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COTAÇÕES

BOVINO GORDO EM PÉ/KG

Semana de 10/Jan/2022 a 14/Jan/2022

Boi Vaca

Mínimo R$ 10,80 R$ 9,70

Médio (*) R$ 11,14 R$ 10,11

Máximo R$ 11,50 R$ 10,85

SOJA GRÃO — BOLSA DE CHICAGO

US$ BUSHEL

13/Jan/22

Jan/22

Mar/22

Mai/22

Jul/22

Ago/22

Set/22

Nov/22

Variação

-0,26t

-0,22t

-0,21t

-0,19t

-0,15½t

-0,11t

-0,08t

Fechamento

13,65¼

13,77¼

13,87¼

13,94¾

13,75¼

13,29

13,04½

(*)Média ponderada obtida entre as praças consultadas
Fonte: Emater

N
os próximos dias, a mi-
nistra da Agricultura,
Pecuária e Abasteci-
mento, Tereza Cristi-

na, vai examinar em Brasília as
informações que coletou em dois
dias de viagem para regiões cas-
tigadas pela estiagem para defi-
nir medidas de ajuda aos agro-
pecuaristas prejudicados.

As visitas começaram na
quarta-feira, por Santo Ângelo e
Chapecó (SC), e prosseguiram
ontem em Cascavel (PR) e Pon-
ta Porã (MS). Nelas, Tereza Cris-
tina esteve acompanhada de re-
presentantes do comitê de moni-
toramento criado pelo ministé-
rio para avaliar a extensão e
ações de socorro aos produtores
rurais atingidos pela estiagem.
O grupo é integrado por técni-
cos do Mapa, Banco Central,
Banco do Brasil, Companhia Na-
cional de Abastecimento (Co-
nab), Ministério da Economia e
Embrapa.

A ministra esteve em proprie-
dades rurais nos quatro estados
e ouviu dos próprios agriculto-
res as dificuldades que estão en-

frentando. “Viemos ver de perto
e levar para Brasília as informa-
ções necessárias que nos ajuda-
rão a definir ações de curto, mé-
dio e longo prazo”, resumiu, on-
tem, ao final das visitas.

No total, os quatro estados vi-
sitados por Tereza Cristina esti-
mam perdas financeiras de R$
45,3 bilhões com a quebra das
safras de milho e soja. Soma-
dos, os prejuízos do Rio Grande
do Sul (R$ R$ 19,7 bilhões) e Pa-
raná (R$ R$ 22,5 bilhões) che-
gam a R$ 42,2 milhões.

Desde o fim do ano passado,
quando começaram a ser senti-
dos os primeiros efeitos da seca,
equipes do Ministério da Agricul-
tura estão fazendo verificações
a campo nas regiões afetadas. A
ministra confirmou que a Conab
antecipou em uma semana o le-
vantamento de janeiro para ob-
ter mais rapidamente dados
atualizados sobre a amplitude e
a intensidade da seca na produ-
ção agrícola. “Resolver tudo não
vamos conseguir, mas podemos
dar alguns caminhos se resolver-
mos rápido e agora”, completou.

RURAL

A Emater/RS-Ascar está tra-
balhando no levantamento de
perdas decorrentes da estiagem
no Estado. Nas regiões de cultivo
de soja onde ocorreram chuvas
na metade da semana passada,
produtores que ainda não ha-
viam concluído a semeadura fize-
ram o plantio, que até o momen-
to chega a 95% da área total pre-
vista, de acordo com o Informe
Conjuntural divulgado ontem.

Na região atendida pelo escri-
tório da Emater em Erechim, a
chuva amenizou o desenvolvi-
mento inconsistente da soja, mas
há perdas de produção estima-
das em torno de 20%. Na Campa-
nha, a maior parte das lavouras
está em desenvolvimento vegeta-
tivo, o que garante certa tolerân-
cia à falta de umidade no solo.

