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Implantação seria principalmente nas escolas, que foram fechadas

Pandemia afetou avanço de hortas 
urbanas em Campo Grande

Valentin Manieri
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Lançado no dia 21 de ou-
tubro de 2019, o projeto Hortas 
Urbanas, desenvolvido em con-
junto pela Agraer (Agência de 
Desenvolvimento Agrário e Ex-
tensão Rural de Mato Grosso 
do Sul), pela Prefeitura de 
Campo Grande, por meio da 
Sedesc (Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico 
e de Ciência e Tecnologia) e do 
FAC (Fundo de Apoio à Comu-
nidade), também foi prejudi-
cado pela pandemia do novo 
coronavírus. A expectativa era 
de finalizar o ano de 2020 com a 
implantação de pelo menos 200 
hortas e, na prática, o número 
total chegou aos 130.

Para o secretário municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência e Tecnologia 
e Agronegócio, Herbert As-
sunção, a pandemia preju-
dicou principalmente no que 
diz respeito à instalação das 
hortas,  uma vez que boa parte 
delas seria implantada no inte-

rior de escolas, que com o novo 
coronavírus tiveram de fechar 
as portas. 

“O projeto só não conseguiu 
atingir a meta em razão da 
pandemia, já que muitas  das 
hortas seriam implantadas 
nas escolas e elas estão fe-
chadas. A gente está tendo um 
pouco de dificuldade também 
na questão da mobilidade da 
comunidade. O próximo ano 
se tudo correr bem, a meta 
de 200 hortas será cumprida. 
Os ganhos são enormes: tanto 
economicos, sociais e na ali-
mentação saudável da popu-
lação atendida”, explicou. 

Segundo Walter Sérgio Ri-
beiro, coordenador das Hortas 
Urbanas, a pandemia também 
prejudicou, além da implantação 
de outras hortas, no ganho dos 
produtores, além das questões 
climáticas que também prejudi-
caram os trabalhadores. 

“Em média, em cada horta 
trabalham de 3 a 5 pessoas. 
Os ganhos mensais de um 
produtor vão de R$ 1.500 a R$ 

2.000. Aproximadamente são 
80 pessoas alcançadas pelas 
hortas, tendo a pandemia re-
duzido os ganhos do produtor 
e também nos dias de chuva 
intensa, as hortas não pro-
duzem. A produção semanal 
é de cerca de 30 caixas de 
verduras, contendo 25 pés de 
alface cada”, exemplificou.   

De acordo com André Gui-
solin, coordenador local do 
escritório Agraer (Agência 
de Desenvolvimento Agrário 
e Extensão Rural) de Campo 
Grande. O objetivo é atingir as 
200 hortas em Campo Grande. 
Em 2020, a Agraer atuou em 30 
hortas comunitárias e outras 
30 individuais. Para o próximo 
ano, a intenção é de continuar 
com os incentivos, principal-
mente no que trata de doações 
de mudas folhosas, adubo or-
gânico, trator com custo baixo 
ou subsidiado, análise de soslo 
e acompanhamento técnico. 

“Temos uma lista de 50 
solicitações cadastradas, mas 
que, por serem em escolas, 

igrejas, centros que agora com 
a pandemia estão fechados, a 
expectativa é de que mais de 
50 hortas sejam implemen-
tadas no ano que vem. Os 
incentivos se dão por meio de 
parcerias, como por exemplo 
a Ceasa (Central de Abaste-
cimento de Mato Grosso do 
Sul), que distribuiu adubo e 
mudas, além disso os técnicos 
da Agraer realizam todo o 
acompanhamento”, destacou. 

SERVIÇO: Interessados em 
participar do projeto ou até mesmo 
aqueles que queiram solicitar a 
implantação de uma horta em 
seus bairros precisam solicitar o 
pedido formalmente no FAC ou na 
Sedesc. Além disso, é preciso ter 
uma área para a implementação 
com água potável disponível 
e que haja o engajamento e a 
participação da comunidade. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone: (67) 4042-
0497 ou pelo site: http://www.
campogrande.ms.gov.br/sedesc/
fale-conosco/. 

O ano começou com re-
ação no mercado do boi 
gordo nas principais regiões 
produtoras e em Mato Grosso 
do Sul não foi diferente. Mas, 
após alcançar a casa dos R$ 
265,00, a arroba do boi deve 
recuar para valores menores 
que R$ 250,00 em fevereiro, 
o que pode influenciar nos 
preços aos consumidores. 
Entre os fatores que favo-
recem o cenário está a queda 
no consumo interno com o 
fim de medidas emergenciais 
como o auxílio proposto pelo 
governo federal, com fim pre-
visto para janeiro deste ano. 
Em contrapartida, especia-
listas da consultoria do Itaú 
BBA apontam que o setor 
continuará apostando nas 
exportações principalmente 
para o mercado chinês, com 
a recuperação dos preços em 
dólares, que vem ocorrendo 
há quatro meses.

