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Na próxima segunda-feira, uma série de painéis no interior do estado irá levantar os custos de produção da soja, 

milho e arroz. O projeto Campo Futuro é realizado desde 2006 pela Farsul, Senar-RS, CNA e Cepea/Esalq. Este 

ano irá percorrer seis municípios para ouvir produtores rurais e revendedores de equipamentos agrícolas. O roteiro 

inicia em Carazinho, no dia 13 de maio e encerra na sexta-feira, dia 17, em Camaquã, passando por Cruz Alta, 

Tupanciretã, Uruguaiana e Bagé. Neste ano, o levantamento terá o especial papel de comprovar o que foi 

apresentado pela Assessoria Econômica do Sistema Farsul no Relatório Econômico 2018 e Perspectivas 2019 no 

final do ano passado, que esta seria a safra mais cara da história. 

O economista do Sistema Farsul, Ruy Silveira Neto, irá percorrer os municípios acompanhado de um técnico da CNA 

e dois técnicos do Cepea/Esalq, fazendo a coleta das informações para a elaboração do estudo. Conforme ele, "o 

levantamento é a fonte primária na Assessoria Econômica do Sistema Farsul, pois é o responsável por subsidiar os 

nossos índices e relatórios”, destaca. Neto ressalta que muitas das negociações e debates da Federação e 

Confederação partem do resultado do trabalho. Ressaltando que o levantamento é baseado na propriedade típica da 

região e não por média. 

Agenda dos painéis do Projeto Campo Futuro 

13/5 – Carazinho – 9h – Sindicato Rural 

Culturas: Milho, Soja RR e Intacta, Trigo. 

 

 

13/5 – Cruz Alta – 15h – Sindicato Rural 

Culturas: Milho (Irrigado e sequeiro), Soja RR e Intacta (Irrigado e sequeiro). 

 

 



 

                                                                                   

14/5 – Tupanciretã – 9h – Sindicato Rural 

Culturas: Soja RR e Intacta, Trigo. 

 

 

15/5 – Uruguaiana – 9h – Sindicato Rural 

Culturas: Arroz irrigado. 

 

 

16/5 – Bagé – 9h – Sindicato Rural 

Culturas: Soja RR e Intacta (Irrigado e sequeiro). 

 

 

17/5 – Camaquã – 9h – Sindicato Rural 

Culturas: Arroz, Soja RR e Intacta. 

 


