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Setor leiteiro 
avaliou ações

Avaliando. setor leiteiro ainda precisa avançar muito em tecnologia e genética no estado de ms

MaURÍCIo HUGo

Na abertura da 9ª Feira Esta-
dual de Sementes Crioulas e 
de Alimentos da Agricultura 
Familiar, que aconteceu em 
Caarapó, no fim de semana, o 
assunto “leite” teve destaque. 
É uma atividade importante 
para os assentados e agricul-
tores familiares, e, embora 
tenham acontecido avanços 
nos últimos dois anos, uma 
análise mais apurada mostra 
que ainda há muito a avançar 
e que o processo de moderni-
zação do setor está sendo mui-
to lento em MS.

    Durante duas horas, espe-
cialistas trocaram experiên-
cias sobre o modelo de produ-
ção leiteira utilizado no Esta-
do e debateram perspectivas 
para potencializar a produção 
de leite no País. 
     O presidente da Câmara 
Setorial da Cadeia Produti-
va do Leite e Derivados da 
CNA (Confederação Nacio-
nal da Agricultura), Rodrigo 
Sant’Anna Alvim, esteve pre-
sente ao evento de Caarapó e 
abordou temas importantes, 
como o mercado internacio-
nal, preços, impactos da estia-
gem, custo de produção, ba-

arquivo

Em 2014, o Programa Montana 
conta com mais uma ferramen-
ta para melhoramento genético 
da raça composta. A técnica de 
ultrassonografia de carcaça será 
utilizada para fazer medições de 
Área de Olho de Lombo, Espessu-
ra de Gordura Subcutânea (EGS) e 
Espessura de Gordura na Picanha 
(EGP) dos animais. Criatórios de 
MS  começaram as avaliações. 
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Está em curso um ambicioso 
programa de investimentos 
privados destinado ao escoa-
mento, pelos portos da região 
amazônica, de grande parte 
da safra de grãos – soja, milho 
e farelo de soja – produzida no 
Centro-Oeste, especialmente 
em Mato Grosso. Empresários 
rurais estariam organizados 
para implantar esses portos.

A agropecuária brasileira po-
derá ter um ganho de 70 mi-
lhões de hectares de área para a 
produção de alimentos, trans-
ferindo culturas e colhendo du-
as safras anuais, apenas apli-
cando técnicas sustentáveis de 
produção, como a agricultura 
de baixo carbono e Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta 
(ILPF). A informação é da CNA.

A emenda de medida provisó-
ria, criada pelo governo, que 
cria taxa de 9% sobre a expor-
tação da soja, foi considerada 
um desastre que trará impac-
tos imediatos ao Estado e limi-
tará as exportações. A Famasul 
classificou como irresponsável 
a forma discreta da tramitação 
da emenda, que propõe a co-
brança do PIS e Cofins sobre 
as exportações agrícolas.

 Desde quarta-feira da semana 
passada, o rodeio passou a ser o 
esporte oficial de Mato Grosso do 
Sul. Essa decisão causou euforia 
entre os profissionais do setor, 
que comemoraram a sanção da 
lei, pelo governador André Pucci-
nelli (PMDB). No entanto, a medi-
da causou, também, revolta e pro-
testos, por parte dos defensores 
dos direitos dos animais.
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Os sistemas integrados de 
produção da Embrapa ultra-
passam as fronteiras e che-
gam até as ilhas de Vanuatu, 
no oeste da Oceania. O arqui-
pélago, formado por 82 ilho-
tas, tem a economia baseada, 
principalmente, na agricultu-
ra de subsistência ou pequena 
escala. A Embrapa de Campo 
Grande treinou equipe de cin-
co especialistas  de Vanuatu.

A matéria das páginas 4 e 5 da 
edição passada, do Correio Rural, 
que circulou no dia 24 de março, 
foi redigida pela jornalista Fer-
nanda Athas, da equipe da Fun-
dect – Fundação de Apoio ao De-
senvolvimento do Ensino, Ciência 
e Tecnologia de MS. A fundação 
trabalha em parceria com a Em-
brapa Pantanal e outras unidades 
da empresa de pesquisa, em al-
guns projetos científicos.

O plantio da área de 1,5 milhão 
de hectares de milho safrinha no 
Estado deve ser concluído esta 
semana. As previsões até o fim 
da semana eram de que 98,7% 
da área reservada ao milho já 
estava semeada e que o restante, 
dividido em 15 municípios, seria 
plantado neste início de sema-
na. A colheita da soja terminou 
na última sexta-feira, segundo a 
Aprosoja/MS.

lança comercial e principais 
desafios da cadeia leiteira.
     Ele apresentou um panora-
ma do setor, mostrando que 
há registro da produção de lei-
te em 555 das 558 microrregi-
ões do País. Segundo ele, 80% 
dos produtores produzem até 
50 litros/dia, os quais repre-

sentam 26% da produção na-
cional. “O preço do leite bra-
sileiro no mercado mundial 
não está competitivo, porque 
o real está sobrevalorizado em 
30% em relação ao dólar, e, se 
esse valor fosse corrigido, o 
Brasil estaria entre os países 
mais competitivos do mun-

do”, afirmou.
    Produtor rural em Volta 
Grande, na Zona da Mata de 
Minas Gerais, Alvim também 
passou aos produtores um 
panorama do mercado, enfa-
tizando as políticas públicas 
que a comissão está tentan-
do implementar para o setor. 


