setorial da Cadeia Produtiva do -ﬁnanceira da atividade orizícola, Schardong, foi escolhido como
Arroz no Mapa, a ser entregue com ganho de competitividade, coordenador do grupo. Assume
nas próximas semanas à ministra renda e qualidade.”
a subcoordenadoria o presidente
Tereza Cristina, quem pediu o
do Sindicato Rural de Pelotas,
levantamento. Outras propostas Grupo reativado
Fernando Rechsteiner, também
do documento são melhorias na
A Comissão do Arroz da diretor da Federação. As atilogística de distribuição (estru- Farsul teve o processo de rea- vidades terão prosseguimento
tura portuária adequada, ﬁm do tivação formalmente iniciado no mês de junho.
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Pecuária leiteira

Evento

Normas de qualidade do leite
entraram em vigor em maio
Entraram em vigor, em 30 de
maio, as Instruções Normativas (IN)
76 e 77 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa),
que tratam dos critérios de qualidade
do leite na indústria e na obtenção
do produto nas propriedades. As
regras deﬁnitivas foram publicadas
em novembro de 2018, após consulta
pública que teve participação da
Farsul e de outras entidades do setor.
No caso dos critérios de qualidade nas fazendas, foram mantidos
os índices de Contagem Padrão
em Placas (300 mil UFC/mL) e
Contagem de Células Somáticas
(500 mil CS/mL) que vigoram
desde 2014, atendendo ao pedido
do setor agropecuário. Preocupa,
por outro lado, a decisão de interromper automaticamente a coleta
em propriedades que registrarem,
durante três meses consecutivos,
amostra média fora dos padrões
estabelecidos pelas normativas.
A medida não foi bem recebida
entre os produtores, que entendem
que ela penaliza excessivamente
maus resultados em um trimestre. À
época da consulta pública, a Farsul
cobrou empenho do poder público
em fornecer assistência técnica às
propriedades na tentativa de recuperar a qualidade, mantendo a
produção e garantindo renda aos
empreendimentos. O texto, porém,
não foi retirado ou mesmo alterado.
Outra regra que causa apreensão
no campo é aquela que modiﬁca a
temperatura máxima de 10ºC para
7ºC no momento de recebimento
do leite cru na indústria — o que
acaba exigindo forte resfriamento

Jovens em Campo aborda
sucessão rural e inovação

Propriedades, transportadoras e indústrias devem adequar atividades
na propriedade de origem. Nos úl- Mapa a prorrogação do prazo
timos meses, o Conselho Estadual de transição, de apenas 180 dias
do Leite (Conseleite/RS), grupo que desde a publicação dos textos em
reúne representantes de produtores deﬁnitivo. A sugestão deve ser
e indústrias gaúchas, posicionou-se avaliada pelo governo federal.
contrário ao endurecimento da regra.
Isso porque as redes de energia Cotações em alta
elétrica em vários locais do Estado
O valor de referência projetado
estão defasadas e não permitem para o litro do leite no Rio Grande
o cumprimento da norma. Além do Sul para o mês de maio é de
disso, baixar a temperatura de res- R$ 1,1783, alta de 2,04% em refriamento eleva signiﬁcativamente lação ao consolidado do mês de
o custo de produção, o que ame- abril (R$ 1,1547), de acordo com
aça as ﬁnanças ainda combalidas o Conseleite/RS. A tendência é
do setor por conta das crises de que o mercado siga em alta com
mercado nos dois últimos anos. o aumento tradicional do consumo
Ao lado da indústria, que nas estações frias do ano. O Sistema
também contesta pontos especí- Farsul é representado no grupo pelo
ﬁcos das normativas, entidades supervisor do Senar-RS na Região
do agronegócio solicitaram ao das Missões, Herton Lima.

Preços de referência do leite
Matéria-prima (l)

Março

Abril

Maio*

Acima do padrão

R$ 1,3302

R$ 1,3279

R$ 1,3551

Padrão

R$ 1,1567

R$ 1,1547

R$ 1,1783

Abaixo do padrão

R$ 1,0410

R$ 1,0393

R$ 1,0605

Obs.: os valores são posto na propriedade e incluso Funrural.
Fonte: Conseleite/RS

*Projeção

A Farsul, por meio da Comissão
de Jovens Empresários Rurais,
espera reunir mais de 300 lideranças do agronegócio na 4ª
edição do Jovens em Campo, que
acontece de 14 a 16 de junho, na
cidade de Gramado. Palestras,
dinâmicas de grupo, mostra de
startups e exemplos de sucessão
fazem parte da programação do
evento — que também representa a 100ª etapa do Fórum
Permanente do Agronegócio. A
realização é do Sistema Farsul,
com apoio institucional do Sebrae/
RS e BB Seguros.
Segundo o coordenador da
Comissão de Jovens Empresários
Rurais da Farsul, Rafael Macedo,
a expectativa é alta em termos de
motivação e troca de conhecimentos
com o público, a ser formado por
integrantes de comissões jovens
regionais (27) e representantes de
sindicatos, lideranças do agronegócio, diretores e técnicos do
Sistema Farsul. “É uma oportunidade de mostrar a força do jovem
no agronegócio”, aﬁrma.
Uma das atrações é a apresentação de três casos em que a sucessão rural no campo é realizada com
planejamento e bons resultados. O
painel será formado por Fernando
Costabeber e a ﬁlha Fernanda, da
Fazenda Pulquéria, de São Sepé;
Luis Fernando Gehling e a ﬁlha
Fernanda, da Fazenda Tapera, de
Camaquã; e Gedeão Pereira, o ﬁlho Gedeão e o neto Conrado, da
Fazenda Santa Maria, de Bagé.
Antes, o conferencista, escritor e

especialista em agronegócio, marketing
e new media pelas Universidades
de Harvard, Pace University e MIT,
José Luiz Tejon Megido, palestra
sobre planejamento sucessório para
então conduzir a atividade.
Macedo destaca ainda dinâmica
em grupos realizada pelo Sebrae/RS
para discutir temas como liderança,
propósito, desaﬁos, comunicação e
gestão. As ideias colocadas servirão
de base para elaboração de protocolo
de intenções que será formalmente
entregue ao presidente do Sistema
Farsul, Gedeão Pereira, no encerramento. Os jovens devem ainda
indicar nomes para participarem
regularmente das comissões temáticas da Farsul já reativadas, como
Pecuária de Corte, Ovinocultura,
Arroz e Grãos.
O evento também contará com
uma mostra de startups — empresas
novas com produtos inovadores e
de rápido potencial de crescimento
— em frente ao deck do hotel onde
acontece o evento. Falam também
sobre inovação e aproximação
entre startups e produtores rurais
a diretora técnica da Associação
Nacional de Entidades Promotoras
de Empreendimentos Inovadores
(Anprotec) e líder de Impacto Social
do Tecnopuc, Gabriela Ferreira, e
o jornalista e engenheiro agrônomo
Donário Lopes de Almeida.
Os demais palestrantes são Gedeão
Pereira, presidente do Sistema Farsul;
Eduardo Condorelli, superintendente
do Senar-RS; Bruno Lucchi, superintendente técnico, e Camila Telles,
assessora de comunicação da CNA.
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Juntos para Competir

JPC lança projeto de unidades demonstrativas em junho
O programa Juntos para Competir
— Farsul, Senar-RS e Sebrae/
RS — planeja para 15 de junho
o lançamento de projeto inédito
na Metade Sul do Estado. A data
marca o início da transformação
de 23 propriedades rurais em unidades demonstrativas, por meio
do apoio técnico das entidades.
Ao mesmo tempo que recebem
orientações para o investimento
em tecnologia e a melhoria de índices produtivos, os locais atrairão
milhares de produtores da região
para demonstrar na prática as ações
que fazem a diferença dentro e
fora da porteira.
Até o ﬁnal de maio, ainda estava
em discussão a lista de propriedades e municípios que irão abrigar
os trabalhos. Mas já se sabe que
serão abordados três segmentos
do agronegócio tradicionais na
Metade Sul: bovinocultura de
corte, bovinocultura de leite e

vitivinicultura. Também existe o
cuidado de focar em diferentes
sistemas de produção em cada
um deles — as propriedades de
pecuária de corte, por exemplo,
devem alternar características como
cria, recria e engorda, sistemas
de conﬁnamento ou criação a céu
aberto, integração entre lavoura
e pecuária, entre outros.
De acordo com o assessor da
superintendência do Senar-RS e
gestor do Juntos para Competir,
Antônio Aguinaga, a estratégia é
apresentar realidades próximas de
qualquer produtor, incentivando
desse modo as visitas às unidades.
Ele adianta que as primeiras tarefas
do projeto envolvem levantamentos das condições produtivas das
propriedades e a criação de planos
de ação individualizados. Depois,
a assistência técnica e gerencial
acontece todos os meses, num prazo
de três anos. “Consolidando as

no ano, sem contar os dias de
campo das unidades.

Equipe deﬁne propriedades que receberão apoio técnico e eventos
melhorias e medindo os resultados, de políticos, lideranças empresavamos demonstrar tecnicamente riais, representantes de entidades
essa trajetória de evolução nos e outras personalidades locais. Em
eventos. O propósito é termos pólos abril, houve reunião especíﬁca
de irradiação de tecnologia nos em Alegrete, com participação
municípios”, explica.
de dezenas de sindicatos rurais.
O projeto de unidades demonsA carteira do Juntos para
trativas teve inﬂuência do Programa Competir em 2019 apresenta 29
Líder, do Sebrae/RS, nas regiões projetos coletivos, incluindo sete
da Campanha, Fronteira-Oeste e lançamentos. A expectativa é reSul. A iniciativa reúne centenas alizar 3 mil atendimentos diretos

Planos para a Expointer
A equipe do Juntos para
Competir deﬁniu recentemente
a proposta do programa para a
42ª Expointer, que acontece de
24 de agosto a 1° de setembro,
no Parque de Exposições Assis
Brasil, em Esteio. O espaço no
Pavilhão Internacional (Salão do
Empreendedor nas três últimas
edições) valorizará a excelência da
produção gaúcha de carne, leite e
vinhos. Também terá pelo menos
12 empresas inovadoras (startups)
apresentando novas tecnologias
para o setor de forma permanente,
com palestras diárias e estandes —
todas diferentes do ano passado.
Outra ação que será mantida é
a tradicional Vitrine da Carne,
em parceria com associações de
raças de corte.

