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Cesta básica fica
mais cara para
os cuiabanos

DA REDAÇÃO

Com a perspectiva de colher a maior
safra mundial de soja, estimada em 88
milhões de toneladas, foi lançado em Si-
nop, a 400 km de Cuiabá, o plantio oficial
da safra brasileira. Mato Grosso participa
com o maior volume, numa proporção de
28,72% do volume total brasileiro de
oleaginosa, ofertando 25,278 milhões (t),
7% acima das 23,278 milhões (t) colhidas
na safra passada. O crescimento projeta-
do para o ciclo produtivo 2013/2014 no
país acompanha o índice nacional de 7%.
Incremento na produção estadual é puxa-
do pelo avanço de 4,9% na área plantada
neste ano, de 8,277 milhões de hectares,
segundo o Instituto Mato-grossense de
Economia Agropecuária (Imea). 

A maior área plantada se concentra no
médio-norte do Estado, com 3,035 mi-
lhões (ha) ocupados com a cultura da so-
ja e produção de 9,464 milhões (t). A re-
gião envolve os municípios de Sinop e
Sorriso, sendo este o maior produtor do
grão do país e que sediou a abertura ofi-
cial da safra no ano passado, na 1ª edição
do projeto Soja Brasil, uma iniciativa do
Canal Rural, Associação dos Produtores
de Soja (Aprosoja Brasil) e Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural (Senar).

Em Sinop, o início oficial do plantio
ocorreu na sede da Embrapa Agrossilvi-
pastoril, chamando atenção para o siste-
ma de integração lavoura-pecuária-flores-

ta. Presente na abertura, a ministra chefe
da Casa Civil, Gleisi Hoffman, comentou
que o crescimento da produção de grãos
no país resulta dos investimentos feitos
na agricultura, permitindo expandir em
250% a produção nos últimos 30 anos,
com crescimento de 50% da área plantada
no mesmo período. Essa expansão do vo-
lume físico requer cada vez mais condi-
ções de escoar a produção até os portos,
lembram a todo instante os produtores ru-
rais, especialmente mato-grossenses, que
tiveram a cobrança ma-
nifestada na ocasião pelo
presidente da Federação
da Agricultura e Pecuária
de Mato Grosso (Famato),
Rui Prado. “Temos neces-
sidade de exportar nossa
produção pela BR-163,
até o porto de Miritituba,
no Pará. Também preci-
samos de mais segurança
jurídica nas proprieda-
des e apoio à qualificação de mão de
obra”. Em resposta, a ministra-chefe lem-
brou que o governo federal lançou o Pro-
grama de Integração Logística (PIL), visan-
do integrar os modais de transporte rodo-
viário, ferroviário e hidroviário. Isso in-
clui a extensão dos trilhos até Lucas do
Rio Verde, desde Uruaçu (GO), por meio
da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste
(Fico). Também está em estudo a extensão
do trecho ferroviário de Cuiabá a Santa-

rém (PA). A ministra citou ainda a expan-
são dos portos, como Santos e Paranaguá,
e inauguração de novos terminais portuá-
rios no Norte e Nordeste do país, como
medidas que acelerarão a retirada da pro-
dução de grãos do Estado. Complemen-
tando, o secretário de Política Agrícola o
Ministério da Agricultura (Mapa), Neri
Geller, lembrou a intervenção do governo
na subvenção dos estoques de milho, com
aplicação de R$ 700 milhões neste ano, e
os R$ 25 bilhões para construção de arma-

zéns em todo o país, nos
próximos 5 anos.

MERCADO - Com a
expectativa da safra nor-
te-americana reduzir por
causa da falta de chuvas,
conforme o Departamen-
to de Agricultura dos Es-
tados Unidos (USDA) em
agosto, o preço do grão
valorizou e a tendência é

que a área plantada aumente além de 4%
sobre o ciclo anterior, segundo analistas
de mercado. Para o diretor técnico do
Imea, Daniel Latorraca, um dos princi-
pais desafios nesta safra é a comercializa-
ção, atualmente equivalente a 30% da sa-
fra. “Na quarta-feira (25), o preço futuro
para março estava no mesmo valor atual,
na média de R$ 43 em Mato Grosso, mos-
trando que dificilmente os preços subirão
para a safra 2013/2014”.
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Começa o plantio de
soja em Mato Grosso
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Crescente produção
de milho em Mato Gros-
so, que alcançou o ex-
traordinário volume de
22 milhões (t) na safra
2012/2013 e superou em
46% o recorde de 17 mi-
lhões (t) no ciclo ante-
rior, levou representan-
tes da bancada ruralista
a defender com mais ên-
fase a produção de com-
bustível a partir do ce-
real. O assunto motivou
o 1º Fórum Brasileiro de
Etanol de Milho, hoje
(27), em Sorriso. Duran-
te o evento, se discute a
sustentabilidade da ca-
deia, num cenário de
preços baixos, excesso
de cereal no mercado in-
terno e dificuldades pa-
ra escoar o produto, com
falta de infraestrutura
logística e frete caro. 

