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Para buscar tecnologias que
garantam melhorias de renda e pro-
dutividade aos pecuaristas do Esta-
do, a Acrimat reivindica a criação de
programas de investimentos estima-
dos em R$ 3,7 bilhões. Montante se-
ria aplicado por meio de linhas de
crédito para a recuperação de pasta-
gens e o melhoramento da atividade
na Amazônia Legal e Nordeste, com
taxa de juros de 2% ao ano e prazos
de pagamento entre 12 e 15 anos.
Além disso, o setor cobra a elevação
do limite das operações de apoio ao
médio produtor. 

A readequação dos prazos e ju-
ros nas linhas de financiamento para
pecuaristas faz parte das propostas
para o Plano Agrícola e Pecuário
(PAP 2013/2014) do setor produtivo
apresentadas na segunda-feira (11) ao
Secretário de Política Agrícola do
Ministério de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), Neri Geller.
De acordo com Luciano Vacari, supe-
rintende da Acrimat, os pecuaristas
não têm hoje uma linha de crédito
compatível com a atividade. No Fun-
do Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste (FCO), que seria
uma fonte adequada, Vacari lamenta
que os recursos para o Estado acaba-
ram em setembro.

As críticas não param por aí.
Criado para promover a recuperação
de pastagens e a redução da emissão
CO2 nos estados Amazônia, segundo
o superintendente, a distribuição dos
recursos do Programa ABC está con-
centrada em São Paulo, Goiás, Minas
Gerais e Paraná. Enquanto que, Mato
Grosso, Pará e Rondônia pouco são
beneficiados. “Após um processo de-
morado, na hora da liberação, o re-
curso acabou”.

Restrições ambientais pioram a
situação. Vacari cita o artigo 78, do
Código Florestal, que dá um prazo de
5 anos para produtores se regulariza-
rem. No entanto, por determinação
do Banco Central, o Banco do Brasil
não está liberando financiamentos
para os pecuaristas. O novo Código
encerra as discussões da 1ª etapa do
Circuito Feicorte 2013. Por estar sub-
metido a um tratamento de saúde, o
organização do evento aguarda con-
firmação do deputado federal Home-
ro Pereira (PSD), convidado como

palestrante sobre o tema.

Na Medida - Sem revelar
detalhes, a Acrimat lança na ama-
nhã, durante a feira, o programa Na
Medida, desenvolvido através de
uma parceria da entidade com o fri-
gorífico Frialto, a Universidade Fe-
deral de Mato Grosso e a Universi-
dade Estadual Paulista (Unesp). Se-
gundo Vacari, o projeto é antigo e
vai medir os vários pontos que exis-
tem do transporte, ao abate e desos-
sa dos animais. (EC)

Nos últimos 3 anos, a estimativa é que
1,5 milhão foram cedidos às lavouras

Pecuária de MT
perde território
para agricultura
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Pecuária mato-grossense perdeu 1,5 milhão de
hectares para a agricultura nos últimos 3 anos. En-
quanto a projeção nacional até 2022 é que o avanço
das plantações sobre as áreas de pastagem chegue a 10
milhões (ha), o recuo estadual seria de mais 1,5 milhão
(ha) em 2 anos. Para mudar essas previsões, o setor
discute a partir de hoje (13) investimentos em tecnolo-
gias e ferramentas que melhorem a
produção e a produtividade da pecuá-
ria de corte durante a 1ª etapa do Cir-
cuito Feicorte 2013, a Feira Internacio-
nal da Cadeia Produtiva da Carne. Os
dados sobre recuo da atividade foram
repassados à imprensa na coletiva de
apresentação do evento que termina
amanhã (14), em Cuiabá.

Classificando a etapa cuiabana co-
mo a melhor do circuito do ano passado, Carla Tuccilio,
gerente do Agrocentro, que organiza a feira, conta que a
novidade de 2013 fica por conta da regionalização dos te-
mas e a abertura de um maior espaço para o produtor de-
bater com os especialistas. Os embargos a carne brasilei-
ra por alguns países em razão da identificação do agente
causador da doença da vaca louca num animal morto no
Paraná em 2010 também deverão ser abordados. Segun-
do o coordenador do comitê dos workshops do Circuito
Feicorte NFT, Luciano Roppa, o evento servirá como
uma resposta a esse tipo de publicidade. “Temos que des-
mentir e mostrar a qualidade do que o Brasil produz”.

De acordo com ele, a programação desta etapa em
Cuiabá foi alterada por 13 vezes para acompanhar as mu-
danças no cenário vivido pelos pecuaristas, sobretudo no

custo de produção. Roppa lembra que em 2012 o forne-
cimento de matéria-prima (soja e milho) teve um “revés”
muito grande provocado, por exemplo, pela seca nos Es-
tados Unidos. “Estamos neste ano com uma nova realida-
de. A matéria-prima no 2º semestre terá um custo melhor
do que tinha no fim do ano passado e início deste ano”.

