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PoR Estadão ContEúdo

BraSil PodE SEr o 
PriMEiro PaíS a 
aProvar o EucalíPto 
tranSGênco

Árvore geneticamente modificada 
(GM) rende cerca de 20% a mais e sua 
adoção deve gerar empregos, aumentar 
a competitividade do País e incremen-
tar a renda do produtor. Página 11.

de acordo com 
as novas projeções, a 
produção do biocom-
bustível no Centro-Sul 
será de 24,02 bilhões 
de litros, contra os 
23,3 bilhões de litros 
estimados no primeiro 
semestre deste ano. 
Página 12.

rEcuPEração do 
SEtor dE cana PodE 
coMEçar PElo Etanol

GEoPantanal ofErEcE caPacitação 
EM GEotEcnoloGiaS no caMPo

EurotiEr 2014 EM HanôvEr na alEManHa já tEM 
confirMadoS 2.100 ExPoSitorES dE 49 PaíSES

GEnoMa coMPlEto do café é 
SEquEnciado PEla PriMEira vEz

Página 6. Página 8.

Página 3, 4 e 5.

rúSSia aMPlia iMPortação dE carnE 
BraSilEira EM uS$ 310 Mi até aGoSto

A remessa de carne do Brasil 
para a Rússia, entre janeiro 
e agosto deste ano, cresceu 
26,1% na comparação com o 
mesmo período de 2013. o 

envio do produto ao mercado russo atingiu 
cerca de US$ 1,5 bilhão, em 2014, ante US$ 
1,19 bilhão nos oito primeiros meses do 
ano passado. 

o aumento de US$ 310,2 milhões no 
consumo da proteína animal brasileira por 
Moscou foi acompanhada pela elevação de 
10,2% no volume de carne enviada ao país 
europeu. os dados foram repassados à repor-
tagem pelo Ministério do desenvolvimento, 
indústria e Comércio Exterior (MdiC).

Segundo a pasta, o Brasil exportou 370,5 
mil toneladas de carne para a Rússia neste 
ano até agosto, o que representou um au-
mento de 34,2 mil toneladas na comparação 
com o volume exportado em igual período 
de 2013 (336,2 mil toneladas). o aumento 
coincide com a abertura russa a produtos 
agropecuários brasileiros, após embargo 
contra itens da União Europeia e dos Estados 
Unidos contra a resistência desses países em 
aceitar a anexação da Crimeia pelo Kremlin.

A Rússia anunciou, em 7 de agosto, uma 
ampliação nos números de estabelecimen-
tos agroindustriais brasileiros credenciados 
como exportadores. Com isso, os russos 
estão substituindo alimentos norte-ameri-
canos e europeus, o que resultou na abertura 
de mercado de carne ao Brasil. Ao todo, 93 
plantas de lácteos e carnes (aves, bovina e 
suína) estão habilitadas como exportadoras 

do mercado russo.
Apesar do aumento nas exportações, o 

MdiC não credita o volume maior de carne 
enviada aos russos apenas como resultado 
da ampliação de frigoríficos liberados para 
vender ao país europeu. o ministério avalia 
que, ao longo do último ano, antes de agos-
to, já estava em marca um incremento nas 
exportações para a Rússia.

Brasil exportou 370,5 
mil toneladas para o 
país neste ano

Foto: Wisley torales / agroin Comunicação
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fiScalização do traBalHo rural E 
analoGia ao traBalHo EScravo

Muito se discute acerca 
da NR31, norma regu-
lamentadora a qual visa 
reduzir os riscos à saúde 
e acidentes no ambiente 

de trabalho. A referida NR31 estabelece 
nada mais nada menos que duzentos e cin-
quenta e duas exigências para se contratar 
um trabalhador rural.

de imediato podemos identificar certo 
distanciamento da letra da lei para com a re-
alidade vivenciada por cada produtor dentro 
de sua propriedade, uma vez que nos depa-
ramos com exigências rudes que fogem ao 
cotidiano do produtor e seus encarregados.

Nesse ínterim podemos citar alguns 
casos, como por exemplo, “a exigência na 
espessura dos colchões”, “anatomia de ca-
bos de equipamentos (enxadas, machados, 
dentre outros)”, “utilização de capacete 
pelo campeiro”, “oferecer roupas de cama 
adequadas às condições climáticas do local”, 
dentre outras.