Pecuária de corte

Setor discute ações conjuntas na área de sanidade animal
A Farsul, por meio da Comissão
da Pecuária de Corte, convidou
representantes do órgãos públicos,
entidades do setor e instituições de
pesquisa para avançar em plano
de ação conjunto para o combate
de brucelose, tuberculose, tristeza
parasitária, mosca da bicheira e
outros problemas sanitários comuns nos rebanhos. A reunião
aconteceu em 6 de maio, na sede
da Federação, em Porto Alegre.
Coordenador do grupo, o pecuarista Carlos Simm acredita que
houve movimentos importantes
em termos de sanidade animal,
principalmente na uniformização
do conhecimento e na linguagem.
Porém, ainda existem vários
diagnósticos e ações pontuais e
desconectadas, o que diminui o
impacto efetivo no setor. A Farsul
busca agora conectar esses atores pela Comissão, reativada há
poucos meses.
Simm cita como exemplo o
contrassenso de se investir em
programas de fomento à atividade
e campanhas de conscientização ao
mesmo tempo em que a ﬁscalização sanitária aumenta o rigor e as
exigências legais em propriedades
e frigoríﬁcos. “Ainda hoje, existem
diferentes interpretações de regras
pelos ﬁscais sanitários, por conta da
subjetividade. Carcaças sem nenhum
risco à saúde pública são condenadas”,

Comissão da Pecuária de Corte realizou segunda reunião em maio
aﬁrma. A realidade acaba, no ﬁm instituição também defende a
das contas, fragilizando o mercado utilização de vacinas em larga
e desestimulando a produção.
escala para combater a tristeza
Foram convidadas para a parasitária bovina. “Precisamos
reunião entidades com trabalhos das entidades engajadas nesse
relevantes para o setor, mas que processo”, destaca Simm.
Houve ainda abordagem sobre
ainda não deslancharam como
políticas públicas. É o caso dos o projeto do governo uruguaio que
exames gratuitos para diagnós- diminuiu em 20% a incidência
tico do carrapato realizados pelo da mosca da bicheira, a partir da
Instituto de Pesquisas Veterinárias introdução de machos estéreis
Desidério Finamor (IPVDF). A da espécie. A iniciativa está sob

análise da Secretaria da Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento Rural
(Seapdr). Outro que debateu
ideias no encontro foi o Banco
Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul (BRDE), que
publicou estudo amplo sobre a
cadeia agroindustrial de proteína
animal no Estado em 2017.
Para Simm, o setor tem espaço
de sobra para crescer nos próximos anos. “A pecuária de corte
gaúcha tem uma tradição enorme
e poderia conquistar espaço na
economia do Estado muito maior
do que tem hoje”, avalia Simm.

Além dos membros da Comissão
da Farsul e de representantes de
Seapdr, IPVDF e BRDE, estiveram presentes especialistas do
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), Fundo de
Desenvolvimento e Defesa Sanitária
Animal (Fundesa), Conselho Regional
de Medicina Veterinária (CRMVRS) e Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (Ufrgs). O
próximo encontro do grupo, no
início de junho, terá representantes
da indústria para tratar do aumento
de plantas frigoríﬁcas no Estado,
sobretudo voltadas à exportação.
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Conto

Tapera

Para o meu sobrinho Jacques Cheuiche, que me pediu,
lá no Rio de Janeiro, para transformar em conto uma
antiga poesia.
Na noite negra de inverno
Seguia o velho tropeiro
Num trotezito chasqueiro
Do lobuno de conﬁança;

Vinha pensando na herança
Que juntara para a ﬁlha,
Verdadeira maravilha
De morenita de trança.

— Quem é aquela morena, seu Antenor?
— A de trança?
— Claro... A outra parece um charque.
— É a Maria Clara. A outra é a tia dela.
— A Maria Fininha, a ﬁlha do tropeiro velho? Não
acredito. Quando eu emigrei para o Uruguai, era magrinha como um pau de vira tripa.
Essa ﬁlha do tropeiro,
E, segundo me contou
Bonita barbaridade,
Um antigo conhecido,
Andava na ﬂor da idade A muito moço sabido
Nesse tempo que passou, A morena desprezou.
— Isso foi faz uns três ano. Agora ela tá mais linda
que a mãe dela, quando era moça... Tira o olho de cima,
Tolentino, é melhor tu não te metê nessa arapuca. Depois
que a mulher dele morreu, o Ponciano cuida da Maria
Clara sempre com a mão no facão. E já cortou mais de
um garanhão como tu, na tua ausência.
— Pois não to vendo nenhum dos dois por perto,
nem ele, nem o facão dele.
— É que o Ponciano saiu de novo numa tropeada.
Mas já deve tá voltando. Ele só sai de perto da ﬁlha para
juntar dinheiro.
— Pra que um home velho desses precisa de dinheiro?
É por isso que o Ponciano, Para ver se conseguia
Era o nome do tropeiro, Um dote bem encorpado
Vinha juntando dinheiro, Que nesse tempo passado
Trabalhando noite e dia, O casamento exigia.
— Faz anos que ele se mata trabalhando para juntar
o dote dela.
— Dote? Isso é coisa do tempo do ariri pistola.
Durante anos a ﬁo,
Já sonhando com um neto,
Teve as estrelas por teto,
Os arreios por colchão,

E seguindo este rincão
Na culatra de boiada
Já não saía da estrada
Borracho da sua ilusão.

— Pois ele quer e vai conseguir um casamento decente para ela.
— Velho maluco... Mas que sabe fazê ﬁlha boazuda,
isso ele sabe.
— Pode ser isso que tu diz, mas é moça direita.
Enquanto isso a menina, A casita, antigo posto
Aos cuidados de uma tia, Da Estância da Conceição,
Lá no seu pago vivia,
Legada pelo patrão
Ajeitando muito a gosto
Ao velho, por ser disposto.
— Não gosto do velho Ponciano.
— Tu pode não gostá, mas nós tudo gosta.
— Quando o patrão aposentou ele, até o meu pai,
que era capataz do seu Argemiro, achou uma injustiça.
Dá de presente de papel passado aquele posto, o mais
lindo da estância, com casa, arvoredo, e mais um naco

de campo para quem só foi tropeiro do home...
— Capataz de tropa, Tolentino, e isso durante um tempo
enorme. E nunca vi ninguém mais cuidadoso com o gado
gordo. Diz que ele sempre entregou as tropa com a conta
certa, sem desconto... E, com toda essa modernidade, no
começo da safra deste ano um caminhão inteiro caiu num
barranco e matou uns quantos boi do seu Argemiro.
— É... Ele podia tropeá o gado, mas quem engordava os bois era o meu pai. Que agora mora num rancho
barreado neste vilarejo de bosta.
— Isso é assunto do teu pai com o seu Argemiro.
Cada um com a sua sina.
Acontece que o destino,
Como cavalo aporreado,
Por andar muito encilhado,
Parece que se amansou,

Mas logo que descansou,
Ali no mais corcoveia,
Armava uma trampa feia
Que ninguém nunca esperou.

— Minha mãe! Olha só a anca dessa morena... Será
que ela vai ao baile hoje de noite?
— Não sei, Tolentino. Mas, se fosse tu, eu não ia
nesse baile. Já te disse e repito: se tu te metê com a Maria
Clara, o velho te carneia.
— Até agora não entendi prá que esse chiﬂao tá se
matando pra ganhá dinheiro...
— É pra Maria Clara não depender do marido pra
começá a vida de casada. Até o nome do neto, o Ponciano
já escolheu.
— Mas o nome do macho dela ele ainda não sabe...
É muito esse dinheiro?
— Pra um pelado como tu, deve ser.
— Olha o respeito, seu Antenor.
— Respeito, Tolentino? Quem é que não sabe que tu
fugiu pra o Uruguai ainda fardado, prá não pegá cadeia
no quartel? Quem é que não sabe que tu voltou de lá
corrido pela polícia dos castelhano? Que tu chegou faz
dois dia com uma mão na frente e outra atrás e só anda
aí de bota e bombacha nova porque tirou os últimos
pila da tua mãe...
Na Estância da Conceição,
O ﬁlho do capataz,
Que era um guapo rapaz,
Mas isso só na aparência

Chegou de volta à querência,
Viu a ﬁlha do Ponciano
E com seu jeito aragano
Conquistou sua inocência.

— Ela me olhou... Virgem Maria! Le juro que a Maria
Clara me olhou bem dentro dos ólho, seu Antenor. Me
diga, o senhor acha mesmo que o velho Ponciano volta
esta noite?
— É só entregá a tropa e ele tá voltando.
— Então eu vou atrás dela agora mesmo, antes do
baile, antes que o velho ﬁque sabendo...
O velho, que não sabia
Do que se tinha passado,
Logo que teve seu gado
Entregue lá na tablada,

Botou o lobuno na estrada
E, nesta noite que eu falo,
Vinha tocando o cavalo
Com a pressa da chegada.