De acordo com cotações 
da Scot Consultoria, na úl-
tima terça-feira (5), os preços 
no mercado físico em Campo 
Grande alcançaram os R$ 
255,00 por kg. Já na uni-
dade de Dourados, o quilo 
alcançou os R$ 254,00, acom-
panhado por Três Lagoas, 
onde valor foi de R$ 246,50. 
Valores estes menores que 
os registrados nos últimos 
30 dias, quando na Capital o 
quilo alcançou os R$ 257,00, 
em Dourados R$ 256,00 e em 
Três Lagoas R$ 248,00.

Alessandro Coelho, pre-
sidente do Sindicato Rural 
de Campo Grande, destaca 
que as cotações reagiram 
entre o Natal e o Ano-Novo, 
alcançando a casa dos R$ 265 
a arroba, contudo afirma que 
o início do ano foi marcado 
pelo retorno aos patamares 
anteriores, R$ 250 a arroba, 
e a expectativa é de que o 
mercado se mantenha assim, 
ou até mesmo alcance pata-
mares mais baixos nos pró-
ximos meses. Para ele, com a 
queda esperada no consumo 
interno com o fim do auxílio 
emergencial, o preço ao con-
sumidor tende a ficar mais 
baixo. Uma vez que as as 
indústrias e os atacadistas 
absorvam um pouco a dife-
rença de valores, ela tende 
a refletir para o consumidor 

final.   
“Para o produtor rural a 

expectativa é de que em ja-
neiro o mercado se mantenha 
nesses patamares, R$ 250, 
mas a apartir de fevereiro, 
o mercado interno tende a 
dar uma retraida e estamos 
em duvidas se ele conseguirá 
se sustentar na faixa dos R$ 
250. O auxilio emergêncial 
termina em janero, e mesmo 
com o mercado interno aque-
cido em termos de carne 
bovina, a tendencia é de uma 
retração ainda maior, algo 
que já foi acelerado por conta 
do carnaval que não aconte-
cerá neste ano”, destacou. 

Nas exportações, Ales-
sandro aponta para um 
mercado aquecido, princi-
palmente pela China, que se 
caracteriza pela busca de 
preços baixos, além disso, 
com a mudança política dos 
Estados Unidos e a possibi-
lidade de uma maior aliança 
entre os dois países, a expec-
tativa é de que a soja também 
seja inflluenciada, mesmo 
com a expectativa de bons 
resultados, que até mesmo 
provocaram um aumento nos 
custos de produção. 

“O mercado chinês está 
extremadamente aque-
cido. Então, a tendência é 
de que eles acabem vindo 
para o mercado brasileiro 
e ofereçam, então, uma leve 
compensação com o esfria-
mento da demanda interna. 
Na questão do dólar, a gente 
ainda tem o problema da 
eleição americana, mas 
se confirmanda a saída de 
Trump, os Estados Unidos 
deve fortalecer os laços com 
a China e os reflexos seriam 
até maiores na soja do que na 
carna bovina. Mesmo assim, 
a expectativa é de que a 
soja se mantenha muito forte 
em 2021 e os produtores 
já buscam alternativas de 
fontes de proteinas  mais 
baratas para terminar o boi, 
se não, o preço inviabiliza  a 
produção”, explicou.    

Segundo o relatório da-
consultoria Agro do Itaú 
BBA, dezembro foi marcado 
pela freada na alta do boi 
gordo, que foi intensa ao 
longo do segundo semestre, 
somando quase 30%. (MP)

Mercado da arroba do boi 
reage mas a tendência é 
de desacelerar até fevereiro

Preço do boi 
tende a ter uma 
estabilização 
nos primeiros 
meses do ano

Publicada lista com bônus de produtos familiares
O Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) publicou ontem (8) a 
relação dos produtos agrícolas 
com bônus de desconto em ja-
neiro aos agentes financeiros 
operadores do Programa Na-
cional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf). 
O bônus é utilizado pelo agri-

cultor como desconto nas par-
celas de financiamento.

A lista com os produtos 
e os estados contemplados 
pelo Programa de Garantia 
de Preços para Agricultura 
Familiar (PGPAF) tem vali-
dade de 10 de janeiro a 9 de 
fevereiro deste ano, conforme 
a Portaria nº 1, da Secretaria 

de Política Agrícola.  
Os produtos com bônus 

de desconto nas operações e 
parcelas de crédito rural são: 
abacaxi, banana, borracha 
natural cultivada, castanha 
de caju, mamona em baga, 
manga, maracujá e raiz de 
mandioca.