Lembrando ainda da necessidade do 

exigências, e passam de maneira categórica 
a ticar as obrigações da lei, sem qualquer 
critério. Na ausência de cumprimento da 
lei é confeccionado auto de infração, res-
tando ao produtor buscar amparo pelas 
vias judiciais a fim de adequar a lei à sua 
realidade, ficando ainda a mercê de ter seu 
pedido recebido por um magistrado o qual 
tenha pleno conhecimento da realidade do 
meio rural.

Notória a discrepância da lei frente à 
realidade ruralista, e mais, que na exigên-
cia de seu cumprimento afronta inclusive 
princípios como da razoabilidade, por vezes 
chamado de princípio da proporcionalidade 
ou princípio da adequação dos meios aos 
fins, os quais buscam prudência, bom senso, 
moderação, atitudes adequadas e coerentes, 
levando-se em conta a relação de propor-
cionalidade entre os meios empregados e a 
finalidade a ser alcançada pela lei.

Não resta dúvida que, mais uma vez, o 
produtor, grande responsável por gerar boa 
parte da economia do país, foi voto vencido 
quando da criação de mais esta normativa, 
uma vez totalmente dissociada da realidade 
do campo, o que nos leva a crer que, diante 
da insensata imposição da maioria das 
exigências, atrelado ao literal texto legal, 
deparamo-nos com mais uma máquina de 
arrecadação estatal.

Não poderíamos deixar de ressaltar tama-
nha preocupação, o qual vai além da NR31, 
uma vez que, o descumprimento desta nor-
mativa, ao mero critério e bom senso do fiscal, 

poderá render uma acusação de trabalho 
análogo à escravidão, caminhando inclusive 
à perda da propriedade, e é nesse sentido que 
fora promulgada, na data 05 de junho de 2014, 
a Emenda Constitucional 81/2014.

A problemática toma proporção ainda 
maior diante do fato de que referida emenda 
constitucional, a qual altera o texto do artigo 
243 da CF/88 não define o que é conside-
rado trabalho escravo, o que demonstra a 
omissão desta necessidade, anteriormente 
à aprovação desta NR31, a fim de ofertar 
a real definição do que é considerado tra-
balho escravo.

Apenas a título de esclarecimento, 
encontra-se em discussão o Projeto de Lei 
do Senado nº 432/2013 do Senador Romero 
Jucá, o qual busca uma definição para a 
questão “trabalho escravo”, expropriação de 
bens”, “competência”, e mais, em tão ampla 
discussão que o referido projeto já recebeu 
55 emendas.

Mais uma vez, nos resta cristalino que 
o produtor estará a mercê da sorte e do 
bom senso dos órgãos fiscalizadores, e na 
expectativa de uma definição daquilo tido 
por “trabalho escravo”.

(*) Rafael almeida Silva é Mem-
bro da Comissão de Assuntos Agrários e 
Agronegócio da OAB/MS, Advogado do 

escritório P&M Advogados Associados em 
Campo Grande/MS. Pós-Graduando em 
Direito Público pela faculdade Damásio 

de Jesus. Atuante nas áreas de Direito do 
Trabalho, Previdenciário e Criminal.

produtor em qualificar seus funcionários 
para cada atividade a ser realizada dentro da 
propriedade, como por exemplo, manuseio 
de ferramentas, a exemplo do motosserra, 
a utilização de maquinário (a exemplo, 
trator), etc.

Quando dizemos que a letra da lei não 
pensou em se adequar a realidade do produ-
tor, fugiu ainda a realidade da qualidade de 
empregador que é, sendo certo que na gran-
de maioria, buscando cumprir as exigências 
da lei e na certeza de ter um profissional 
que atenda suas necessidades, investem na 
qualificação de seus funcionários e ao final 
sequer usufruem deste “investimento”, uma 
vez que boa parte se desvincula do emprego 
sem qualquer motivação plausível, no dito 
popular “não querem trabalhar”, restando 
ao produtor a falsa ilusão da Mao de obra 
qualificada. 