Mesmo com uma tosse braba e aquela dor no rins,
como ele dizia, Ponciano encilhara o lobuno, o seu cavalo
de conﬁança, e deixara os outros dois para os tropeiros
tocarem por diante, quando resolvessem voltar. Com o
gado no frigoríﬁco, seu pagamento de peão de tropa na
guaiaca, o que ia ﬁcar fazendo na cidade? Se meter num
cabaré? Nem pensar. Beber canha em algum bolicho?
Não tinha plata para botar fora, principalmente quando

Alcy Cheuiche
Médico Veterinário e Escritor

as tropeadas estavam no ﬁm.
Esfriou muito esta noite, pensa ele, mas poncho eu
tenho. E o meu lobuno conhece melhor que eu o caminho
das casas. É só afrouxar as rédeas que ele segue nesse
trotezito capaz de engoli uma légua por hora. Foi criado na mamadeira desde que a égua tostada, mãe dele,
morreu de raio lá mesmo no potreiro do posto, um mês
despois do nascimento da Maria Clara. Agora, os dois
tão com dezessete ano, mas, pra cavalo, ele já tá velho
como eu. Minha mulher brincava que este lobuno foi
irmão de leite da nossa ﬁlha, porque ela se cortou do
peito muito cedo, e foi graças à vaca pampa que os dois
se criaram tão bem.
Não gosto de ﬁcar longe do meu rancho, principalmente agora que a Maria Clara tá indo nesses baile
com a tia dela. Tudo muito família, luz acesa, nada de
agarramentos, mas a minha cunhada não pode ﬁcá o
tempo todo de olho nela, já meio catacega como ela é...
No começo, eu só deixei ela ir junto comigo. Mas ela
chorou e eu acabei frouxando. E, queira ou não queira,
só vou chegar em casa depois do clarear do dia. Bamo,
lobuno véio! De repente tem uma coisa me apertando
o peito. Nunca tive tanta pressa na minha vida.
Que pressa triste, parceiros,
Quando chegou lá no posto
E teve o grande desgosto
Da notícia da partida,

Chorou a ﬁlha querida,
Que criara com carinho,
Para seguir o caminho
De uma mulher perdida.

Chorou sim, mas montado a cavalo. Até pelo Uruguai
andou por muitos meses, furungando nas estâncias, dando
plata para a polícia castelhana, do pouco que lhe sobrou,
pois, além da moça, o Tolentino também levara o dinheiro
escondido. Até que um dia, depois de vender por quase
nada o cavalo lobuno e os arreios, o velho voltou para
casa, mandou a cunhada viver com os parentes dela, e
ﬁcou por ali, sempre sofrendo, sempre esperando.
O golpe foi muito forte
Pra índio da sua idade.
Diz que morreu de saudade
Depois de muito esperar,

E a gente do lugar
Jura que ele aparece
E esperando padece
Quando a noite é de luar.

Enterrado o velho Ponciano, sem nenhum herdeiro para
tomar conta do que era seu (dizem que a Maria Clara é
mulher da vida, lá longe, na Argentina), a casita do posto
pegou fama de mal-assombrada. E foi se desmanchando
aos poucos: primeiro se sumiram as portas e as janelas,
levadas por um ladrão que as roubou de dia, depois caiu
o teto, e as paredes foram se apequenando, até ﬁcar só a
marca dos alicerces. Do arvoredo, só sobraram um umbu
lascado de raio e algumas laranjeiras velhas.
E a casita do posto,
Morada antiga da ﬁlha,
Desmanchou-se na coxilha
Como também a espera
E, enlutada de era,
Representa uma lição,
De como a desilusão
Faz nascer uma tapera.
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Ovinos

Casa Rural

A Farsul, por meio da Comissão
de Ovinocultura, está distribuindo
informações técnicas a produtores
de todo o Estado, em uma ação lançada com o nome de IN-Ovinos.
A proposta é que, a cada reunião
do grupo, sejam convidados especialistas do setor e pesquisadores
de instituições de referência para
que apresentem temas de interesse da produção e disponibilizem
o conteúdo em formato digital. O
material é posteriormente enviado
pelos sindicatos que integram o órgão
às suas bases, por meio de grupos
no aplicativo WhatsApp.
A reunião mais recente, realizada
em 28 de maio, na sede da Federação,
em Porto Alegre, deu início à ação.
O palestrante da vez foi o mestre
em Produção Animal e doutor em
Zootecnia pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Juliano Motta, que tratou sobre a
importância de um planejamento
alimentar adequado para aumentar
a produtividade e o desempenho
animal. As informações incluem
explicações gerais, exemplos de
cálculo conforme rebanho e tipo de
animal e orientações para o uso de
ferramenta gratuita da Embrapa/CNA,
o aplicativo Orçamento Forrageiro.
O coordenador da Comissão
de Ovinocultura da Farsul, André
Camozzato, diz que o objetivo é levar
informações pontuais e precisas,
de modo que o produtor consiga
consultar e aplicar no momento
que recebe. Por isso, os temas serão
escolhidos com base no momento
do ano para a produção. “A Farsul

Casa Rural e Senar-RS renovaram
convênio de cooperação técnica, até
março de 2020, para a continuidade
do trabalho de mobilização dos
sindicatos rurais do Estado, que
beneﬁcia o produtor com eventos
de interesse do setor, reuniões de
lideranças, divulgação de cursos
e outras ações no interior. A novidade é a ampliação do quadro
de consultores regionais, agora
em seis, que tiveram a segunda
reunião de alinhamento e planejamento em maio. As entidades
pretendem, dessa forma, melhorar
o atendimento aos sindicatos rurais
participantes — 113 no último
ano, com representação de 129
municípios. Foram realizados 665
eventos no período, totalizando
30 mil participantes.
Cada proﬁssional é responsável
por uma região gaúcha: Zona da
Produção, Noroeste, FronteiraOeste, Campanha, Grande Porto
Alegre e Serra Gaúcha, conforme
divisão própria. Nelas, são pensadas
atividades especíﬁcas para setores
que necessitam apoio ou precisam avançar na atuação política

Farsul lança ação que transmite Convênio mobiliza
sindicatos para eventos
conteúdo técnico a produtores

Grupo lançou projeto IN-Ovinos no segundo encontro em Porto Alegre
tem alcance em todo o Estado e taxa de desmame foram colocados
traz essa condição de fazer um em segundo plano nas proprietrabalho alinhado e inspirador que dades gaúchas. “A vaca falhada
chegue com rapidez lá na ponta”, costumava até gerar velo de melhor
aﬁrma. Para o presidente da Farsul, qualidade”, aﬁrma. Enquanto isso,
Gedeão Pereira, é preciso investir países como a Nova Zelândia foram
em eﬁciência produtiva e melho- capazes de transformar a produção
res condições de negócios para a rapidamente, sendo reconhecidos
ovinocultura. "O mercado é quem hoje como grandes produtores de
puxa essa intensiﬁcação", disse. carne ovina, por exemplo. A produtividade por lá aumentou 25%
Setor precisa de investimentos
desde 1990, segundo dados oﬁciais.
Reativada em abril, a Comissão
Outras diﬁculdades históricas
usou suas primeiras duas reuniões da produção gaúcha são o isolapara identiﬁcar os problemas que mento, a falta de escala e o baixo
contribuíram para o declínio do consumo interno per capita — cerca
rebanho no Rio Grande do Sul — já de 0,7 quilo por habitante/ano,
teve cerca de 13 milhões de cabeças contra 6,3 quilos por habitante/ano
na década de 1980, enquanto o Censo entre os neozelandeses, quase dez
Agropecuário 2017 apontou 2,65 vezes mais. A partir de um reenmilhões de exemplares — e pensar genharia no sistema de produção
em soluções. Entre as avaliações, de ovinos, Camozzato acredita
está a de que o setor sofreu com ser possível estancar e reverter
a ausência de redirecionamento o processo de encolhimento. A
da ovinocultura após a crise no demanda existe, como provam os
mercado da lã, afetado pela po- números de importação de carne
pularização do material sintético. ovina no Brasil: 8,5 milhões de
Camozzato lembra que, por mui- toneladas no ano passado, que
tos anos, índices zootécnicos como custaram 56,4 milhões de dólares.

e no diálogo com empresas do
agronegócio. O superintendente
da Casa Rural, José Alcindo Ávila,
cita como exemplos a mobilização de produtores antes da safra
para discutir maneiras de encontrar
a semente mais qualiﬁcada, ou
a vinda de um palestrante para
esclarecer sobre inseminação
artiﬁcial na época de monta dos
bovinos. “O foco desse convênio
é possibilitar que os sindicatos, a
partir do contato nas suas bases,
levem informações relevantes
sobre novas tecnologias, produtos, oferta de cursos e programas
do Senar-RS e oportunidades de
negócios. As ações são bastante
diversiﬁcadas”, explica.
Ávila aﬁrma ainda que ideias
de eventos que partem dos sindicatos ou dos produtores em suas
bases são sempre bem-vindas, mas
devem ser feitas com alguma antecedência, para provisionamento de
recurso e data. Há também limite
de agendamento, em torno de 60
eventos por mês. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone
da Casa Rural: (51) 3221-6460.

