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CRISTIANO MACHADO

Oeste Agropecuário 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.

União empenha R$ 4,6 bilhões, mas não concretiza 
compra e pagamento de precatórios de imóveis rurais 

“Nos sentimos 
honrados por este 

convite. A FecomercioSP 
tem um papel importante 

no diálogo entre os 
setores público e 

privado, definindo pautas 
prioritárias que defendem 

o desenvolvimento 
sustentável e a livre 
iniciativa, algo que 

também está na 
essência da SRB”.
Teresa Vendramini, presidente

 da SRB (Sociedade Rural Brasileira), ao 
aceitar o convite para integrar o chamado 
CEEP (Conselho de Economia Empresarial 

e Política) da Fecomercio (Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo

do Estado de São Paulo).

O governo federal empenhou 
nos últimos três anos R$ 4,6 
bilhões para aquisição inicial e 
pagamento de precatórios de 
imóveis rurais para reforma 
agrária e desapropriados. E, 
entre 2019 e 2021, homologou 
como benefi ciárias da refor-
ma agrária 14.263 famílias no 
Brasil. Apesar de um número 
signifi cativo, empenho na con-
tabilidade pública não signifi ca 
pagamento efetuado. Trata-se 
de uma etapa deste processo. É 
quando a gestão deixa reserva-
do o dinheiro. Para a concreti-
zação do negócio ainda há ou-
tras etapas, como liquidação e 
execução do pagamento.

COM EXCLUSIVIDADE 
Os dados foram apresentados 

com exclusividade pelo “Agro & 
Negócios”, programa da Rádio 
101,1 FM de Presidente Pruden-
te no último dia 6. O programa 
vai ao ar aos domingos, às 7h, 
com transmissão também do 
www.norteagropecuario.com.
br Esses números foram for-
necidos ao “Agro & Negócios” 
pelo Incra (Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma 
Agrária), por meio de sua as-
sessoria de imprensa (confi ra 
os detalhes neste link: https://
www.youtube.com/watch?-
v=wVNbnOmwPxI&t=898s).

Conforme as informações, o 
governo brasileiro empenhou 
R$ 14.112 milhões para aqui-
sição inicial de novos imóveis 
rurais para reforma agrária em 
2019 e 2020. Já em 2021, o re-
sultado, de acordo com o In-
cra, foi zero. Desse total, R$ 
9.463.779,00 se referem a 2019. 
Já, R$ 4.649.994,00 são de 
2020. A pedido do Agro & Negó-
cios, o Incra informou também 
que o empenho para pagamen-
to de precatórios de imóveis 
rurais desapropriados de 2019 
a 2021 totalizou R$ 4,6 bilhões. 
Foram R$ 1.324.417.899,00 em 
2019. No ano seguinte o resul-
tado foi de R$ 1.287.591.269,00. 
Já no ano passado foram R$ 
2.072.921.106,00.

DADOS DE SÃO PAULO
O Agro & Negócios também 

solicitou ao governo do Esta-
do de São Paulo números sobre 
regularização fundiária e arre-
cadação de terras. A Fundação 
Itesp (Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo) informou 
que “foram entregues até o 
momento 9.739 títulos de re-
gularização fundiária urbana 
e 1.129 títulos rurais, somando 
uma área total de 41.828,5272 
hectares na região administra-
tiva de Presidente Prudente”.

Questionada sobre a realiza-
ção de reforma agrária no Es-
tado, o Itesp respondeu: “Nos 
últimos anos não houve des-
tinação de terras públicas para 
assentamentos, devido ao en-
cerramento do convênio com 
o Instituto Nacional de Colo-

Divulgação

Foto EBC/Divulgação 

Entre 2019 e 2021, o Incra homologou como beneficiárias da reforma agrária 14.263 famílias no Brasil

nização e Reforma Agrária, em 
2019”.

A fundação informou ainda 
que presta assistência técnica 
a 7.133 famílias, que vivem em 
140 assentamentos rurais no 
Estado de São Paulo, distribuí-
dos em 40 municípios. A maior 
parte deles fi ca no Pontal do 
Paranapanema que possui 98 
assentamentos, com 4.913 fa-
mílias em 13 municípios.

E mais: Com o objetivo de au-
mentar a produção, a lucrativi-
dade e criar novas tecnologias 
para os agricultores e comuni-
dades quilombolas, a Fundação 
Itesp acompanha as atividades 
desenvolvidas, sua produção 
e comercialização. Seguem os 
números de comercialização 
em Pontal: R$ 131.836.334,27 
(2019), R$ 124.886.577,63 
(2020) e R$ 199.268.493,97 
(2021).

TRIGO: ALTA NO BRASIL 
As cotações do trigo (foto) em bolsas de futuros norte-a-

mericanas continuam em forte alta, atingindo patamares 
recordes, visto que o mercado internacional está apreensivo 
com o impacto das restrições de exportações de trigo pela 
Ucrânia e pela Rússia, devido aos desdobramentos da guer-
ra. Para o Brasil, segundo informações do Cepea, as reações 
ainda são menos expressivas, diante da baixa liquidez, mas é 
de se esperar que as cotações do cereal subam e que estes re-
ajustes sejam repassados aos derivados. Como o maior forne-
cedor de trigo ao Brasil é a Argentina, não há, até o momento, 
demonstração de problemas com o abastecimento. 

NOVO RECORDE 
Com a movimentação de 182.341 toneladas, novo recorde 

para o mês, e uma receita de US$ 975,8 milhões, as exportações 
totais de carne bovina (carnes in natura, somadas as carnes 
processadas) apresentaram em fevereiro um crescimento de 
47% no volume e de 77% na arrecadação de divisas, em relação 
a fevereiro de 2021, informou a Associação Brasileira de Frigo-
rífi cos (Abrafrigo), que compilou as informações da Secretaria 
de Comercio Exterior (Secex), do Ministério da Economia.

PREÇOS MÉDIOS 
Nos primeiros dois meses do ano, a venda da carne bovina 

nos mercados internacionais está bastante aquecida e atingiu 
342.339 toneladas, com receita de US$ 1,78 bilhão, crescimen-
to de 36% no volume e de 62% na receita em relação ao mesmo 
período do ano passado, com 251.603 toneladas exportadas e 
receita de US$ 1,101 bilhão. Os preços médios de todos os tipos 
de carne bovina comercializadas também vêm subindo. Em fe-
vereiro de 2021 eles foram de US$ 4,435 mil por tonelada e em 
fevereiro de 2022 atingiram a US$ 5,350 mil (+20%).
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