Percebe-se que o produtor não se nega 
a cumprir a lei, porem a realidade do nosso 
país em dias atuais caminha em sentido 
oposto às exigências impostas, assim como 
a realidade prática em cada propriedade não 
conseguirá cumprir boa parte das obriga-
ções impostas, seja por uma simples questão 
cultural ou mesmo financeira.

outro ponto em destaca tem sido a 
forma como vem se desenvolvendo a fisca-
lização dentro das propriedades, uma vez 
que funcionários dos órgãos fiscalizadores, 
muitos sem qualquer conhecimento da rea-
lidade rural, e até mesmo das condições da 
região, se apresentam portando uma lista de 
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de 11 a 14 de novembro de 
2014, é realizado no Parque 
de Exposições de Hanôver, 
Alemanha, o maior evento 
do mundo para profissio-

nais da produção animal, a EuroTier 2014. 
As empresas líderes do setor irão mostrar 
todas as novidades e uma gama completa 
de informações e produtos. Até agora, 
2.100 expositores de 49 países confirma-
ram presença na feira. Além de empresas 
alemãs, há participação maciça da Holan-
da (com 163 empresas) e a confirmação 
de 129 empresas da França, China (109), 
itália (84), di-namarca (67), Espanha (59) 
Grã-Bretanha (46), Áustria (45), Bélgica 

A EuroTier 2014 será novamente 
o palco ideal para o intercâmbio 
de informações, com os maiores 

profissionais do ramo. o produtor rural 
tem assim uma oportunidade imperdível 
de ter acesso a uma enorme variedade de 
inovações, tendências e detalhes da produ-
ção animal moderna. Todos os produtores 
e fornecedores líderes de mercado dos 

(45), Áustria (45), Turquia (40) e Polônia 
(35). "o número de inscrições continua no 
mesmo patamar recorde da edição de dois 
anos atrás", disse o diretor da EuroTier, Karl 

setores de pecuária bovina e suínos estarão 
presentes em Hanôver. o setor de gado 
bovino nunca esteve tão bem representado 
como nesta edição da EuroTier. os líderes 
de mercado em tecnologia de sistemas de 
ordenha e refrigeração também têm presen-
ça garantida, e as principais organizações 
internacionais de criadores de bovinos 
irão reforçar a participação na feira. Além 

Schlösser. Para ele, o e-norme interesse de 
expositores estrangeiros é um sinal claro 
de que a EuroTier está ga-nhando cada vez 
mais importância como centro de interesses 

disso, o setor de suinocultura conta com 
grande presença de expositores na Euro-
Tier 2014. Todas as empresas renomadas 
da Alemanha e do exterior irão apresentar 
seus produtos no parque de exposições de 
Hanôver. o número de inscrições aponta 
um ótimo crescimento nas seções destina-
das à rações e insumos, saúde animal assim 
como medicina veterinária. Uma parte 

dos mercados internacio-nais. "Esses núme-
ros  comprovam uma vez mais a liderança 
internacional da EuroTier em feiras para 
profissionais da produção animal."

essencial da EuroTier é a enorme variedade 
de informações e produtos sobre nutrição 
e sanidade animal.

EurotiEr 2014 EM HanôvEr na 
alEManHa já tEM confirMadoS 
2.100 ExPoSitorES dE 49 PaíSES

EurotiEr 2014: todoS oS tEMaS dE 
Produção aniMal da atualidadE EM Pauta

a maior feira do mundo 
para profissionais 
da produção animal 
é palco perfeito 
para intercâmbio de 
informações, vitrine de 
novidades, premiação 
energydecentral 2014 e 
uma vasta programação 
técnica internacional

Em sua última edição, a Eurotier 2012 teve cerca de 2.400 expositores, 160.000 visitantes, destes 38.000 eram de outros países

"Housing the Future", abrigo para bezerros contra 
neve 

Foto: sociedade alemã de agricultura (dGL)

Foto: sociedade alemã de agricultura (dGL)
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PráticaS inovadoraS 
dE ManEjo dE lEiltõES

