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Minha Casa Minha Vida

Tecnologia

Pedro Guimarães disse que banco vai 
aumentar presença no agronegócio

Presidente da Caixa garante que não  
vão faltar recursos para habitação

Marcus Moura

Após a assinatura do con-
trato de R$ 119 milhões entre 
a Caixa Econômica Federal e 
o Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul para obras de 
saneamento básico em 16 ci-
dades, o presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, anunciou que 
o banco estatal aumentará a 
presença no agronegócio do 
Estado por meio de novas linhas 
de crédito e também que não 
faltarão recursos para o pro-
grama Minha Casa Minha Vida.

A grande diferença em re-
lação a outros bancos, como o 
Banco do Brasil, é que a Caixa 
ofertará crédito para projetos 
de longo prazo. “Tive reuniões 
com empresários, a Caixa Eco-
nômica Federal vai apoiar mais 
todos os brasileiros, a gente vai 
começar a apoiar também a 
parte da agricultura pensando 
no longo prazo, pensando em 
silos, correção do solo, ques-
tões de etanol e milho, ou seja, 
aquelas questões que não são 
feitas normalmente. Nosso ob-
jetivo não é competir com o 
Banco do Brasil, mas sim rea-
lizar operações de longo prazo 
como a Caixa faz com o crédito 
de longo prazo”, explica. 

Os frutos da visita de Gui-
marães serão anunciados 
ainda nos próximos meses, já 
que ele garantiu que voltará 
a MS em outubro e novembro. 

O setor de habitação foi um 
dos maiores prejudicados com o 
contingenciamento de crédito no 
último ano, porém o presidente 
da Caixa confirmou que não 
faltarão recursos para investi-
mentos em moradia, como em 
governos anteriores e ressaltou 
que as novas linhas são mais 
inteligentes. 

“Quando se fala em habi-
tação, a Caixa tem dois mer-
cados muito diferentes, um 
mercado é o de média e alta 
renda, em que a Caixa sempre 
foi líder, deixou de ser líder há 
dois anos e quando eu assumi 
passaram-se dois meses e vol-
tamos ser líder. A gente lançou 
há um mês um novo crédito e 
neste mês já tivemos R$ 5 bi-
lhões em operações aprovadas. 
Nosso objetivo de R$ 10 bilhões 
deve ser atingido no próximo 
mês. No programa Minha Casa 
Minha Vida, nas faixas de 1,5, 
2 e 3, o FGTS vai ser o respon-
sável por financiar 100% deste 
programa, ou seja, o crédito 
está normalizado, não há mais 
falta de fundos, há segurança 
para os construtores”, garante. 

“Em qualquer país desen-
volvido, o banco não fica com 
todo o crédito imobiliário na sua 
carteira porque parte desse cré-
dito é vendido para a população 
para fundo de investimento. 
Qual a consequência disso? A 
Caixa hoje vende R$ 40 bilhões, 
mas com isso a Caixa pode 

Bruna Marques 

O uso dos veículos aé-
reos não tripulados, mais co-
nhecidos como drones, vem 
crescendo dentro da agro-
pecuária. O equipamento 
de filmagem pode ser usado 
para a troca de boiada, loca-
lização de animais perdidos, 
monitoramento de cercas e 
toda a extensão da proprie-
dade rural. 

Há três anos, o produtor 
de nelore e angus Moacir Reis 
aderiu ao uso do equipamento 
em suas fazendas e, desde 
então, só consegue enxergar 
os benefícios que a tecnologia 
trouxe para sua produção. “A 
tecnologia chegou em peso 
nas feiras, as empresas da 
região começaram a usar e eu 
resolvi conhecer. Os drones 
baixam os custos no plane-
jamento dos trabalhos, prin-
cipalmente em relação aos 
trabalhos de preparo de solo 
e conservação das águas”, 
conta o produtor. 

A tecnologia influência 
na tomada de decisões do 
produtor, principalmente no 
manejo da propriedade, por 
exemplo, com a captação de 
imagens e a ajuda de sof-
twares, é possível fazer inú-
meras observações entre as 
áreas de pastos que precisam 
de reforma, análise da quan-
tidade de ervas daninhas, 
contar o número de cabeças e 
quantificar a biomassa. 

Lá do alto é possível visu-
alizar a coloração das pas-
tagens e até os custos com 
insumos podem ser reduzidos 

em razão da precisão agregada 
ao equipamento. A aplicação 
localizada de fertilizantes em 
áreas de difícil acesso para 
tratores e outras aeronaves de 
maior porte também pode ser 
facilitada com o drone. Sua ver-
satilidade é uma das maiores 
vantagens, uma vez que pode 
desenvolver diversas funções 
na mesma propriedade. 

