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Suspenso embargo russo à carne
Durante visita de missão
técnica do Ministério da
Agricultura à Rússia, o país
anunciou o fim do embargo
à carne brasileira no país. Os
negócios ficaram parados
por cinco meses, causando
prejuízos principalmente à
suinocultura gaúcha.
Durante a suspensão
dos embarques o Estado
deixou de exportar 38 mil
toneladas, deixando de faturar R$ 100 milhões, segundo estimativa do Sips
(Sindicato das Indústrias
de Produtos Suínos do Estado). O embargo iniciou
em setembro do ano passado, após foco de febre
aftosa registrado no Amazonas. Em novembro, o go-

verno russo liberou apenas
as compras de produtos
oriundos de Santa Catarina.
A Rússia é o principal
comprador de carne suína do
Brasil, tendo respondido por
56% das exportações de
2004. O presidente da Comissão de Suinocultura da
Farsul, João Picoli, informa
que os efeitos do embargo só
não foram mais danosos para
o Rio Grande do Sul porque
o Estado conseguiu ampliar
suas vendas para outros mercados compradores no mundo. Isso fez com que os preços do suíno pagos ao produtor não caíssem bruscamente e que os embarques gaúchos para o exterior continuassem crescendo. Em janei-

ro de 2005, 7,859 mil toneladas de carne suína gaúcha
foram exportadas, ante
uma quantidade de 5,302 mil
embarcadas no mesmo período do ano passado. A tendência é que esses números
cresçam a partir de reabertura do mercado russo.
Já a indústria de carne
bovina espera que o fim do
embargo permita a vinda de
uma missão russa para habilitar os frigoríficos gaúchos para exportação. O
presidente da Comissão de
Pecuária de Corte da Farsul, Fernando Adauto, acredita que a abertura do mercado na Rússia pode contribuir para a melhora na remuneração do produtor.

Informe Rural
Homem do Arroz
O vice-presidente da Farsul, Francisco Schardong, recebeu,
durante a abertura da Colheita do Arroz, em Dom Pedrito, o
troféu Homem do Arroz. Ele atribuiu a homenagem prestada
pela Federarroz ao trabalho que a Federação da Agricultura vem
fazendo na defesa da orizicultura e dividiu-a com seus companheiros de trabalho. Além de Schardong, foram homenageados
o superintendente do Banco do Brasil, Valmir Rossi, o os deputados federais Luiz Carlos Heinze e Paulo Pimenta, o Deputado
Estadual Jerônimo Goergen, o presidente do Irga, Pery Coelho
e a jornalista Ana Amélia Lemos.
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História
O ministro da coordenação política do governo Lula, Aldo
Rebelo, impressionou seus interlocutores durante a Abertura da
Colheita do Arroz pelo domínio que demonstrou da história gaúcha. O interesse do alagoano pela Revolução Farroupilha era tanto,
que visitou o Obelisco da Paz, em memória ao tratado de Ponche
Verde, atual município de Dom Pedrito.
MP 232
O Governo Federal adiou por 30 dias, no dia 2 de março, a
entrada em vigor da MP 232. A CNA havia alertado que as novas regras propostas para a cobrança de Imposto de Renda estabelecidas pela medida gerariam efeito negativo sobre a atividade agropecuária, ao obrigar produtores que hoje estão isentos da
cobrança de IR a recolher esse tributo no momento da venda de
sua produção para a agroindústria. A MP estabelece que qualquer venda superior a R$ 1.164 será tributada em 1,5% a título
de Imposto de Renda, independentemente da renda anual total
do produtor rural. Ou seja, até mesmo produtores familiares, com
renda baixa, atualmente isentos até mesmo de apresentar declaração de renda, poderão passar a tributados. A expectativa dos
produtores é que isso seja alterado. Entidades empresariais também protestam contra o aumento de impostos de prestadores de
serviços previsto na MP 232.