EnErGydEcEntral: fEira intErnacional dE 
inovação EM aBaStEciMEnto dE EnErGia 

Cada vez mais o manejo animal e 
seus diferentes sistemas de pro-
dução ganham atenção crítica da 

opinião pública e da política. o trabalho 
conjunto de organizações e legisladores 
será indispensável no próximos anos. Com 
isso, os profissionais do manejo animal 
terão de enfrentar novos desafios. Nesse 
contexto, será preciso desenvolver, tanto 
para a construção de estábulos como para 
a nutrição, novos conceitos e produtos 
para atender às demandas de hoje. Para 
executar essas tarefas, será preciso – além 
de uma gestão adap-tada do rebanho – que 
fabricantes de tecnologias para galpões e 

estábulos, nutrição, climatização e manejo 
de dejetos, sem esquecer os fabricantes de 
rações, desenvolvam soluções apropriadas 
para melhorar o bem estar animal. É o que 
irá mostrar o Especial EuroTier "Práticas 
inovadoras de manejo de leitões", que será 
organizado pela 

organização Alemã de Fomento à Cons-
trução e Gestão na Agricultura (Bauförde-
rung Landwirtschaft, BFL) em conjunto 
com a dLG. o visitante poderá ver diversos 
exemplos de construção de estábulos e 
suas instalações, preparação do terreno, 
climatização, além da gestão sanitária, de 
manejo e de alimentação. Maior atenção 

sua extensão, também soluções no setor 
de abastecimento de energia que ainda é 
realizado por vias convencionais. Também 
aqui, os expositores prometem as soluções 
mais adequadas para suprir as demandas de 
energia. Na qualidade de fórum global sobre 
abastecimento descentralizado de energia, 
a "Energydecentral" irá reunir diferentes 
segmentos e mercados. 

Com sua enorme variedade de informa-
ções e produtos sobre o setor energético 
descentralizado, a Energydecentral é uma 
feira singular para essas questões.  

Além de todas as atracões e novidades dos 
expositores, a dLG irá organizar, em conjunto 
com parcerias, especiais sobre "processa-
mento de dejetos e resíduos de fermentação" 
e  "peletização e briquetagem de resíduos 
agrícolas, florestais e de madeira em geral".

será dada para as soluções que facilitam e 
contribuam para o bem-estar animal. Con-
sultores renomados em gestão de manejo, 
saúde animal e estábulos guiarão o Especial 

respondendo a questões e esclare-cendo 
dúvidas dos visitantes. Além disso, temas 
chaves do Especial também serão analisados 
a fundo no fórum técnico "Suínos".

Foto: Beefpoint

dentro da EuroTier é reali-
zada também a feira inter-
nacional de inovação em 
abastecimen-to de energia, a 
Energydecentral 2014, com 

destaque para a geração de energia a partir 
de fontes renováveis, eficiência de instala-
ções, além de armazenamento e distribuição 
de energia. Soluções descentralizadas tanto 
no setor da agricultura como também no 
âmbito de serviços de abastecimento e de 
utilidade pública, além de diferentes áreas 
da indústria, como fabricação de alimentos, 
serão tema de apresentações e discussões. 

A variedade de produtos e informações 
dos cerca de 350 expositores especializa-
dos traz tecnologias inovadoras cobrindo 
desde o abastecimento de energia, rede e 
controle, armazenamento e distribuição, até 
o consumo de energia. A meta é garantir 
o abastecimento de energia com base em 
um sistema de funcionamento que seja 
econômico e confiável. Para consolidar um 
abastecimento de energia por demanda e 
com segurança, é necessário alcançar, além 
do aproveitamento da bionergia em toda a 

Neste ano, a Sociedade Alemã de Agricultura irá destacar 
as evoluções do setor energético com uma premiação das me-
lhores novidades. A concessão das medalhas "Energydecentral" 

é julgada por uma comissão independente e internacional de 
especialistas renomados.  A entrega das medalhas é realizada 
na própria "Energydecentral", em Hanôver.

PEla PriMEira vEz, a "EnErGydEcEntral" rEaliza uMa PrEMiação dE novidadES

Foto: sociedade alemã de agricultura (dGL)

Foto: sociedade alemã de agricultura (dGL)
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circuito ExPocortE cHEGa 
a Ji-Paraná (rO) Para 
diScutir a Eficiência daS 
ProPriEdadES PEcuáriaS

A cidade de Ji-Paraná (Ro) rece-
berá nos dias 17 e 18 de setem-
bro a terceira etapa do Circuito 
ExpoCorte 2014, evento que 
percorre os principais polos de 

produção pecuária do País para disseminar 
tecnologia e fomentar discussões sobre a ca-
deia produtiva da carne. A etapa de Ji-Paraná 
do Circuito será no Parque de Exposições 
Hermínio Victorelli, que recebe o evento pelo 
segundo ano consecutivo. A proposta deste 
ano é debater a gestão das fazendas e por isso 
o evento tem como tema “Como conseguir o 
máximo de minha propriedade”.