Os drones conseguem 
ainda sobrevoar incêndios e 
descobrir focos de fogo, e com 
isso, controlá-los, ou até iden-
tificar agentes causadores. 
Ele também é utilizado para 
localização de nascentes, 
abertura de estradas e na 
telemetria. 

Um dos cursos de For-
mação Profissional Rural 
do Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural), da 
Agricultura de Precisão, dis-

ponível no portfólio da ins-
tituição, é o de utilização 
de drones no agro. Os par-
ticipantes aprendem sobre 
as legislações e normas de 
segurança; os tipos de veí-
culos, sensores e suas apli-
cabilidades; planejamento de 
voo para mapeamento aéreo, 
técnicas de pilotagem e pro-
cessamento de imagens e pro-
dutos gerados.

No catálogo Capacitações 
da Área de Bovinocultura de 
Corte, são mais de 50 cursos 
na área de gestão, processos, 
segurança no trabalho, má-
quinas, manejo e criação, 
além da assistência técnica 
e gerencial, dias de campo, 
vitrinas, circuito pecuário e 
o curso técnico em agropecu-
ária, no centro de excelência 
instalado na Embrapa, em 
Campo Grande.

Drone sobrevoa rebanho e 
melhora tomada de decisões  
dos produtores rurais de MS

Famasul/Reprodução

Chico Ribeiro/Portal MS

Va
le

nt
in

 M
an

ie
ri

vender R$ 80 bilhões. Neste mo-
mento de inflação baixa e taxa 
de juros recorde, baixa significa 
que o crédito está mais barato e 
rendendo mais”, comenta. 

Saneamento 
Os recursos para o sa-

neamento são do Programa 
Avançar Cidades, programa 
do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR). Do 
valor total, R$ 113 milhões 
são oriundos dessa linha de fi-
nanciamento, que tem o FGTS 
como fonte principal de re-

cursos, e R$ 6 milhões são de 
contrapartida da Sanesul.

Os valores serão investidos 
na construção de redes de es-
goto, elevatórias, estações de 
tratamento de esgoto (ETEs) 
e sistema de proteção de tu-
bulações no Rio Paraguai, em 

Corumbá, além de melhorias 
em ETEs já existentes nos 
demais municípios.

Serão contemplados os 
municípios de Anaurilândia, 
Anastácio, Aral Moreira, Ba-
taguassu, Dois Irmãos do 
Buriti, Figueirão, Iguatemi, 
Inocência, Itaporã, Japorã, 
Mundo Novo, Rio Brilhante, 
Rio Negro, Rio Verde de Mato 
Grosso, Ivinhema e Corumbá.

Está previsto de a Sanesul 
construir 419 km de extensão 
de rede de esgoto e 23.046 
novas ligações de esgoto nas 
cidades beneficiadas nesse pro-
grama, além de outras obras 
complementares do sistema de 
esgotamento sanitário.

Esse recurso será finan-
ciado junto à Caixa Econômica 
Federal. Esta parceria será 
junto com a Sanesul (Empresa 
de Saneamento de Mato Grosso 
do Sul) e as prefeituras.

O Avançar Cidades – Sa-
neamento – tem o objetivo de 
promover a melhoria do sanea-
mento básico do país. A Sanesul 
cadastra seus projetos, mas o 
processo seletivo dos municí-
pios é conduzido pelo Ministério 
das Cidades. Os recursos da Sa-
nesul são viabilizados por meio 
de contratação de crédito junto 
à Caixa Econômica. Depois de 
aprovados, são formalizados os 
contratos com os municípios.

Na primeira etapa, que 
ocorreu em 2018, 16 municí-
pios de Mato Grosso do Sul 
foram contemplados com o 
montante de R$ 190 milhões. 
Este ano, mais 16 cidades 
foram contempladas no Pro-
grama Avançar Cidades – Se-
leção Contínua. Um total de R$ 
119 milhões em investimentos.

A Sanesul deverá anunciar 
uma nova etapa, com mais 14 
cidades que receberão recursos 
para implantação ou ampliação 
do sistema de esgotamento sa-
nitário, no total de R$ 136 mi-
lhões. (Com Portal MS)

Solenidade 
Assinatura de convênio 
contou com a presença 
de diversas autoridades


