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CRISTIANO MACHADO

Oeste Agropecuário

“Quero continuar a trabalhar. E preciso 
que os agricultores e nossos líderes continuem a 

nos ajudar. Tenho a responsabilidade de levar esse 
país não só ao conhecimento do mundo, 

mas mostrar o que estamos fazendo objetivamente 
para que o Brasil seja um país realmente 

desenvolvido e socialmente equilibrado”.
Alysson Paolinelli, brasileiro indicado ao Prêmio Nobel da 

Paz 2021, em entrevista ao www.norteagropecuario.com.br

Em entrevista ao “Agro & 
Negócios” que irá ao ar no 
próximo domingo, dia 21, a 
partir das 7h, na Rádio 101 
FM de Presidente Prudente 
(SP), o secretário da Agricul-
tura e Abastecimento de São 
Paulo, Gustavo Junqueira, 
classifi cou de “vitórias do 
agro, do diálogo e do esfor-
ço coletivo” os fatores que 
possibilitaram ao governa-
dor de São Paulo, João Dória 
(PSDB), isentar de cobrança 
de impostos para leite pas-

teurizado e redução de ICMS 
de carnes no Estado. “É um 
trabalho conjunto entre o se-
tor produtivo, o governador 
João Dória e as secretarias da 
Agricultura e Abastecimento, 
e da Fazenda. Ao longo des-
ses meses, tem havido nego-
ciações e discussões intensas. 
E agora o governo do Estado 
conseguiu dentro do balanço 
do Executivo implementar 
as medidas. É uma vitória do 
agro, do diálogo e do esforço 
coletivo”, afi rmou.

Após anúncios para setores de leite e carnes, 
secretário da Agricultura fala em vitória do 
“do agro, do diálogo e do esforço coletivo”
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O secretário da Agricultura de São Paulo, 
Gustavo Junqueira: “Ao longo desses meses, tem havido 

negociações e discussões intensas” 

AS NEGOCIAÇÕES COM OUTRAS SECRETARIAS 
Na entrevista que irá ao ar no “Agro & Negócios”, o titular da Agricultura 
paulista detalhou como foi construída a negociação. Segundo ele, tudo 
começou com a pandemia, que resultou em queda drástica da receita 
de ICMS do Estado. Ainda conforme ele, desde então, os secretários da 
Fazenda, Henrique Meirelles, e de Projetos, Orçamento e Gestão, Mauro 
Ricardo buscaram juntamente com outros setores do governo, com a 
condução do governador, meios para conter os efeitos da pandemia 
na economia, sem prejudicar os serviços e o atendimento do Estado, 
principalmente neste momento na saúde.

APÓS PROTESTOS, A SOLUÇÃO 
“São 480 contratos, acordos 

feitos ao longo da histórica e 
várias áreas do agro estavam 
ali. O corte, de maneira geral 
e isonômico, afetou algumas 
áreas mais que as outras. Tive-
mos uma atuação para mostrar, 
dentro do agro, quais os casos 
que nos preocupavam”, disse 
Junqueira. As negociações, de 
fato, começaram antes mesmo 
de outubro de 2020, quando o 
governo aumentou as alíquotas 
desses setores. Protestos foram 
realizados a partir de janeiro, 

quando as medidas começa-
ram a valer. Aos poucos, graças 
às negociações, os setores co-
meçaram a ter suas reivindica-
ções atendidas. Ele elencou, por 
exemplo, que desde janeiro fo-
ram retirados ICMS da energia 
rural, insumos agropecuários e 
da cesta básica. “O governador 
[João Dória] nos apoiou. Fica-
ram faltando algumas áreas, 
entre elas, leite pasteurizado e 
as carnes para os açougues, o 
que conseguimos agora”, fi na-
lizou o secretário.