Alguns dos maiores especialistas do setor 
já confirmaram presença na etapa de Ji-Paraná 
do Circuito, como osler desouzart (od 
Consulting), Antonio Chaker (Terra desen-
volvimento Agropecuário), Leandro Alencar 
(Minerva Foods), Alexandre Zadra (CRi 
Genética), diede Loureiro (Philbro), Roberto 
Risolia (dow AgroSciences), o pesquisador 
André Souza , Alberto Belentani (Projeta 
Consultoria e Planejamento Agropecuário), 
Flavio Resende (Apta Regional Alta Mogiana), 
Robson Stellato (Zoetis), além do consultor 
internacional da Sociedade Rural Brasileira 
(SRB), Francisco Vila, que é o coordenador 
de conteúdo do Circuito ExpoCorte.

o produtor Alexandre Foroni apresen-
tará a palestra “Vivendo minha fazenda e 
tomando as melhores decisões” e daniel 
de Paula Souza dará ainda um panorama 
da região norte com a apresentação “Ten-
dências da evolução da pecuária na região 
norte do Brasil”. Após o fim de cada um dos 
blocos sempre é realizado um debate com a 
participação do público e dos palestrantes.

“Queremos reunir pecuaristas, em-
presários e técnicos de todo o estado para 
debater, com os palestrantes, o mercado da 
carne e como se pode tirar mais proveito 
das propriedades compartilhando técnicas 
e conhecimentos”, explica a diretora da Ve-

rum Eventos, Carla Tuccilio, que promove 
o Circuito em Ji-Paraná, juntamente com a 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecu-
ária e Regularização Fundiária (Seagri) e a 
Associação Rural de Rondônia (ARR). Para 
o diretor da Associação Rural de Rondônia, 
Sérgio Ferreira, o desempenho da proprie-
dade rural depende da utilização correta 
da tecnologia disponível. “Esta orientação é 
obtida por meio das palestras e debates que 
ocorrem e também por meio da feira de ne-
gócios, onde as empresas que participam do 
evento expõem suas tecnologias”, completa.

Em paralelo às apresentações, os par-
ticipantes terão contato com as principais 
novidades tecnológicas apresentadas por 
empresas de referência do setor pecuário 
que estarão na feira de negócios que compõe 
o evento. Estão confirmadas para a etapa de 
Ji-Paraná as empresas dow AgroSciences, 
Minerva Foods, Philbro, Zoetis, Taura, 
Tortuga - dSM, Beckhauser, Bellman, ou-
rofino, Arysta LifeScience, CRi Genética, 
ABS Pecplan, Associação Brasileira de 
Criadores de Senepol e Romancini.

Principal atividade econômica do estado, 
a pecuária em Rondônia conta atualmente 
com 12 milhões de cabeças de gado, o que 
representa a 7ª posição entre os estados 
produtores. Estes números, porém, podem 
ser melhores segundo o assessor especial da 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Regularização Fundiária (Seagri), Adilson 
Júlio Pereira, basta o produtor saber tirar 
proveito de sua propriedade. “o grande 
desafio é mostrar para o produtor que sua 
propriedade é um negócio viável, então, com 
certeza, com um evento desta natureza o 
criador tem a oportunidade de colocar suas 
dificuldades e também pode perceber que o 
agronegócio é viável”, comenta.

As inscrições para participar do 
workshop podem ser feitas pelo site www.
circuitoexpocorte.com.br.
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GEnoMa coMPlEto do 
café é SEquEnciado PEla 
PriMEira vEz no Mundo

o pesquisador da Embrapa 
Recursos Genéticos e Bio-
tecnologia, Alan Andrade 
(foto), participou de um 
consórcio internacional 

composto por 11 países – Brasil, França, 
itália, Canadá, Alemanha, China, Espa-
nha, indonésia, Austrália, Índia e Estados 
Unidos – que sequenciou pela primeira 
vez no mundo o genoma completo do café 
(Coffea canephora). A iniciativa inédita já 
está publicada  na versão online da revista 
norte-americana Science desde às 15 horas 
(14 horas no horário de Nova York, Estados 
Unidos) de hoje. Esta revista científica, pu-
blicada pela Associação Americana para o 
Avanço da Ciência (AAAS, sigla em inglês), 
é considerada, ao lado da Nature, uma das 
mais prestigiadas de sua categoria, com 
tiragem semanal é de 130 mil exemplares, 

além das consultas online, o que eleva o 
número estimado de leitores a um milhão 
em todo o mundo.