No entanto, mesmo diante de um quadro promissor,
o grande desafio é incrementar mais renda para o produ-
tor. Segundo o secretário adjunto de Política Agrícola da
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Fa-

miliar (Sedraf, Luiz Carlos Alécio, é ne-
cessário diminuir a diferença na renda
da pecuária, que é de cerca de R$ 200
por hectare, em relação à agricultura,
que chega a R$ 1,5 mil/ha. 

Tecnologias - Um dos caminhos
para esse resultado seria a busca por fer-
ramentas para melhorar a produção.
Uma das tecnologias que será apresenta-

da aos produtores durante a Feicorte envolve a melhoria
de desempenho do gado de forma sustentável em confina-
mento, desenvolvida pela MSD Saúde Animal, patrocina-
dora do evento na Capital. Conforme a Acrimat, das 5,5
milhões de cabeças de gado abatidas no ano passado em
Mato Grosso, 15% eram de confinamento. “Confinamen-
to é uma ferramenta. Cabe ao produtor ver qual a melhor
tecnologia, se o resultado dessa operação atende”, diz o
superintendente da Acrimat, Luciano Vacari.

Gerente técnico de Ruminantes da MSD Saúde
Animal, Rodrigo Goulart, frisa que no sistema de produ-
ção não existe uma receita de sucesso. As características
da terra e a localização dela vão traçar quais tecnologias
devem ser utilizadas, por exemplo, no uso de adubo em
manejo de pastagens.

Marcus Vaillant/Arquivo

Áreas que antes eram ocupadas por pastos são tratadas e semeadas com diversas culturas agrícolas

Criadores querem mais crédito

Chico Ferreira/Arquivo

Setor poderia investir em tecnologia para melhorar a produção

MARÃIWATSÉDÉ

Governo deve realizar colheita
EVANIA COSTA
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Ministério Público Federal
em Mato Grosso quer que o go-
verno federal se responsabilize
pela colheita da soja e controle da
ferrugem asiática na terra indí-
gena Marãiwatsédé. A procura-
dora Vanessa Ribeiro Scarmag-
nani, se manifestou diante do
pedido de um dos fazendeiros
que pleiteiam o retorno à área
para a colheita do grão. Para a
procuradora da República de
Mato Grosso, a partir do mo-
mento que foi reconhecida a ili-
citude da posse e a má-fé daque-
les que ocupavam a terra indíge-
na, cessou qualquer direito dos
não-indígenas sobre a área ocu-

pada. Dessa forma, o MPF enten-
de que o Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e a Fundação Nacional
do Índio (Funai) devem tomar as
providências para a aplicação de
defensivos agrícolas para preve-
nir a proliferação da doença.

“Inexiste direito à aplica-
ção de defensivos agrícolas ou de
colheita da safra cultivada, uma
vez que, com a desintrusão da
terra indígena, as ações para con-
servação dos bens devem ser le-
vadas a efeito pela depositária
(Funai) e pela proprietária da área
(União)”. A Justiça Federal tem
indeferido pedidos dos fazendei-
ros. Agora, a Procuradoria da Re-
pública se manifestou à Justiça
requerendo que seja determinado

à Funai não autorizar pedidos ad-
ministrativos de retorno à área in-
dígena sem submetê-lo ao crivo
judicial, para assegurar a eficácia
da decisão e a tutela do direito do
povo Xavante à terra.

De acordo com o gerente
técnico da Associação dos Produ-
tores de Soja e Milho de Mato
Grosso (Aprosoja), Luiz Nery Ri-
bas, o Mapa conhece o prejuízo
que a ferrugem pode causar e de-
ve agir, fazendo a destinação re-
comendada. Ele ressalta que não
bastará apenas concluir a colhei-
ta, que foi parcialmente realizada
após autorização da Funai. Ne-
nhuma planta deve permanecer
na área para evitar o aparecimen-
to da chamada soja guaxa, que
nasce involuntariamente e “é o
maior canal de proliferação de
ferrugem na entressafra”.

Marãiwatsédé - Com
cerca de 165 mil hectares, a Ter-
ra Indígena Marãiwatsédé está
situada nos municípios de Alto
Boa Vista, São Felix do Araguaia
e Bom Jesus do Araguaia, na re-
gião Noroeste de Mato Grosso.
Homologada em 1998, por meio
de um decreto presidencial como
terra indígena de ocupação tradi-
cional do povo Xavante, o pro-
cesso de saída de todos os ocu-
pantes não-índígenas terminou
14 anos depois com a desocupa-
ção de 619 pontos residenciais e
comerciais. A retirada foi deter-
minada por decisão judicial ajui-
zada pelo MPF em Mato Grosso. 
(Com Assessoria)
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Na área indígena também foi registrada ferrugem asiática

RENDA
PRESSIONADA

Programação 
da Feicorte

Cuiabá/MT (março)
Palmas/TO (maio)
Campo Grande/MS (julho)
Ji-Paraná/RO (outubro) 
Paragominas/PA (novembro)