Consultores planejaram atividades com abrangência estadual
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Exposições e feiras

Remate de terneiros na Fenasul confirma temporada aquecida
O alto interesse de compradores
de terneiros nesta temporada ﬁcou
evidente na Pista J do Parque de
Exposições Assis Brasil, em Esteio,
dia 16 de maio. Acompanhando
os remates mais valorizados de
outono, a 16ª Feira de Terneiros,
Terneiras e Vaquilhonas e 7ª Feira
de Ventres Selecionados, de Farsul
e Santa Úrsula Remates, teve média
de R$ 6,67/quilo para os terneiros
— e todos os 239 animais foram
comercializados. As terneiras (177)
saíram por R$ 6,00/quilo, em média,
também com pista limpa.
Realizada em meio à programação da 15ª Fenasul e 42ª Expoleite,
em Esteio, o remate vendeu o total
de 441 animais. incluindo também novilhas prenhas (média de
R$ 5,64/quilo). A movimentação
total foi de R$ 519,5 mil, com
média geral de R$ 6,10. Para o
diretor administrativo da Farsul,
Francisco Schardong, o resultado
premia lotes que estiveram entre
os de maior qualidade genética já
apresentados no evento. “Mostra
que o Rio Grande do Sul não vive
só de agricultura, mas ainda tem

uma pecuária forte que paga a
conta de muita gente”, aﬁrmou
o dirigente.
Os destaques desta edição foram premiados conforme o leilão
avançava. O produtor Romeu Soster
venceu a categoria de terneiros
inteiros (lote 1). A Agropecuária
Irmãos Lopes foi premiada na
categoria terneiras (lote 35). Nas
novilhas prenhas, vitória para a
Estância do Freguês (lote 31). Por
ﬁm, nas novilhas vazias, destaque
para o pecuarista Jurandir Alvez
(lote 14). A maior compradora da
noite foi a Estância del Sur, com
148 terneiros, incluindo o lote mais
valorizado a R$ 8,70/quilo.
O cenário de recuperação da
pecuária gaúcha é o que explica a
retomada de preços nas pistas do
interior do Estado, que deve fechar
a temporada com médias superiores
a R$ 6,10 pelo quilo do terneiro.
No ano passado, o resultado ﬁcou
em R$ 5,82/quilo, já superando
em 5,43% os números de 2017,
por conta da redução de oferta e
o incremento das exportações de
gado em pé. Aliás, este nicho de

Qualidade da oferta na Pista J do Parque Assis Brasil ajudou a feira a alcançar média de R$ 6,67/kg
mercado, antes visto com descon- — hoje a taxa está acima de 13 mi- Expoleite teve programação
ﬁança para a sustentabilidade dos lhões de pessoas. O presidente do variada entre os dias 15 e 19 de
eventos, hoje é melhor entendido Sindiler-RS, Jarbas Knorr, avalia a maio. A feira apresentou expocomo um “parceiro da pecuária”, epidemia de peste suína africana na sições e julgamentos de raças,
nas palavras de Schardong, moti- China — que busca proteína segura leilões de gado, entrega de prêvando os produtores a apostarem em países como o Brasil e assim eleva mios, concurso leiteiro e provas
em animais não castrados nos lei- as cotações do boi gordo — e a pos- classiﬁcatórias para o concurso
lões. “Esteio só teve terneiro inteiro sibilidade de reabertura do mercado Freio de Ouro, além do tradicional
nesta edição”, aponta.
norte-americano à carne in natura banho de leite. Assim como em
Também existe a expectativa brasileira como inﬂuências positivas. eventos anteriores, os organizadores diversiﬁcaram as atrações
de retomada do consumo de carne
para atrair tanto o público cativo
bovina no Brasil, a partir da apro- Fenasul/Expoleite
vação das reformas, da retomada de
Segundo maior evento no (composto por criadores, técnicos
investimentos e, consequentemente, parque que recebe a Expointer e pessoas ligadas à produção)
da redução do desemprego no país no ﬁnal de agosto, a Fenasul/ quanto visitantes urbanos.

Comércio exterior

Após visita ao Estado, Irã estreita relações comerciais com o Brasil
A visita de adidos agrícolas e
representantes de nove embaixadas
ao Estado, no mês de abril, avança
rapidamente para a obtenção dos
primeiros resultados concretos.
Recentemente, a embaixada do
Irã no Brasil — que havia enviado o segundo-secretário Mohsen
Shahbazi naquela missão — entrou
em contato com a CNA solicitando
indicação de empresas exportadoras
de arroz, soja, milho e carne. O
pedido chegou até a Farsul, que
abordou empresas com o perﬁl requisitado e repassou a informação
aos iranianos.
O presidente do Sistema Farsul

e diretor de Relações Internacionais
da CNA, Gedeão Pereira, comenta
que o pedido é resultado direto da
atuação do setor junto aos adidos
agrícolas, entre outras iniciativas
voltadas à ampliação de mercados
externos. Durante visita a uma fazenda de Bagé, Shahbazi conheceu
os diferenciais da pecuária gaúcha,
foi presenteado com churrasco de
carne halal, proveniente de frigoríﬁco
do município, e disse que há condições de dobrar a compra de carne
brasileira. Já na visita a indústria de
arroz de Dom Pedrito, o diplomata
admitiu que o país árabe não importa arroz gaúcho basicamente por

não ter conhecimento da produção
local, enquanto o produto uruguaio
“é famoso entre os iranianos”.
Gedeão espera a ampliação
das relações comerciais também
com outros países que estiveram
no Rio Grande do Sul na ocasião,
como China e Japão. “Ambos estão
aguardando as deﬁnições necessárias
para desencadear um processo de
investimento muito forte”, garante
o dirigente, que fez parte de missão Gedeão Pereira presenteou Shahbazi com churrasco de carne halal
internacional à Ásia em maio. Após cooperação” para o Brasil melhorar da produção gaúcha de carne, arroz
passar pelo Porto de Rio Grande, o as condições de logística e abastecer e vinhos no roteiro diplomático. A
primeiro-secretário da embaixada o país. Já o segundo-secretário da missão teve ainda representantes
da China, Changqing Bai, disse que embaixada do Japão, Hiraku Ohta, de Austrália, Burkina Faso, Chile,
são “imensas as possibilidades de elogiou publicamente a qualidade Egito, França e Singapura.
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Relações internacionais

Empresários viajam para quatro países da Ásia em
busca de mercados e investimentos no agronegócio
O setor agropecuário realizou
uma série de visitas a quatro dos
principais destinos das exportações
brasileiras na Ásia: Japão, China,
Vietnã e Indonésia. A missão
empresarial, capitaneada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), esteve no
continente asiático durante 12 dias,
entre 9 e 20 de maio, prospectando
oportunidades de negócio com autoridades e investidores estrangeiros.
A ideia era ampliar mercados e atrair
soluções em termos de logística
para a produção, fatores dos quais
depende a renda no campo. CNA,
Ministério das Relações Exteriores,
empresários de diversos ramos do
agronegócio e parlamentares participaram da comitiva.
De acordo com o presidente
da Farsul e diretor de Relações
Internacionais da CNA, Gedeão
Pereira, a viagem não poderia ter
ocorrido em momento mais oportuno, considerando que o continente
asiático, especialmente a China,
encontra-se em apuros com a epidemia de peste suína africana e
necessita de proteína segura para
abastecer a população. “Os chineses
ainda estão com estoque razoável,
o que indica margem de segurança
possivelmente até o ﬁnal do ano.
Mas a indicação é que eles devem
se voltar rapidamente para a compra
mundial de frango, peixe e carne
bovina para minimizar os riscos”,
avalia o dirigente.
Oportunidades na China
Em um dos primeiros compromissos do grupo em Xangai,
na China, executivos do banco
Rabobank, referência mundial em
serviços de ﬁnanciamento para o
setor de alimentos, mostrou que
a China perdeu 35% do rebanho
por conta da doença desde agosto
de 2018, quando surgiram os primeiros casos. Até 200 milhões de
animais podem ser sacriﬁcados ou

68,8 milhões de toneladas de soja
brasileira em grãos no ano passado,
conforme o Rabobank.
Além disso, a diversiﬁcação
da pauta de exportação ﬁcou
evidente no pavilhão brasileiro
na maior feira de alimentos da
Ásia e quarta maior do mundo,
a Sial 2019. Realizada durante
três dias em Xangai, ela recebe
cerca de 110 mil pessoas a cada
edição. O pavilhão foi inaugurado
pela missão brasileira, que passou
pelos 52 estandes com produtos
como pão de queijo, mel, açaí,
cachaça, massas, biscoitos, suco
de laranja, erva-mate e carnes.
Outro ponto alto da visita à
China foram as rodadas de negociações com 40 investidores com
projetos no Brasil, organizado pelo
Banco do Brasil e o consulado
brasileiro. Eles informaram que
pretendem aumentar as aplicações
em setores como infraestrutura,
biotecnologia e produção de suínos,
entre outros, com planos de aporte
ﬁnanceiro que chegam a R$ 3,4
bilhões. Os empresários apresentaram demandas para o governo,
como acordos para o comércio
facilitado e desburocratização da
entrada de investidores no mercado, e receberam convite para
retomar as discussões no Brasil.
Posteriormente, em território
brasileiro, a CNA deu continuidade
às tratativas com o embaixador