Em 2004, Alan já havia feito parte de um 
grupo pioneiro no Brasil, que sequenciou 
pela primeira vez o genoma funcional do 
café, o que na época resultou no maior 
banco de dados para café do mundo, 
com 200 mil sequências de dNA. Hoje, 
esse banco já possui mais de 30 mil genes 
identificados e está à disposição das 45 
instituições que compõem o Consórcio 
Brasileiro de Pesquisa e desenvolvimento 
do Café (CBP&d/Café), distribuídas em 14 
estados brasileiros.

A diferença entre o sequenciamento 
completo do genoma (estrutural) para 
aquele obtido há 10 anos (funcional) é que 
o estrutural permite aos cientistas ter co-
nhecimento sobre a ordem dos genes dentro 

das sequências de dNA e das regiões inter-
gênicas que compõem o genoma, o que não 
é possível ver no sequenciamento funcional. 
isso é muito importante, especialmente do 
ponto de vista do melhoramento genético, 
como explica Alan, já que permite desenvol-
ver diversas características de interesse na 
mesma planta (produtividade, precocidade, 
tolerância a estresses climáticos e resistên-
cia a doenças, por exemplo).

Na verdade, segundo Alan, esse é o 
ponto alto da conquista científica obtida 
pelo grupo internacional no que se refere 
à aplicação em prol do agronegócio brasi-
leiro. "Que é o que interessa à Embrapa", 
reforça o pesquisador. o sequenciamento 
completo do genoma do café resulta na 

geração de um genoma de referência que 
permite a genotipagem em escala genômi-
ca. Em português mais claro, é como se o 
sequenciamento permitisse a "radiografia" 
do genoma de cada planta, o que permite 
prever o desenvolvimento de algumas 
características de interesse agronômico e 
acelerar o melhoramento genético.

o feito científico está sendo divulgado 
agora, mas diversas plantas já genotipadas 
em escala genômica estão sendo testadas em 
campo há mais de três anos na Embrapa Cer-
rados (outra unidade de pesquisa da Embrapa 
em Planaltina, dF) com ótimos resultados. 
Já foram analisadas mais de mil plantas que 
estão sendo avaliadas quanto à produção e 
outras características agronômicas.
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iniciativa inédita já está disponível na versão 
online da revista Science desde dia 04/09.

http://www.leiloboi.com.br/AgendaDetalhe.aspx?codAgenda=818
http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
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Confiança - Gallassini ainda desta-
ca a confiança demonstrada pelos associa-
dos na liderança da equipe de profissionais e 
na diretoria. “A simplicidade está na raiz da 
explicação para alcançar resultados. Mas, a 
receita de sucesso inclui também a profis-
sionalização da administração, a dedicação 
dos seis mil funcionários e treinamento em 
todos os setores, tanto para os associados 
quanto para os trabalhadores”, diz a matéria 
do anuário. “Se todos puxarem do mesmo 
lado, não tem como dar errado.”

Gratidão – Segundo o presidente da 

coaMo é o dEStaquE do SEtor 
aGroPEcuário BraSilEiro
Em reconhecimento as melhores 

empresas de 26 setores da eco-
nomia nacional, o jornal Valor 
Econômico premiou as compa-
nhias que mais se destacaram 

em 2013. A Coamo foi reconhecida como 
a melhor e maior do setor agropecuário 
nacional pela oitava vez em 14 edições da 
premiação.

Critérios – o presidente e ideali-
zador da Co amo, José Aroldo Gallassini, 
recebeu o troféu Valor 1000 durante a 
cerimônia que contou com a presença 
do ministro da Fazenda, Guido Mantega 
e empresários de diversos segmentos da 
economia. Na soma dos indicadores: re-
ceita líquida, margem obtida, crescimento 
sustentável, rentabilidade, margem de 
atividade, liquidez corrente, giro do ativo 
e cobertura de juros, a Coamo é a campeã 
da agropecuária do Brasil.

anuário - “Simplicidade com profis-

sionalismo”, é o título da matéria especial no 
anuário do Valor 1000 que destaca as mil 
maiores e melhores empresas do país. “A 
história e o sucesso da Coamo se confundem 
com a de seu diretor-presidente, o enge-
nheiro agrônomo José Aroldo Gallassini. 
No cargo há 39 anos, vem sendo reeleito a 
cada quatro anos pelos 27 mil associados, 
que no começo (1970) eram 79. Uma história 
de crescimento continuo e consistente”, diz 
parte da matéria em destaque no anuário.