Para os agricultores fami-

liares que têm operações de 
investimento sem um produto 
principal, que é a fonte de 
renda para pagamento do fi-
nanciamento, há o bônus da 
cesta de produtos. Nesses 
casos, os descontos são cal-
culados por meio de uma com-
posição dos bônus de feijão, 
leite, mandioca e milho.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda             Var(%)
Comercial R$ 5,415     R$ 5,417       + 0,3334%
Turismo R$ 5,42       R$ 5,593       + 0,8293%
Euro R$ 6,577     R$ 6,58         + 0,4442%
Libra Esterlina        R$ 7,293     R$ 7,296         + 0,772%

 

Investimentos 

OURO (BM&F): R$ 321,03
BOVESPA (SP): 125.076,63 +2.690,71(+2,20%)  

 

Indicadores Agropecuários

@Boi Gordo (rastreado)  R$  266,00
@Vaca Gorda (rastreada) R$  254,00
Frango Congelado  R$      6,23 
Frango Resfriado  R$      6,38 
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$    12,90
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  155,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    70,00
*Atualizado: 11/20

Cotações

Poupança 

06/01             0,3715
07/01              0,3715
08/01              0,3715
09/01              0,3715
10/01              0,3715
11/01              0,3715
12/01              0,3715
13/01              0,3715

Previdência Social

1 - Salário de benefício mínimo: R$ 1.100,00
2 - Salário de benefício máximo: R$ 6.351,00
3 - Renda mensal vitalícia: R$ 1.100,00. 
4 - Salário família por filho de ate 14 anos: R$ 48,62 para o segurado 
com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56. 
5 - Benefícios a idosos e portadores de deficiência: R$ 1.100,00. 

Atendendo ao art. 28 da Reforma da Previdência, foi publicada a 
Portaria SEPRT 3.659/2020, a qual estabeleceu as faixas de salário de 
contribuição e respectivos percentuais da tabela de INSS, válida a partir 
de 1º de março de 2020, conforme abaixo:

Salário de Contribuição (R$)         Alíquota INSS      Alíquota Efetiva
até R$ 1.100,00                                   7,5%                           7,5%
de R$ 1.100,01 até R$ 2.089,60  9%              7,5% a 8,25%
de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40             12%              8,25% a 9,5%
de R$ 3.134,40 até R$ 6.101,06             14%            9,5% a 11,68%

Nota: Embora a tabela apresente percentuais que variam de 7,5% a 
14%, considerando o desconto progressivo, a ALÍQUOTA EFETIVA de 
desconto não irá ultrapassar os 11,68%.

Imposto de Renda Retido na Fonte

Descontos
Base de Cálculo Mensal (R$)  Alíquota (%)  A deduzir (R$)
Até R$ R$ 1.903,98  Isento 
De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65  7,5%  R$ 142,80
De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05  15%  R$ 354,80
De R$ R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68  22,50%  R$ 636,13
Acima de R$ R$ 4.664,68   27,50%  R$ 869,36

Deduções da Declaração Anual
1) O desconto por dependente é de R$ 189,59.

TR diária (%)
Dia
06/01            0,5000
07/01            0,5000
08/01            0,5000
09/01            0,5000
10/01            0,5000
11/01            0,5000
12/01            0,5000
13/01            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá  24° 34º

São Paulo 19º 28°

Brasília 18º 27º

Rio de Janeiro 21º  31º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande     22°   33°
Dourados       23°   33°
Corumbá                  25°             35°
Maracaju                    23°              34°
Ponta Porã                22°            31°
Três Lagoas       23°   36°
Mundo Novo              24°   34°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Umidade relativa do ar
mín.: 38% máx.: 76%

Indexadores Financeiros

UFERMS (CG)  Dezembro Janeiro  Variação
Valor em R$  35,49 36,43 –
IPC (CG)  Novembro Dezembro  Acum. Ano
Percentual de aumento   0,59% 1,54% –
IPC-DI (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    0,94% 1,07% –
IPC (FIPE)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    1,03%    0,79%  – 
INCC-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  8,28%  8,81% –
IGP-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  2,64% 0,76% –
IGP-M (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  3,28% 0,96% – 
INPC (IBGE)  Outubro Novembro  Acum. Ano
Variação (%)   0,89%   0,95% –
IPCA (IBGE)  Outubro Novembro   Acum. Ano
Variação (%)  - 0,86%   0,89% –
TR Mensal (Bacen)  Dezembro Janeiro Acum. Ano
Variação (%)  0,0000 0,0000  0,0000%
TJLP  Janeiro Março Acum. Ano
Valor mensal (%)  4,39% 4,39%  – 
UAM - MS  Dezembro  Janeiro Variação
Valor em R$  4,8503 4,9783  –
Taxa SELIC  Novembro Dezembro Acum. Ano
  0,1573%  0,1730%  –
CUB (Sinduscon)  Outubro Novembro Acum. Ano
Variação no período (%)  1,47% 1,14% –
POUPANÇA  Novembro  Dezembro Variação
Variação (%)  0,5000% 0,5000% 00000              

Dezembro de 2020