O leite pasteurizado voltará a ter isenção de ICMS na venda para 
o comprador. A alíquota de 4,14%, que havia sido estabelecida em 

janeiro deste ano, deixará de ser cobrada. No caso da carne, os 
estabelecimentos enquadrados no Simples Nacional, em sua maioria 

açougues de bairro, voltam a pagar 7% de ICMS na compra de carne para 
revenda – desde janeiro, a alíquota estava em 13,3% desde janeiro). 

Ambas as medidas valem a partir de abril. 

A soja registra crescimen-
to contínuo nos últimos 12 
anos, até se tornar o grão 
mais produzido no Estado. 
No ano passado, os agricul-
tores colheram 3,24 milhões 
de toneladas, em uma área 
de 1,07 milhão de hectares. 
Na safra 2020/21 são espe-
rados aumento de 18,3% na 

produção, que deve atingir 
3,83 mi/t; e de 2,1% na área 
cultivada, que deve superar 
1,10 mi/ha, informa a Secre-
taria da Agricultura de São 
Paulo. 

Uma das justifi cativas para 
o avanço da cultura em São 
Paulo é a valorização que o 
grão vem obtendo. Em 2020, 

a Soja subiu de 5ª para 3ª 
posição no ranking dos prin-
cipais produtos da agrope-
cuária paulista, superando 
R$ 5,7 bilhões, após acumu-
lar aumentos de produção, 
preço e VPA. De acordo com 
o levantamento, o grão res-
ponde sozinho por 6,4% da 
riqueza gerada no campo.  

Live sobre perspectivas da piscicultura 
brasileira nos mercados nacional e internacional. 
Data: 24 de março, às 10h30 (horário de Brasília), 

durante o Show Rural Coopavel.
Saiba mais: www.norteagropecuario.com.br 

Webinar: “Inseminação artificial 
em tempo fixo – IATF em Gado de Corte: 

Tecnologias para maximizar retornos”.
Data: 22 e 23/3, a partir das 20h (horário de Brasília).

Saiba mais: www.norteagropecuario.com.br

Cristiano Machado é jornalista, editor 
do www.norteagropecuario.com.br e 

apresentador do programa de rádio “Agro 
& Negócios”, na 101 FM de Presidente 

Prudente (SP). Contatos: crmachados@
gmail.com e (18) 98106-6954.

NÃO PERCA!  

Soja registra crescimento 
contínuo no Estado de São Paulo

Produção de soja deve ter aumento de 18,3% na produção, que 
deve atingir 3,83 mi/t; e de 2,1% na área cultivada, que deve superar 1,10 mi/ha
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VENDAS EXTERNAS 
DE SÃO PAULO 

NEGOCIAÇÕES 
INTERNACIONAIS DE SOJA 

As vendas de soja (em grão, em farelo e até mesmo o 
seu óleo) deram ao Brasil um montante financeiro de

 US$ 35,24 bilhões em 2020. Maior produtor mundial da 
oleaginosa, o Brasil produziu 124,8 milhões de toneladas, em 
uma área de 36,9 milhões de hectares, à frente dos Estados 
Unidos, que ficaram em segundo lugar, com 96,6 milhões de 

toneladas, o que corresponde a 29% da produção mundial. 
O Brasil é responsável pela metade de todo grão vendido no 
mundo. Em 2020 as exportações brasileiras apresentaram 
alta de 8% em valores e de 10,1% em volumes exportados. 

A China representa 59,7% das compras em valores 
desse grupo, seguida pela União Europeia (16,4%) 
e os demais países importadores somam 23,9%.DE FATO, O QUE MUDOU?

A soja também ocupa papel de 
destaque na pauta de exportações. 
Em 2020, as vendas externas totais 

do Estado superaram US$ 17,2 bilhões. 
Dentre os principais grupos nas 

exportações do agronegócio paulista, 
a oleaginosa figura em terceiro 

lugar, com exportações de 
US$ 1,91 bilhão, montante 16,5% 
superior ao de 2019. O Complexo 

Sucroalcooleiro, com US$ 6,40 bilhões; 
e o grupo de Carnes, US$ 2,3 bilhões, 

ocupam a primeira e segunda 
posição, respectivamente.