Capital naCional – Com unida-
des em Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa 
Catarina a Coamo está entre as 30 maiores 
empresas de capital nacional. "Criamos a 
cooperativa para obter bons preços para 
o quadro social, mas nossa preocupação 
é operar com preço de mercado”, explica 
Gallassini. A base da filosofia empresarial é 
simples: “fazer a coisa certa, com seriedade 
e honestidade, qualidades que, aliás, nem 
deveriam ser citadas”.

Coamo, o crescimento é resultado da parti-
cipação expressiva dos cooperados, adminis-
tração profissionalizada, muito trabalho, suor, 
visão estratégica, observância dos valores 
éticos e morais, e formação de uma equipe de 
funcionários profissionalizados e dedicados, 
em prol do atendimento às necessidades do 
quadro social. “É uma satisfação ver o reco-
nhecimento da sociedade empresarial que 
coloca a Coamo entre as maiores empresas do 
país. Continuamos trabalhando e produzindo 
porque acreditamos no potencial do Brasil 
como celeiro do mundo”, assegura Gallassini.

http://www.ocbms.org.br
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GEoPantanal ofErEcE caPacitação 
EM GEotEcnoloGiaS no caMPo

GEllEr: Safra 2014/2015 dEvE 
confirMar 200 Mi dE tonEladaS

os inscritos terão a opor-
tunidade de aprofundar 
seus conhecimentos em 
técnicas de mapeamento, 
análise espacial, análise de 

imagens, aplicação de sistemas, geoesta-
tística, fluviomorfologia, sensoriamento 
remoto, entre outros temas. o evento 
oferecerá seis cursos compostos por aulas 
teóricas, sendo dois deles com exercícios 
práticos em campo.

 os treinamentos visam orientar pes-
quisadores, estudantes e profissionais que 
desempenham atividades científicas na re-
gião para o uso correto das tecnologias apre-
sentadas no evento. o principal objetivo é 
reforçar a qualidade das atividades científicas 
promovidas no Pantanal, complementando 
a formação oferecida pela graduação das 

o ministro da Agricultura, Neri 
Geller, disse, no último dia 4/9 que 
está “muito otimista” em relação 

ao desempenho da safra 2014/2015. Na 
avaliação dele, deve se confirmar a previsão 
de produção de 200 milhões de toneladas 
de grãos.

“Estamos muito otimistas com relação 
à próxima safra e bem modestos. Acho que 
se confirmam os 200 milhões de toneladas”, 
afirmou, em visita à Expointer, em Esteio 
(RS).

o ministro da Agricultura informou que 
o governo está consolidando os números 
para a safra de grãos 2013/2014, cujo ca-

instituições que atuam no bioma.
 "Uma das nossas principais motiva-

ções é transferir o conhecimento na área 
de geotecnologia, principalmente para 
os profissionais e estudantes. Queremos 
que as pessoas tenham esse contato com a 
região, porque uma coisa é olhar a imagem 
e outra é observar em campo; inclusive, os 
participantes pedem para ter mais dessa 
vivência", explica o pesquisador da Embrapa 
informática Agropecuária João Vila, presi-
dente da comissão organizadora.

de acordo com Sandra Neves, presi-
dente do comitê científico do simpósio, o 
conteúdo dos treinamentos é de caráter 

lendário terminou em junho. Segundo Neri 
Geller, o volume de produção deve fechar 
próximo dos 194 milhões de toneladas.

“A segunda safra teve início de previsão 
de queda em função de excesso de chuva 
em algumas regiões do Centro-oeste e seca 
em outras. Mas acabou se consolidando 
uma super safra.”