Rodadas de negócios foram promissoras na China e no Japão
mortos por conta da peste suína especiﬁcamente de questões saniafricana, indicam as análises, e o tárias e quarentena de produtos.
país deve precisar de pelo menos Atualmente, a exportação brasileira
cinco anos para retomar os antigos de carnes in natura para a China
é de 915 mil toneladas/ano.
patamares de produção.
Quanto à soja, o Rabobank
Dessa forma, os executivos
entendem que há espaço para entende que as importações chiimportação de proteínas animais nesas devem retrair 11 milhões de
de todos os tipos — cenário que toneladas em 2019, ainda que o
rendeu esforços da missão brasi- número possa ser amenizado pelo
leira em solo chinês. Em reunião uso da oleaginosa na alimentação
com o setor na capital Pequim, o de outros rebanhos em substituiadministrador-geral de Aduanas ção aos suínos. A boa notícia é
da China, Ni Yuefeng, sinalizou que a China deve recuperar esse
positivamente para a habilitação valor a partir do próximo ano, com
de 78 plantas frigoríﬁcas para ex- crescimento médio na ordem de
portação de carnes, até o ﬁnal 5 milhões de toneladas. “Esse é o
do ano. Inicialmente, o interesse panorama mais importante para o
era por 33 estabelecimentos hoje Brasil, como grande produtor de
autorizados na União Europeia, soja e carnes”, disse Gedeão ao
mas o Mapa apresentou dados ﬁnal do encontro. Foram entregues
sobre outras empresas que acessam mercados exigentes, como
Estados Unidos e Japão.
A ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, destacou ainda
a promessa de implantação de processo contínuo de habilitação de
empresas, principalmente no setor
de carnes, de modo que aconteça
de maneira “célere e simpliﬁcada
no futuro”. Yuefeng disse que o
governo deve instalar comissário
na embaixada chinesa no Brasil,
no segundo semestre, para tratar CNA deu prosseguimento às tratativas com embaixador da China

da China, Yang Wanming. Foi
o terceiro encontro entre ele e
o presidente da Confederação,
João Martins, em 2019. Gedeão
participou do encontro.
Investimentos no Japão
A mesma agenda de investimentos aconteceu no Japão, por meio
da aproximação com a Agência
de Cooperação Internacional do
Japão (Jica), com o Ministério
da Agricultura japonês e com
a Federação das Indústrias do
Japão (Keidanren). Estes ﬁrmaram compromisso de ajudar o
Brasil a atrair investimentos em
diferentes áreas. Os empresários
japoneses se mostraram abertos a
discutir investimentos e questionaram os brasileiros acerca das
medidas para destravar a entrada
de capital estrangeiro e do andamento das reformas. “Eles estavam
realmente interessados na área de
infraestrutura e logística”, aﬁrma
Gedeão. A CNA ainda participou de agendas para promover
a exportação de frutas — o consumo é muito baixo no Japão,
cerca de 0,1 quilo por habitante/
ano — e cafés especiais, além
de encontro com representantes
de cooperativas importadoras de
grãos e autoridades.
Vietnã e Indonésia: destinos finais
No Vietnã, o destaque foi o encontro com o primeiro-ministro do
país, Nguyen Xuân Phúc, que tratou
sobre a possibilidade de comércio de
melão e gado em pé, tendo camarão
e peixes como contrapartida. O encerramento aconteceu na Indonésia,
onde os brasileiros mostraram que
podem oferecer carne bovina de
qualidade a preços mais competitivos do que a Austrália, principal
fornecedor do país. O ministro da
Agricultura da Indonésia, Amran
Sulaiman, pediu redução da tarifa
de 20% sobre o óleo de palma.

ABERTA TODOS OS DIAS, A PARTIR DAS 11H30 (EXCETO SEGUNDAS, A PARTIR DAS 18H30).
parrilladelsurpoa • Rua Amélia Teles, 399 (esquina Nilópolis) • www.parrilladelsur.com.br
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Eventos alertam para mudanças na prestação de contas
Estar em dia com as obrigações é um
desaﬁo para o produtor rural, diante de
tantas mudanças nos sistemas de cadastro.
Por isso, o Senar-RS está atento a esse
cenário e oferece palestras e seminários
por todo o Estado para esclarecer e atualizar o produtor rural sobre questões que
afetam a gestão do agronegócio.
Entre os assuntos que mais devem impactar
a atividade rural estão as potencialidades
e desaﬁos que surgem da implantação do
eSocial — plataforma que uniﬁca todas
as informações ﬁscais, previdenciárias e
trabalhistas pelo empregador. Todos os
produtores rurais, pessoa física (contribuinte
individual e segurado especial) ou jurídica,
agroindústrias, empresas prestadoras de
serviços rurais e adquirentes de produção
devem utilizar o sistema.
Uma das principais mudanças trazidas até agora é a substituição do Cadastro
Especíﬁco do INSS (CEI) pelo Cadastro
de Atividade Econômica Pessoa Física
(CAEPF). A obrigatoriedade existe desde
15 de janeiro deste ano, e a extinção da
CEI está prevista para o mês de outubro.
O procedimento deve ser realizado por
meio do Portal e-Cac, da Receita Federal.
Os encontros organizados pelo Senar-RS
auxiliam na tarefa.
Outra dúvida recorrente é a opção por
contribuir sobre a folha de pagamento ou
sobre a comercialização da produção,

Aproveitamento Integral
de Alimentos

Programa do Senar-RS oferece palestras sobre legislação previdenciária e eSocial
possibilidade aberta pela Lei 13.606/18. o cruzamento de informações e a ﬁscaliA opção depende do perﬁl de cada produtor zação relativa às informações prestadas”,
rural e pode resultar em uma diferença destaca ele. Carvalho recomenda ainda a
signiﬁcativa no montante devido. Nos leitura atenta da Instrução Normativa (IN)
encontros, são explicadas as formas de 1.828/18 da Receita Federal e da versão
mais recente do Manual do eSocial pelos
calcular a opção mais vantajosa.
De acordo com o coordenador do responsáveis.
A partir do segundo semestre, os evenDepartamento Operacional do SenarRS, Álvaro Carvalho, as mudanças nos tos serão ampliados, incluindo seminários
sistemas de cadastro tendem a facilitar a sobre Contribuição Previdenciária Rural.
prestação de contas do produtor, já que os Em parceria com a Receita Federal e o
sistemas promovem a uniﬁcação de dife- INSS, os eventos ocorrem ao longo de um
rentes plataformas. “O produtor deve ﬁcar dia, abordando conteúdos como regimes de
atento ao fato de que agora será mais fácil contribuição e direitos do produtor rural.

ARTIGO TÉCNICO

Solo: garimpo ou gestão?
O título deste texto cria uma metáfora,
comparando um gestor a um garimpeiro.
Sem demérito nenhum a esta proﬁssão,
o garimpeiro geralmente somente tira da
terra o seu “ganha-pão”, ouro, prata ou
diamante, sem se preocupar muito com a
sustentabilidade. O gestor obrigatoriamente
precisa gerir recursos — entre eles, os
recursos naturais. Precisamos atualmente
fazer uma reﬂexão. Somos garimpeiros
ou gestores? Nossa economia depende
da agricultura, que por sua vez depende
da “saúde” de nossos solos, pois sem
produção agrícola ou com baixa produção, não temos alimentos nem circulação
ﬁnanceira na maioria dos municípios de
nosso Estado.
A origem de nossos solos data de
milhões de anos, quando nosso planeta ainda era só rocha e possuía formas
primitivas de vida. Sua formação foi e
é lenta. Acredita-se que, para uma rocha se desintegrar e se transformar em
uma camada de um centímetro de solo,
leva entre 400 e 1.000 anos. Pois, em

CURSO DO MÊS

Carga horária: 24 horas/aula
Requisitos: alfabetização e idade mínima
de 18 anos
Mínimo de participantes: 8
Máximo de participantes: 12
Conteúdo Programático:
- Pirâmide dos alimentos
- Função dos alimentos
- Alimentos funcionais
- Patologias
- Alimentação nos diferentes ciclos da vida
- Aproveitamento integral dos alimentos
- Higiene
- Conservação e armazenamento de
alimentos
- Prevenção de acidentes na cozinha
- Recomendações para uma vida saudável
- Segurança alimentar e nutricional
sustentável
- Receitas

Diego Coimbra
Engenheiro agrônomo e
supervisor do Senar-RS
na Região da Produção

algumas chuvas que ocorrem no Norte do melhorar um solo. Além disso, sabe-se
Rio Grande do Sul, essa mesma camada que quanto piores estiverem as condições,
leva alguns minutos para se deslocar das menor a sua capacidade de produção de
coxilhas para dentro das sangas ou açudes. biomassa e maior a necessidade do aporte
E não volta nunca mais para a coxilha. As de insumos externos. Quanto menos cuipesquisas mostram que a taxa média de dados ou técnicas de conservação, mais
erosão dos solos no Rio
adubação é necessário
Para termos
Grande do Sul está em
utilizar.
torno de oito toneladas
Atualmente, para tersucesso no
por hectare por ano. É
mos sucesso no nosso
empreendimento
um dado alarmante.
empreendimento agroagropecuário,
A pesquisa técnica
pecuário, precisamos
nos provou que o solo precisamos praticar praticar não só a gesé um organismo vivo,
tão ﬁnanceira do nosso
não só a gestão
composto de milhares
negócio, mas também a
ﬁ
nanceira,
mas
de espécies de micro e
gestão do solo. É um dos
também a gestão
macro organismos, onde
mais preciosos recursos
acontecem inúmeras intenaturais que temos em
do solo.
rações e ciclos biológicos,
nossa propriedade. Se
geológicos, físico e químicos. Esse solo, recordarmos os princípios do sistema de
de acordo com as ações humanas, pode plantio direto na palha, resgatamos alguns
melhorar ou piorar em suas qualidades objetivos conservacionistas, como proteger
físicas, biológicas ou químicas. Ou seja, o solo do impacto das gotas da chuva,
depende única e exclusivamente de nós, aumentar o conteúdo de matéria orgânica
produtores e produtoras rurais, piorar ou do solo, maximizar a taxa de inﬁltração

de água no solo e controlar o volume e
a velocidade do escoamento superﬁcial.
A pesquisa nos prova que, para
manter a fertilidade ou os percentuais mínimos de matéria orgânica dos
solos produtivos, precisamos colocar
no mínimo oito toneladas de matéria
seca por hectare por ano em nossas
lavouras. Para que isso ocorra, precisamos colocar no sistema de produção
gramíneas de verão, sejam elas milho,
milheto, capim sudão ou sorgo. Porém,
são poucos os que utilizam esta técnica
simples de incremento de fertilidade.
O Senar-RS tem um curso chamado
Manejo do Solo e sua Fertilidade — Plantio
Direto, de 16 horas/aula, que aborda com
mais profundidade esse tema. Também
no programa Leitec — Tecnologia para
Produção Leiteira abordamos o assunto em
um módulo inteiro. No programa Juntos
para Competir, tratamos da questão a
partir dos projetos Produção Integrada
de Sistemas Agropecuários (PISA) e
Integração Lavoura-Pecuária (ILP).
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Alimentação saudável é foco de novo programa no meio rural
Comunidades rurais estão
começando a ver os alimentos
que produzem de outra forma:
como a essência de um estilo
de vida mais saudável. A partir
deste ano, programa inédito do
Senar-RS estimula produtores e
trabalhadores rurais a investirem
na própria saúde, melhorando
assim a qualidade de vida e trazendo mais disposição para a
lida no campo.
Estudo realizado pela
Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), em 2017, com moradores do meio rural do Rio Grande
do Sul, revelou que 29,5% dos

participantes apresentavam obesidade geral, enquanto 37,8%
foram classiﬁcados com obesidade abdominal. O aumento
do sedentarismo, a redução do
esforço físico com o uso da
tecnologia durante a atividade
rural e a maior oferta de produtos
industrializados são fatores que
contribuem para o cenário.
Para combater os efeitos
dessa realidade e prevenir doenças associadas à obesidade, o
programa Alimentação Saudável
leva informação às turmas participantes. “Sugerimos preparo de
receitas saudáveis e apresentamos

