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Informe Rural
Informativo
O Sistema Farsul começou a distribuir, em 15
de dezembro, informativo para os sindicatos associados contendo análises sobre o mercado de
soja, bovinos e milho. Todas as sextas-feiras, a
assessoria econômica enviará por e-mail informações sobre o cenário das culturas, além das
perspectivas de mercado. O objetivo é que o informativo auxilie na tomada de decisões de negociação de produtos.
Verão Legal
Técnicos da Secretaria da Agricultura (Seappa) iniciaram, em 15 de dezembro, varredura em propriedades e estabelecimentos comerciais com antecedentes
ou denúncias de abates clandestinos. O trabalho intensivo será feito por 15 dias, podendo ser prorrogado por mais uma quinzena. Segundo o secretário da
Agricultura, João Carlos Machado, cem técnicos estão envolvidos na ação, que faz parte da Operação
Verão Legal RS do governo do Estado. “Nosso objetivo é dar tranquilidade aos veranistas quanto à qualidade e a origem dos produtos de origem animal vendidos no nosso litoral”, afirma. Paralelamente, a Seappa realizará a fiscalização do trânsito de produtos de
origem animal até o dia 28 de fevereiro, com equipes
volantes compostas por médicos veterinários, técnicos agrícolas e técnicos administrativos, com o apoio
da Brigada Militar.

Bioma Pampa
A data de 17 dezembro foi instituída, pelo Ministério
do Meio Ambiente, como Dia Nacional do Bioma
Pampa. De acordo com a definição técnica, bioma é
uma formação contínua, com características próprias,
com vegetação, relevo e hidrografia, que conferem uma
caracterização exclusiva daquele espaço geográfico.
O Pampa é um bioma endêmico do Rio Grande do
Sul que ocupa dois terços do Estado, abrangendo as
regiões da Campanha e da Fronteira Gaúcha, parte
das Regiões Missões, Central e da Planície Costeira
do Estado. A Secretaria do Turismo organiza seminário sobre a vocação turística do bioma Pampa, que
acontecerá nos dias 15 e 16 de abril, em Porto Alegre, com a parceria do Ministério do Turismo e de
vários órgãos com interesse no desenvolvimento sustentável do Pampa.

Missão chilena
Terminou em 12 de dezembro a missão do governo
chileno de duas semanas que avaliou os sistemas brasileiros de saúde animal e de saúde pública veterinária, com visitas às unidades locais de atenção veterinária e 18 frigoríficos. A missão esteve também no Rio
Grande do Sul. Agora, o Serviço Agrícola e Pecuário
(SAG) do Chile vai emitir relatório com as conclusões. Este documento deverá apontar os frigoríficos
brasileiros que serão habilitados para exportação ao
mercado chileno. A expectativa é que o relatório seja
finalizado no início de 2009. Atualmente, apenas o Rio
Grande do Sul e Santa Catarina exportam carne boviCrissiumal ingressa no Suasa
Crissiumal é o primeiro município a integrar o Sistema na para o Chile. De janeiro a novembro deste ano, foi
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Ani- exportado o equivalente a 16,65 milhões de dólares
mal (Sisbi-POA), do Sistema Unificado de Atenção de carne bovina.
à Sanidade Agropecuária (Suasa). EstabelecimenCNA e Senar fazem doações a SC
tos de produtos de origem animal desse município,
que foram indicados pelo Serviço de Inspeção Mu- O diretor da Farsul, Francisco Schardong, represennicipal (SIM) e submetidos à auditoria de avalia- tou a federação no ato de entrega de donativos da
ção, ficam habilitados a comercializar seus produ- CNA e do Senar, no dia 4 de dezembro, às vítimas
tos em todo o território nacional. Para que o siste- das enchentes de Santa Catarina. Foram entregues
ma de inspeção de Crissiumal fosse considerado em oito caminhões com 200 mil litros de leite longa vida,
conformidade com o sistema federal, o município 13 mil quilos de carne de frango, 12 toneladas de
teve que comprovar estrutura física, técnica e ad- sabão em pó e 12 toneladas de detergente. A presiministrativa adequadas, além de recursos humanos dente da CNA, senadora Kátia Abreu, participou da
e outros requisitos previstos na instrução normativa solenidade. Para Schardong, a entrega representa o
19. As auditorias documentais e operacionais fo- reconhecimento da difícil situação enfrentada pelos
ram realizadas pela Secretaria de Defesa Agrope- catarinenses. “Realmente estão precisando e nós que
produzimos alimentos temos que auxiliar”, afirmou.
cuária, do Ministério da Agricultura.
O dirigente, que também preside a Câmara Setorial
Nacional do Arroz, disse que está preocupado com
Milho transgênico
A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança os prejuízos à lavoura causados pelas enchentes e
(CTNBio) aprovou no dia 11 de dezembro a libera- estima perda de 30% na safra catarinense.
ção comercial da primeira variedade de milho com
dois genes alterados, o Herculex, da DuPont do Brasil. O organismo geneticamente modificado é resistente a insetos e tolerante ao glufosinato de amônio.
Este foi o oitavo pedido de liberação comercial autorizado pela comissão em 2008, e a terceira aprovação de semente de milho geneticamente modificado concedida no ano. Em 2007, a CTNBio autorizou outras três liberações comerciais. Na última reunião de 2008, os integrantes da CTNBio aprovaram
também mais 15 solicitações de liberação planejada
no meio ambiente (pesquisa).

Educação
A secretária de Educação, Mariza Abreu, visitou a
Farsul no dia 17 de dezembro. Ela apresentou ao
presidente Carlos Sperotto a programação da Secretaria Estadual da Educação (SEC) para 2009.

Renda agrícola
A estimativa da renda agrícola representada pelo
Valor Bruto da Produção de 20 produtos da atual
safra é de R$ 164,6 bilhões, 15,9% superior a de
2007, já descontada a inflação. O comportamento
das lavouras que compõem a renda agrícola não
teve variação expressiva em seus valores desde a
última pesquisa em novembro. A renda agrícola estimada para 2009 deverá ser de R$ 153,3 bilhões,
6,9% menor que a deste ano. Essa redução devese ao menor índice previsto para a produção de lavouras como o trigo (-32,4%), milho (-21%), algodão (-18,6%), cebola (-14%), laranja (-13,7%), soja
(-5,7%) e café (-3%).
Homenagem
A Farsul foi uma das entidades homenageadas
pelo Sinditabaco pelos 90 anos de produção integrada de fumo no Sul do Brasil, em cerimônia
realizada no dia 11 de dezembro. Os vice-presidentes da Farsul Gedeão Pereira e Fernando
Adauto representaram a federação na solenidade em Santa Cruz do Sul.
Cotrijal
A Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial fecha 2008 com o maior faturamento de sua história de
51 anos. A cooperativa, sediada em Não-Me-Toque e
presente em 14 municípios do Norte do Estado, obteve receita de R$ 580 milhões no ano, com crescimento
de 5,45% sobre o desempenho do ano anterior.
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