Disponibilidade de
tecnologia e subprodu-
tos gerados do milho,
foram alguns pontos
elencados para o deba-
te. Como observou o
presidente da Associa-
ção dos Produtores de

Soja (Aprosoja Brasil),
Glauber Silveira, em to-
do o país foram produ-
zidas 84 milhões (t) de
milho e o consumo cor-
responde a 55 milhões
(t), restando quase 30
milhões (t). “A cada sa-
fra, sobra mais e com a
produção de etanol a
partir do milho, pode-
mos obter outros sub-
produtos, inclusive pa-
ra substituir o farelo de
soja na ração animal”.

Defendendo a produ-
ção de etanol derivado
do milho, o produtor ru-
ral e senador por Mato
Grosso, Blairo Maggi
(PR), comentou que ape-
sar das divergências so-
bre a destinação de ali-
mentos para produção
de combustível, a ques-
tão da produção do mi-
lho no Estado tem agra-
vantes, como a falta de
espaço para armazena-
gem e o elevado custo
para retirar o grão. “O
governo tem ajudado na
regulação do mercado,
com os leilões, mas pre-
cisamos de uma solução
definitiva‘. 

Fórum debate produção
de combustível de milho

Produtores querem destinação para o excesso do produto

Semeadura começa nas fazendas do Estado; evento teve participação de produtores, de autoridades políticas e da ministra Gleisi Hoffman

Missão russa virá ao Estado
EVANIA COSTA
DA REDAÇÃO

Missão russa retorna ao
Brasil em outubro, a partir
do dia 20, e fiscais agrope-
cuários federais organizam
vistorias para preparar os
frigoríficos. As indústrias
de Mato Grosso, pelas
quais a comitiva daquele
país deverá passar, come-
çam a ser visitadas na pró-
xima terça-feira (1º), afir-
ma o chefe substituto do
Serviço de Inspeção da Su-
perintendência Federal da
Agricultura (SFA/MT),
Leny Rosa Filho, frisando
que, no dia anterior à via-
gem, servidores do Minis-
tério da Agricultura (Ma-
pa) de diversos estados
participarão de uma vídeo

conferência para alinhar as
informações que serão
prestadas às empresas.

“Não sabemos quais e
quantos frigoríficos serão
visitados pela missão Rus-
sa. Estamos agindo como
se fosse uma preparação. O
objetivo é receber a missão
e abrir o mercado”. Atual-
mente, todos as unidades
de abate de bovinos do Es-
tado têm restrição de ex-
portação à Rússia.

Durante a última mis-
são, ocorrida de 30 de ju-
lho a 14 de julho passado,
18 indústrias foram inspe-
cionadas no país: duas de-
las de suínos em Mato
Grosso. Em nota, o Mapa
divulgou que, com base em
um relatório preliminar
dessa visita, as autoridades

russas decidiram restringir
temporariamente o forne-
cimento de produtos origi-
nados de 10 estabeleci-
mentos brasileiros: 1 frigo-
rífico de carne suína e 9 de
carne bovina, nenhum de-
les mato-grossense.

Autoridades do Mapa e
representantes das associa-
ções de indústrias exporta-
doras de carne já se reuni-
ram para traçar estratégi-
cas. “O Mapa enviará às
autoridades russas, um do-
cumento reiterando as
ações desenvolvidas pelo
setor privado com acompa-
nhamento do governo bra-
sileiro, além de se compro-
meter a corrigir as não-
conformidades identifica-
das por aquele país”, diz a
nota.
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Intenção do governo brasileiro é retomar as exportação de carnes suínas e bovinas para aquele país

SUÍNOS E BOVINOS

Principais produtores
mundiais

Brasil 88 milhões/t
EUA 85 milhões/t
Argentina 54 milhões/t
Total: 280 milhões/t
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