DICA DO INSTRUTOR

Combatendo o capim-annoni
Leonardo Perez / Ecopampa Soluções Ambientais

Existem erros comuns que devem ser evitados pelo produtor ao
atacar o capim-annoni, praga que consiste em um dos principais
problemas encontrados pelos pecuaristas nas propriedades gaúchas.
— O primeiro equívoco é em relação à queima de pasto: além
de ilegal, não elimina a praga, que é resistente a altas temperaturas.
— Outro erro é pulverizar as plantas invasoras com defensivo agrícola por meio de pulverizador de braço, aéreo ou costal.
A ação também mata as plantas vizinhas, que são as principais
aliadas no combate ao annoni. Se as plantas nativas morrem, o
risco de reinfestação é maior. O fogo só potencializa a infestação.
— Ter lotação inadequada no campo também prejudica a pastagem. O pasto deve ﬁcar com cerca de 10 centímetros, para que
as plantas nativas abafem o capim-annoni.
Para o controle do annoni, é preferível usar enxada ou roçadeira
química. Se o produtor optar por usar a técnica de roguing, ou
seja, por arrancar a planta invasora, deve ter muito cuidado com
a eliminação dessa planta, não depositando em um local em que
ela possa espalhar sementes ou voltar a crescer.
Em caso de dúvidas, recomendo aos produtores que procurem
o Senar-RS (a entidade promove eventos sobre o tema em parceria com a Embrapa, veja abaixo). Os técnicos podem orientar em
mais detalhes sobre a identiﬁcação e o controle deste tipo de planta
invasora que desvaloriza tanto a pecuária nos locais em que se instala.
Eventos — Capim-annoni: tolerância zero*
Pelotas
24/6
19h às 20h30min
Rosário do Sul
25/6
19h às 20h30min
Bagé
26/6
19h às 20h30min
Uruguaiana
27/6
19h às 20h30min
Itaqui
28/6
19h às 20h30min
*Informações junto ao Sindicato Rural do município ou com o Senar-RS

Participantes do meio rural recebem informações sobre nutrição e dicas para mudar hábitos alimentares
Janice Silveira, também instruvídeos motivacionais e explicaO programa é dividido em dez
tivos sobre o funcionamento do tora, aﬁrma que a iniciativa tem encontros de quatro horas cada.
sistema digestivo. Entre as tare- alcançado os objetivos planejados Conforme a coordenadora de Promoção
fas, solicitamos desde relatórios — são vários os relatos de melhora Social do Senar-RS, Sandra Vieira,
do que cada um se alimentou e de autoestima, por exemplo. “Em é importante que o participante se
contagem de número mínimo alguns casos, sugerimos exames dedique ao programa desde as pride mastigações para facilitar a laboratoriais para avaliação dos meiras tarefas. Municípios como
digestão, até tabelas para marca- índices, e até conseguimos que Alegrete iniciaram atividades em
ção da quantidade de água que todos os participantes os reali- maio. O programa pode ser solicitado
consumiram”, conta a instrutora zassem juntos em posto de saúde em todas as regiões do Estado, por
local”, comemora.
Veridiana Marx.
meio dos sindicatos rurais parceiros.
O curso vai além das receitas
saudáveis, acrescenta a instrutora. Começa por uma avaliação
corporal dos participantes, para
que estes possam se familiarizar
com aspectos como o Índice de
Massa Corporal (IMC). O trabalho de sensibilização inclui
aulas sobre riscos da obesidade,
grupos alimentares e controle de
triglicerídios. Os participantes
são convidados a observar os
próprios hábitos alimentares, a
ﬁm de adotar uma alimentação
saudável durante o curso.
Investir na saúde traz mais qualidade de vida e disposição diária

O que vem por aí
A saúde do homem e da
mulher do campo será tema do
próximo programa de qualidade de vida a ser lançado pelo
Senar-RS. Na proposta, exames
laboratoriais e vacinação.
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Custo de produção do grão aumenta 10,7% em um ano
O aumento do custo de produção
do trigo é a maior preocupação
do produtor no início de mais um
ciclo de inverno no Rio Grande
do Sul. Nesta safra, ele terá de
gastar, em média, R$ 2.670,72
por hectare com a cultura —
10,7% mais do que em 2018. Os
números são do projeto Campo
Futuro, realizado pela CNA em
parceria com o Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada
da Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Cepea/Esalq),
além do Sistema Farsul, no caso
especíﬁco do Estado.
A alta é inﬂuenciada, principalmente, pela elevação da taxa
de câmbio em 8,1% no período. O
dólar chegou a superar a marca de
R$ 4,00 nas últimas semanas, mas
fechou o mês de maio em R$ 3,92.
O índice impacta diretamente o
preço dos fertilizantes (R$ 559,53)
e agroquímicos (R$ 1.254,45), que
inﬂacionaram quase 15%. Porém,
todos os itens necessários para a
cultura estão mais caros hoje do
que no ano passado, com destaque para a variação em semente
(37%), mão de obra (4,6%), frete
(4,1%) e juros e seguro (7,6%).

Apesar do cenário, o coordenador da Comissão do Trigo da
Farsul, Hamilton Jardim, ainda
conﬁa na manutenção da área de
trigo no Estado em cerca de 710
mil hectares, com possibilidade de
pequeno acréscimo. A disparada
recente no dólar não traz tantos
reﬂexos na decisão de plantar ou
não, argumenta o dirigente, porque
a escolha é feita já na colheita da
safra de verão. Além disso, o trigo
desempenha papel importante na
rotação de culturas e não deve
ser analisado de forma isolada,
porque traz sustentabilidade ao
solo e ganhos de produtividade
na soja, por exemplo.
Pesquisa recente da Emater/
RS com abrangência de 246 municípios — 90% das áreas de cultivo do trigo — aponta também
para esse sentido. A estimativa
de área é de 739,4 mil hectares,
o que representaria aumento de
4,12%. O órgão também projeta
quedas de 11,2% na produtividade e 7,5% na produção, mas
os números são encarados como
precipitados, além de considerar
médias dos municípios ao longo de 10 anos, e não análises

Pesquisa

Elevação da taxa de câmbio às vésperas do plantio pode comprometer resultados na hora da colheita
atuais a campo. Até o ﬁnal de dólar disparava e as despesas com o de países vizinhos do Mercosul
maio, os produtores enfrentavam os produtos costuma sempre ser onde o cereal é cultivado com
diﬁculdades em avançar com a maior. “Aquele que não perseguir menor carga tributária e burocracia
semeadura no Estado, por con- produtividade e qualidade nesta para a importação de insumos.
ta da chuva contínua e do solo safra terá diﬁculdade para cobrir A Farsul foi representada pelo
úmido, mas o setor entende que o custo”, avalia Jardim. “O trigo vice-presidente, Elmar Konrad.
o potencial das lavouras ainda no Rio Grande do Sul é o mais
O assunto será abordado pelo
ﬁca preservado com a execução caro do Brasil, e o do Brasil é o setor com a ministra da Agricultura,
da atividade até junho.
mais caro do mundo”, lamenta. Pecuária e Abastecimento (Mapa),
O custo elevado da lavoura
A reclamação foi recorrente Tereza Cristina, durante reunião
preocupa mais em relação à pos- durante a abertura do plantio do das Câmaras Setoriais, no início
sibilidade de renda com a cultura. cereal, cerimônia realizada pela de junho. “Se o poder público
Jardim relata que muitos produtores primeira vez na 15ª Feira Nacional tem interesse que as áreas de
deixaram para ir às compras na do Trigo (Fenatrigo), de Cruz Alta, inverno cresçam para gerar renda
véspera do plantio, enquanto o em 18 de maio. O evento teve no campo e impostos, ele preciparticipação do governador do sa olhar com mais cuidado para
Estado em exercício, Ranolfo Vieira alternativas como redução de carJúnior, e de parlamentares gaúchos. ga tributária”, defende Hamilton
É consenso que os prejuízos têm Jardim, que também preside a
inﬂuência clara das assimetrias do Câmara Setorial de Culturas de
custo de produção brasileiro com Inverno do Mapa.