Nas áreas de cultivares preco-
ces, se espera perdas de 10% de-
vido à queda de flores e vagens.

A colheita do milho avançou
para 20% das áreas no Estado,
com redução da produtividade
nas áreas sem irrigação. A Cam-
panha já contabiliza perdas de
até 30% devido à falta de umida-
de no solo e, na região de Caxias
do Sul, esse índice é estimado
em 25%.

O plantio do arroz foi concluí-
do. Como todas as lavouras são
irrigadas, as que contam com
bom suprimento de água apre-
sentam bom desenvolvimento, fa-
vorecidas pela alta insolação.
Em Quaraí, as plantas estão em
fase vegetativa. Os produtores
utilizam com cautela as reservas
de água.

O Valor Bruto da Produção
Agropecuária (VBP) passou de R$
1,025 trilhão em 2020 para R$
1,129 trilhão em 2021, com alta de
10,1%, de acordo com levantamen-
to da Secretaria de Política Agríco-
la do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa) di-
vulgado ontem. As lavouras soma-
ram R$ 768,4 bilhões, valor que
equivale a 68% do VBP e é 12,7%
superior ao de 2020. A pecuária to-
talizou R$ 360,8 bilhões (32% do
VBP) e alta de 4,9% sobre o ano
anterior.

Os produtos com melhores re-
sultados foram soja (R$ 366 bi-
lhões), carne bovina (R$ 150,9 bi-
lhões), milho (R$ 125,2 bilhões) e
carne de frango (R$ 108,9 bilhões).

Uma nota técnica a respeito do
VBP, emitida pelo Mapa, destaca
que os fatores que mais contribuí-
ram para o crescimento em 2021
foram os preços e um mercado in-
ternacional favorável. A nota tam-
bém traz previsões positivas para
2022, com crescimento do VBP esti-
mado em 2,9%. Se o percentual for
confirmado, o total irá para R$
1,162 trilhão. “Continuam boas as
chances para algodão, café, milho,
soja, trigo e produtos da pecuária,
especialmente carnes bovina e de
frango”, avalia a nota.

Tereza Cristina tomou conhecimento da situação
e deve anunciar medidas nas próximas semanas

Ministérioprevê
ações contra seca

Editor: Elder Ogliari rural@correiodopovo.com.br

Emater levantadadosdasperdas

Com a estiagem prolongada,
já são 239 os municípios gaú-
chos que decretaram situação
de emergência, conforme levan-
tamento da Defesa Civil. Entre
as prefeituras que recorreram à
medida, 108 já tiveram seus de-
cretos homologados pelo Estado.
E entre estas, 56 tiveram a situa-
ção reconhecida pela União.

O decreto de emergência é
usado quando a região enfrenta
algum tipo de desastre que com-
prometeu parcialmente sua ca-
pacidade de resposta.

A aprovação do documento
nas esferas estadual e federal é
requisito para que as prefeitu-
ras recebam benefícios de ajuda
humanitária. Também é necessá-
ria para agricultores e pecuaris-
tas do município refinanciarem
os seus débitos referentes a fi-

nanciamentos agrícolas.
Taquari está entre os municí-

pios que anunciaram ter decreta-
do situação de emergência nesta
quinta-feira. A região sofre com
a estiagem desde outubro passa-
do e, de acordo com a prefeitu-
ra, 42 famílias solicitaram água
para consumo humano e manu-
tenção da produção agrícola.
Em Taquara, que também emi-
tiu decreto ontem, as perdas já
chegam a R$ 56 milhões.

Em Vera Cruz, que apresen-
tou decreto na quarta-feira, um
laudo técnico elaborado pela pre-
feitura, Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais na Agricultura Fa-
miliar e Emater/RS-Ascar apon-
tou prejuízos de mais de R$ 12
milhões, sendo R$ 5,9 milhões
apenas na produção de milho
em grão.

Emergência em 239municípios

VBPdopaís
chegouaR$
1,1trilhão

AGROPECUÁRIA
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