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AGRONEGÓCIO

QUARTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2017

90522349
1 x 4
Asaro
OFICINA DA VIAGEM E 
TURISMO LT
PB

90522354
5 x 5,1
agronegocio sercimaq
SERCIMAQ VENDA E ASSI. TEC DE
PB

90542501
2 x 15,1
Sest 17
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO
PB

INDICADORES

INDICADOR RURAL

pecuária

  Abril Ano 12 meses
IGP-M (FGV) -1,10 -0,36 3,37
INCC-M (FGV)  -0,08 1,10  5,35
INPC (IBGE)  - 0,98 4,57
IPCA (IBGE) - 0,96 4,57
IGP-DI (FGV) -1,24 -1,13 2,74
Inflação local 0,30 1,56 5,77 
(Unifra) 

poupança / Tr

inflação (em %)

Salário mínimo

câmbio

Nacional
R$ 937,00   

    

Regional R$ 
1.175,15 a

R$ 1.489,24

Turismo
16/5 Compra Venda
Dólar – EUA 3,08 3,27 
Euro 3,34 3,56

Contribuição  Alíquota 
Até R$ 1.659,38 ......................................8%
De R$ 1.659,39 a R$ 2.765,66 ................9%
De R$ 2.765,67 a R$ 5.531,31 ..............11%
Empregador ..........................................12%
Multa de 0,33% por dia, calculada a partir do 
primeiro dia do vencimento da contribuição até o 
dia do pagamento. O percentual de multa a ser 
aplicado  fica limitado a 20%.

conTribuição/inSS

 Rendim. velha   R. nova    Índice
15/5 0,5028 0,5028 0,0028
16/5 0,5303  0,5303 0,0301
17/5 0,5437 0,5437 0,0435

                           Dólar  Euro

16/5 Comercial Flutuante   Comercial

Compra 3,0949 3,1024 3,4301

 Venda 3,0955 3,1037 3,4317 

Cordeiro (kg) R$ 5,45
Suíno (kg) R$ 4,20
Boi (kg) R$ 4,84
Leite (L)  R$ 1,13

agriculTura

Arroz (50kg) R$ 39,23
Batata (50kg) R$ 80,00
Milho (60kg) R$ 23,17
Soja (60kg) R$ 58,57
Feijão (60kg)  R$ 125,56
Trigo (60kg) R$ 27,94  

*Preços médios da semana fornecidos pela 
Emater Regional em 03/05 

Debates sobre pecuária
Um evento voltado à produ-

ção de gado de corte está movi-
mentando o campus da UFSM. 
Hoje, apesar do feriado de ani-
versário da cidade, a programa-
ção do Encorte 2017 segue, com 
uma exposição de animais das 
raças angus e brangus e um ciclo 
de palestras e debates sobre cria-
ção de ovinos (veja quadro).

De acordo com o professor 
Saul Fontoura da Silva, do depar-
tamento de Medicina Veterinária 
Preventiva da UFSM, a atividade 
é uma boa oportunidade para 
acadêmicos e produtores:

– É extremamente impor-
tante porque são dias de muito 
aprendizado. Além disso, nossos 
estudantes podem ter contato 
com empresas e produtores ru-
rais, o que oportuniza uma ex-

periência mais prática e contatos 
para estágios no futuro.

O projeto tem 26 anos e, em 
todo esse tempo, já promoveu 
diversos eventos. O diferencial, 
dessa vez, é o fato de a ovino-
cultura ter sido agregada à pro-
gramação. Além disso, o grupo 
estabeleceu uma parceria com 
o Sebrae para a realização das 
atividades. 

O evento termina no sábado, 
com um Dia de Campo gratuito, 
no Colégio Politécnico, das 9h às 
11h, sobre produção intensiva, 
recria, uso de leguminosas e se-
meaduras de azevém. Qualquer 
pessoa pode participar, e as ins-
crições são feitas nos locais das 
atividades. Algumas são gratui-
tas, outras, não. Informações: 
(55) 3220-8074.

lucas amorelli

RAçAS No evento, há exposição nacional de gado angus e brangus

PROGRAMAçÃO
Hoje

z O quê – Exposição Nacional de 
Rústicos Angus e Brangus, das 8h 
às 18h , no Centro de Eventos
z Quanto – De graça

z O quê – Ciclo de ovinos, 
àss 8h30min, no Centro de 
Convenções da UFSM
z Quanto* – R$ 30 (estudantes) e 
R$ 40 (público geral)
z Inscrições – Na hora, no local

As palestras de hoje
z Painel – “Produção de carne 
ovina”, às 8h30min, com Ricardo 
Serpa, com o tema “Uma empresa 
rural que enxerga a ovinocultura 
como negócio”, e Daniel Barros, 
com o tema “Sistema intensivo de 
produção de carne ovina”
z Painel – “Projetos ovinos que 
inspiram”, às 14h, com Élen 
Nalerio (Embrapa), com o tema 
“Inovação em produtos ovinos 
com foco na agregação de valor”, 
Roberto Majó, com o tema “A 
carne de cordeiro no Restaurante 
Fazenda Barbanegra“, e Leonardo 
Fortes, sobre “Os animais que 
estamos abatendo e a carne que o 
mercado deseja “
Amanhã e sexta-feira

z O quê – Ciclo de bovinos, 
z Quando – A partir das 14h, 
amanhã, e das 8h30min, na sexta

z Onde – No Centro de 
Convenções da UFSM, no campus
z Quanto* – R$ 80 (estudantes) e 
R$ 100 (público geral)
z Inscrições – Na hora, no local

As palestras de amanhã
z 14h – “Bem-estar de bovinos de 
corte e questões relacionadas”, 
com Carla Molento (UFPR) 
z 15h50min – “Tristeza parasitária: 
uma má companhia no campo. 
Podemos controlar?”, com Marcelo 
Beltrão Molento (UFPR)

As palestras de sexta-feira 
z 8h30min – “Critérios de seleção 
na escolha de reprodutores”, com 
Rodolfo Peralta
z 9h20min – “A comercialização 
de reprodutores na receita da 
propriedade”, com Fernando 
Barros Waihrich
z 10h40min – “A importância do 
processo sucessório em empresas 
familiares do agronegócio”, com 
Márcio Sudati
z 14h – “Novas formas e 
estratégias de produção animal a 
pasto”, com Luis Felipe Pinto
z 14h50min – “Intensificação 
na engorda de novilhos”, com 
Fernanda Costabeber
z 16h10min – “Carne: por que 
precisamos continuar produzindo 
e consumindo?”, com Élen Nalerio