Projeto Campo Futuro realiza
painéis em seis locais do Estado
Técnicos da CNA, do Centro de
Estudos Avançados em Economia
Aplicada da Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz (Cepea/
Esalq) e do Sistema Farsul percorreram seis municípios gaúchos para
realizar o levantamento de custo
de produção das quatro principais
culturas agrícolas do Estado: soja,
milho, trigo e arroz. Neles, o grupo
conversou com produtores, técnicos de extensão rural, sindicatos,
empresas da região, revendedoras
e cooperativas. A iniciativa faz
parte do projeto Campo Futuro.
O roteiro teve início dia 13
de maio, em Carazinho (milho,
soja e trigo), e passou por Cruz
Alta (milho e soja), Tupanciretã
(soja e trigo), Uruguaiana (arroz),
Bagé (soja) e Camaquã (arroz e
soja), onde a coleta de informações
foi encerrada, dia 17 de maio. O
painel de custos separou ainda a
agricultura irrigada e de sequeiro,
no caso da soja e do milho, além

das variedades RR e Intacta para a
soja, de modo a gerar dados mais
precisos conforme os sistemas de
produção e nível de investimento
em tecnologia.
Representante do Sistema Farsul
nos encontros, o economista Ruy
Silveira Neto destaca a importância
de atualizar o levantamento. “Ele
é a fonte primária da assessoria
econômica do Sistema Farsul,

porque subsidia nossos índices e
relatórios”, aﬁrma. Além disso,
Farsul, CNA e outras entidades
do setor utilizam essas informações para negociar e debater
políticas de apoio. Silveira Neto
destaca ainda que o custo de
produção apontado termina por
reﬂetir a propriedade típica da
região, justamente por conta do
trabalho a campo.
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Pesquisa

Entidades buscam parcerias para
ampliar estudo sobre cultivares
Por meio de novas parcerias
e patrocínios, Sistema Farsul e
Fundação Pró-Sementes querem
ampliar os Ensaios de Cultivares
em Rede (ECR) — pesquisas que
testam anualmente o desempenho de dezenas de variedades
de sementes de trigo e soja em
diferentes regiões do Estado, para
auxiliar na tomada de decisão do
produtor. A ideia é estender os
experimentos a outras regiões,
estabelecer outros parâmetros
de avaliação e, possivelmente,
pesquisar outras culturas agrícolas no campo gaúcho.
Para o vice-presidente da Farsul,
Elmar Konrad, o Rio Grande do Sul
está com defasagem de investimentos
em pesquisa, que é imprescindível
para o aumento da produtividade e o
retorno econômico. “A informação
é o insumo que menos custa dentro
do incremento de produtividade
em qualquer atividade”, aﬁrma o
dirigente. O tema foi debatido na
reunião de reativação da Comissão
de Grãos (soja, milho e feijão) da
Federação, em maio, que contou
com a participação de representantes da Pró-Sementes. Konrad
assumiu a coordenação do grupo.
O impacto da escolha correta
da semente é signiﬁcativo em termos econômicos. O mais recente
ECR de soja (safra 2017/2018,
divulgado em julho do ano passado) mostra que a amplitude entre
amostras analisadas em uma das
oito regiões (Santo Augusto) alcançou 24 sacos por hectare. Nessa
circunstância, aquele que optou
pela semente mais adaptada teria
faturado R$ 1,9 mil a mais por
hectare do que outro produtor que,
por falta de informação, apostou
naquela de pior desempenho. O
achatamento ﬁnanceiro é extremamente importante para o produtor, mas também tem reﬂexos
em outros segmentos. A indústria
de insumos tende a vender menos
para os agricultores, o poder público arrecada menos impostos,
serviços de transporte tem menos
demanda por frete e o comércio,
tanto o atacado quanto o varejo,
negociam menos mercadorias nas
prateleiras, entre outros exemplos.
Dessa maneira, Konrad sustenta que toda a cadeia produtiva é
beneﬁciada pelo aumento de produtividade obtido com a escolha
correta da semente de soja e trigo,

Sistema Farsul e Fundação Pró-Sementes deﬁniram metas e ações
enquanto apenas o Sistema Farsul
patrocina hoje o ECR. Os próprios
obtentores das tecnologias, que
aparecem diretamente na publicação, não investem. “Vamos fazer
reuniões com os elos para mostrar
que todos saem ganhando com a
melhoria na qualidade de pesquisa”,
adianta o dirigente. O Rio Grande
do Sul também é o único estado
que mantém os estudos, enquanto
Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa
Catarina e São Paulo, por exemplo,
tiveram série descontinuada pela
ausência de suporte ﬁnanceiro há soja, a principal novidade seria a
realização de teste com duplicidade
mais de três safras.
A Comissão de Grãos apro- de época nos mesmos oito locais
veitou a reunião para encaminhar onde acontecem os experimensugestões para ampliação do ECR. tos com plantios em outubro e
Para o trigo, existe a demanda de novembro. Na publicação mais
incluir outros parâmetros técnicos recente, somente três regiões
de qualidade (atualmente, o úni- contaram com a informação que
co é o pH) e fazer levantamentos aponta o melhor período. Além de
de variedades predominantes no Konrad, participaram da reunião
Estado, informação importante o superintendente do Senar-RS,
para avaliar o potencial de ex- Eduardo Condorelli, e diretores e
portação do cereal. No caso da técnicos da Pró-Sementes.

Clima

Junho mais chuvoso no Norte
gaúcho e mais quente ao Sul
A situação atual da temperatura da superfície do mar
do Pacíﬁco Equatorial sugere
El Niño fraco, com gradativa redução para os próximos
meses. Também predominam
anomalias positivas no Atlântico
Subtropical, o que favorece a
manutenção da umidade e de
chuvas acima do padrão no Rio
Grande do Sul, especialmente
na Região Norte.
Ao longo do próximo trimestre, existe tendência de aumento de anomalias negativas
em áreas do Oceano Atlântico
próximas à costa da Região Sul
do Estado. Essa realidade, combinada com o enfraquecimento
do El Niño, favorece a inversão
no padrão de chuva no período.

As oscilações na precipitação
também elevam a variabilidade
das temperaturas.
Para junho, são esperadas
chuvas pouco acima do padrão
climatológico nas Regiões Norte
e Nordeste do Rio Grande do
Sul (entre 180 e 230 milímetros). Nas demais localidades,
a previsão é de normalidade
(entre 100 e 160 milímetros).
O prognóstico de temperaturas mínimas indica, neste mês,
valores médios dentro do padrão
em todas as regiões do Estado
(entre 7°C e 12°C). Quanto às
temperaturas máximas, elas devem
estar pouco acima do padrão na
Região Sul (entre 17°C e 21°C)
e dentro do padrão nas demais
áreas (entre 16°C e 22°C).

Como ler os mapas:
a Figura 1 indica o padrão de chuvas para
o período no Estado.
A Figura 2 mostra a
anomalia prevista para
o mês. Deve-se, portanto, observar a segunda
contra a primeira. As
áreas em branco (Figura
2) estão dentro do padrão; verde: acima;
vermelho: abaixo.

*Conteúdo editado em colaboração com o 8º Distrito de Meteorologia
do Instituto Nacional de Meteorologia (8º Dimet/Inmet), coordenado por
Solismar Prestes, a partir de projeção do Centro de Pesquisas e Previsões
Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (CPPMET/UFPel).
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Agenda em Rio Grande

Dirigentes da Farsul e do Senar-RS cumpriram agenda
em Rio Grande, nos dias 29 e 30 de maio. O grupo visitou o complexo portuário para conhecer terminais e
observar o funcionamento das operações. Na sequência,
visitaram dois quarentenários com capacidade para 10 mil
terneiros cada. O presidente do Sistema Farsul, Gedeão
Pereira, também palestrou no evento Tá em Pauta, da
Câmara do Comércio de Rio Grande.
Crédito e seguro na pauta
A Farsul deu início ao processo de reinstalação da Comissão
de Crédito Rural, agora denominada Comissão de Crédito
e Seguro do Agro e com adição de questões ligadas ao
segmento da pecuária. O coordenador é o vice-presidente
da Federação e presidente do Sindicato Rural de Ibirubá,
Elmar Konrad. O primeiro encontro ocorreu em 9 de maio,
com a presença de diretores do Banco do Brasil e representantes de seguradora. O grupo questionou principalmente a
diferença dos percentuais para contratação de seguro no Rio
Grande do Sul em relação a outros estados. Participaram da
reunião o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli,
e o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz.
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Informe sindical
A primeira de São Gabriel
O Senar-RS realizou, em 24 de maio, a formatura da
primeira turma do programa Jovem Aprendiz em São
Gabriel. Foram capacitados 44 jovens para atuação qualiﬁcada no segmento de pecuária de corte. “Aprendi muito”,
conta a oradora da turma, Camila de Oliveira, 17 anos,
aluna do Ensino Médio. “Posso dizer que o estudante
que se empenha tem ótimas oportunidades no Jovem
Aprendiz”. O superintendente do Senar-RS, Eduardo
Condorelli, participou da cerimônia. Nova turma, de
63 alunos, teve início no município poucos dias antes.
Lançamento de livro

Triunfo

Auro Lima de Souza tomou posse como presidente do
Sindicato Rural de Triunfo, em 8 de maio. Participaram do
evento o diretor ﬁnanceiro da Farsul, José Alcindo Ávila, e
o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, além
de técnicos, assessores e consultores do Sistema Farsul e
outros sindicatos. O diretor administrativo da Federação,
Francisco Schardong, faz parte da diretoria no município.
Santiago

O lançamento do livro “Sucesso empresarial”, de Fernando
Nunes Soares, aconteceu na sede da Farsul, em Porto
Alegre, dia 20 de maio. Sócio-fundador da 3F Consultoria
Empresarial e mestre em Finanças pela Hawaii Paciﬁc
University (HPU) e em Agronegócio pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o autor aponta
ferramentas para alavancar o desenvolvimento de pequenas
e médias empresas. O prefácio foi escrito pelo presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira. Os diretores da
Farsul Francisco Schardong e Fábio Avancini Rodrigues,
o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, e o
assessor técnico Luís Fernando Pires estiveram presentes.

A posse de José Luiz Dalosto como presidente do
Sindicato Rural aconteceu em 17 de maio. O diretor
administrativo da Farsul, Francisco Schardong, participou do evento, acompanhado pelo assessor técnico
do Sistema Farsul Luís Fernando Pires. Na ocasião,
foi instalada a Comissão Jovem do município.
Arvorezinha

Centenário em Alegrete

O centenário do associativismo rural no município de
Alegrete foi comemorado pelo Sindicato Rural em cerimônia festiva, dia 7 de maio. O diretor administrativo
da Farsul, Francisco Schardong, representou a entidade
no evento, que teve ainda palestra do economista-chefe
do Sistema Farsul, Antônio da Luz. O assessor técnico
Derly Girard também esteve presente.

Esclarecendo a Previdência
Nove municípios do interior do Estado recebem, entre junho e agosto, seminários do programa Cidadania Rural,
do Senar-RS, acerca da legislação previdenciária. São eles
Osório (4/6), Nova Petrópolis (11/6), Passo Fundo (13/6),
Cachoeira do Sul (18/6), Ijuí (2/7), Pinheiro Machado (9/7),
Santa Vitória do Palmar (11/7), São Luiz Gonzaga (30/7)
e Alegrete (1/8). O roteiro teve início no ﬁnal de maio, em
Santana do Livramento e Dom Pedrito. A iniciativa é gratuita e presta esclarecimentos sobre aplicações da legislação
no campo, direitos e deveres em relação à Previdência e
alterações previstas, com apoio de proﬁssionais da Receita
Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Visita do setor florestal
O Sistema Farsul recebeu visita, em maio, do presidente
da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), Paulo Hartung.
A associação representa empresas do setor ﬂorestal. O
superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, o
Farsul completa 92 anos
advogado da Farsul, Nestor Hein, e o assessor técnico
A Farsul completou, em 24 de maio, 92 anos de história. do Sistema Farsul Marcelo Camardelli conversaram com
Ao longo das décadas, foram diversas ações na garantia o dirigente sobre a realidade da cadeia produtiva.
ao direito à propriedade, crédito e seguro rural, sanidade
animal, renegociações de dívidas, entre outros temas que
permanecem sob atenção da entidade. “A segurança para
que o produtor possa realizar o seu trabalho, garantindo o sustento da família, e o crescimento do Estado e
do País são pautas diárias do trabalho dos dirigentes e
colaboradores da Farsul”, aﬁrmou a entidade em nota.
“Esse posicionamento, unido à incansável disposição
de lutar pelo setor, garantiu à Farsul reconhecimento,
protagonismo e respeito no cenário nacional.”

Aconteceu, em 24 de maio, a cerimônia de posse de
Antelmo Gregório Fachini como presidente do Sindicato
Rural. O diretor administrativo da Farsul, Francisco
Schardong, representou a Farsul no evento. O assessor
técnico Derly Girard também esteve presente.
Bossoroca
Tem início em junho o mandato de Ardi Jaeger como
presidente do Sindicato Rural. A diretoria é formada por
Sabino Comparsi, Henrique Ristow, Marcelo Cardinal,
Igor Vieira, Rogério Marchi e Luiz Antônio Vieira.
Fontoura Xavier
O Sindicato Rural comemorou 50 anos de trabalho em
defesa do produtor. O evento ocorreu em 25 de maio. O
diretor administrativo da Farsul, Francisco Schardong,
entregou placa comemorativa à diretoria da entidade.

Maio 2019

Informe econômico

Câmbio eleva
preços e custos
Com exceção do milho, todos os
produtos agropecuários monitorados tiveram melhora de preços em
maio. Puxado pela cotação da soja,
que subiu quase 11% no Porto de
Rio Grande em comparação ao mês
passado, o índice de preços recebidos (IIPR) deve recuperar parte da
enorme desvantagem que teve até
abril em relação aos custos (IICP).
Enquanto o primeiro acumulava retração de 1,48% em 12 meses, o
segundo acumulava 6,25% de alta.
Os índices são medidos pela assessoria econômica do Sistema Farsul.
Mas não se engane: o câmbio não
favorece apenas um lado. Ele é o
principal responsável pela melhora
dos preços de forma generalizada,
mas também eleva os custos de produção. A taxa de câmbio chegou a
ultrapassar novamente a marca de R$
4,00, fazendo os insumos — que já
estavam nos preços máximos — ﬁcarem
ainda mais caros e gerando enorme
preocupação para a próxima safra.
Nos próximos dias, teremos o
anúncio do Plano Agrícola e Pecuário
2019/2020. A expectativa, em primeiro lugar, é pela seriedade. Desde
2015, vivemos uma era em que os
governantes, sem o menor constrangimento, alardeavam recursos que
sabidamente não existem nos bancos.
A medida gera seletividade, ansiedade
e animosidade no mercado, realidades perfeitamente administráveis
caso a verdade simplesmente fosse
dita aos produtores. A ministra da
Agricultura, Tereza Cristina, por outro
lado, tem demonstrado sensatez no
trato dos problemas.
*Conteúdo editado em colaboração com a
Assessoria Econômica do Sistema Farsul
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Assuntos jurídicos

Farsul debate direito agrário com advogados e juristas
A Farsul e a União Brasileira dos
Agraristas Universitários (Ubau)
realizaram, em 17 de maio, o
1º Simpósio Gaúcho de Direito
Agrário e Agronegócio. O evento
reuniu advogados e juristas no
auditório da Federação, em Porto
Alegre, para debater projetos de
lei, aplicação da legislação no
meio rural e perspectivas para
ampliar a produtividade e otimizar os custos na produção. A
iniciativa recebeu grande público,
restando poucas cadeiras vazias
no auditório ao longo do dia.
O diretor jurídico da Farsul,
Nestor Hein, destacou que o
conteúdo envolve questões que
preocupam os produtores e têm o
potencial de viabilizar ou impedir
o desenvolvimento econômico.
“Contratos, arrendamentos, estabelecimento de preços e crédito
rural são questões que estão no
dia a dia do produtor”, enumera. Para o dirigente, enquanto
o agronegócio ganha cada vez
mais peso na economia, ainda
existe o desaﬁo de receber a

atenção devida nas faculdades de
Direito. “Resolvemos incentivar
a retomada deste tipo de debate
por meio do simpósio”, justiﬁca. Presidente da Ubau, Darcy
Walmor Zibetti ressaltou o papel da Farsul e dos agraristas na
defesa do agronegócio: “Não se
pode aumentar a produção sem
amparar o produtor”, disse na
abertura do encontro.
As palestras tiveram início
com a apresentação dos projetos em tramitação na Assembleia
Legislativa que afetam a produção
agropecuária do Estado. O assessor
técnico do Sistema Farsul Luís
Fernando Pires mostrou as ações
da entidade na defesa do setor
e alertou para matérias acerca
de defensivos agrícolas e bem-estar animal que podem trazer
impactos negativos no campo.
Luisa Falkenberg, professora
de Direito Ambiental, falou sobre
o entendimento jurídico sobre o
uso da água como recurso econômico, além da necessidade de
reuso e possibilidades de cobrança.

Público praticamente lotou auditório na primeira edição do evento
Ela citou o avanço da proteção e derrubar barreiras ideológicas
dos recursos naturais no meio que limitam o crescimento do
rural e disse que, por vezes, os agronegócio. “Temos água, terra
agricultores recebem punições e gente capacitada. Se as ONGs
desproporcionais a infrações de deixarem de nos perseguir, ponatureza administrativa. “Medo deremos aumentar a produção de
não faz negócios progredirem forma sustentável para alimentar
em lugar nenhum do mundo”, os 7 bilhões de habitantes que
advertiu Falkenberg.
temos no planeta”, aﬁrmou.
Para o vice-presidente da
Assuntos internacionais, como
Farsul, Elmar Konrad, é necessário as oportunidades e desafios
aproveitar o potencial do Brasil decorrentes da epidemia de

Juntos para gerar mais rentabilidade
na agroindústria láctea.
Quando a produtora Edinéia Fabian ingressou no Programa Juntos para Competir,
viu seu negócio dar um salto de produtividade.

OS NÚMEROS DO CRESCIMENTO

30%
de aumento
de vendas

10%
de diminuição
de custo

12%

de aumento
de lucratividade

“O Programa Juntos para Competir nos ajudou no aperfeiçoamento da gestão da nossa agroindústria.
Excelentes profissionais nos auxiliaram nos momentos de dificuldade, contribuindo para
o crescimento da nossa empresa.” Edinéia Fabian - Fabian Lácteos, de Barão de Cotegipe/RS

QUER CRESCER TAMBÉM?
Não perca tempo, procure seu Sindicato Rural, um Supervisor Regional do Senar-RS
ou uma Unidade de Atendimento do Sebrae RS.

peste suína africana na China
e a atuação nos mercados de
capitais, também foram levados ao evento, assinalando a
necessidade de conjugar as disciplinas de Economia e Direito
nas discussões. O debate seguiu
com assuntos como fixação do
preço no arrendamento e contratos de parceria, contratos
agrários agroindustriais e renegociação de dívidas. Houve
ainda um aprofundamento nas
discussões sobre meio ambiente
com a abordagem a respeito da
fiscalização, do processo administrativo e da conversão de
multas ambientais.
O evento foi encerrado com o
lançamento da segunda edição da
obra coletiva “Direito aplicado
ao agronegócio: uma abordagem
multidisciplinar”, com organização
de Rafaela Parra, e da primeira
edição da obra “Certiﬁcado de
Recebíveis do Agronegócio: os
sistemas agroindustriais e o mercado de capitais”, de autoria de
Erik Oioli e Renato Buranello.