MerCado - Com relação ao mer-
cado, Geller ressaltou que as perspectivas 
não são “tão fortes” para o ano que vem, 
especialmente em relação ao milho. No 
entanto, garantiu que o governo vai manter 
a atuação no segmento, especialmente no 
apoio à comercialização do cereal.

multidisciplinar e de interesse de pro-
fissionais, professores e estudantes que 
atuam nas áreas de cartografia, geografia, 
geologia, agronomia, ecologia, ciências 
biológicas, turismo, engenharias e outras 
áreas relacionadas aos recursos naturais 
e ao meio ambiente. A oportunidade de 
associar o conhecimento teórico à prática 
no campo é fundamental para quem usa as 
geotecnologias.

dos seis cursos oferecidos, quatro ocor-
rerão em Campo Grande (MS), em 22 e 23 de 
novembro, das 8 às 17 horas, no campus da 
Universidade Católica dom Bosco (UCdB) 
e dois na Base de Estudos do Pantanal da 

“Está funcionando muito bem. Vamos 
fazer até R$ 300 milhões de subvenção para 
escoamento da safra seja de Mato Grosso, 
de Goiás e agora na Bahia”, disse ele.

Para o Rio Grande do Sul, sinalizou que 
o governo “está preparado” para apoiar 
o setor de trigo, que, nos últimos meses 
vinha criticando o governo em função dos 
efeitos da retirada temporária da tarifa de 
importação do cereal de fora do Mercosul.

“Já estão liberados R$ 150 milhões para 
fazer o Pepro e R$ 250 milhões para repor 
estoques, garantindo o preço mínimo para 
o produtor”, garantiu o ministro.

Geller também destacou a atuação da 

Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul (UFMS), no mesmo período.

Um dos treinamentos na Base de Estu-
dos do Pantanal capacitará os participantes 
à análise de imagens de alta resolução do sa-
télite RapidEye, fornecidas pelo Ministério 
do Meio Ambiente, e também no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), cujo conteúdo será 
focado na aplicação de geotecnologias com 
base na legislação.

Sensoriamento remoto aplicado aos 
estudos das mudanças ambientais no Pan-
tanal será outro curso realizado em campo, 
e terá como foco as mudanças fluviais do 
bioma pantaneiro. A localização da Base 
contribui para um melhor desenvolvimento 
dos treinamentos, já que se encontra dentro 
do Pantanal, em uma das margens do rio 
Miranda.

os interessados em participar dos cursos 
também deverão se inscrever no evento, 
pelo site: http://www.geopantanal.cnptia.
embrapa.br/2014/. o 5º GeoPantanal tem 
como tema "interação planalto e planície, 
sistema produtivo e sustentabilidade". A 
organização é da Embrapa informática 
Agropecuária (Campinas, SP), instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (inpe), 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat), Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul (UFMS) e Universidade 
Católica dom Bosco (UCdB).

instituição da consolidação de mercados in-
ternacional. Mencionou a liberação da soja 
intacta RR2 Pro – produzida pela Monsanto 
– por parte da China e o reconhecimento 
risco insignificante para mal da vaca louca 
atestado pela organização internacional 
de Saúde Animal (oiE).

“Fala-se em Ministério, Super Minis-
tério, mas o Ministério está fazendo a sua 
parte”, disse ele.
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Base de Estudos do Pantanal da UFMS sediará cursos práticos
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23.09.14
Uma nova era de notícias está para começar.

Aguardem!
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maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
doZe toneladas - A proprie-

dade da família Gordon, dona de 500 
hectares no estado norte-americano do 
iowa, tem uma expectativa de produti-
vidade para o milho de 12 toneladas por 
hectare (200 sacas) e para a soja de cerca 
de 4 toneladas/hectare (66 sacas). “Vamos 
ter a nossa melhor produção nos últimos 
três anos”, afirmou o produtor Wassenar 
Gordon. Ele foi visitado por uma comitiva 
formada por 39 associados e técnicos da 
Cocamar. A família negocia sua safra com 
uma cooperativa local e nela armazena 
parte da produção, pagando um aluguel 
mensal. outra parte fica guardada em 
silos na própria fazenda. 

Balança CoMerCial - A ba-
lança comercial brasileira teve superávit 
(exportações maiores que importações) 
de US$ 1,168 bilhão em agosto. Trata-se 
do sexto resultado positivo consecuti-
vo em 2014. No acumulado do ano, a 
balança está superavitária em US$ 249 
bilhões. de janeiro a agosto de 2013, 
havia déficit de US$ 3,7 bilhões. Apesar 
de positivo, o saldo de agosto é o menor 
para o mês desde 2001, quando houve 
superávit de US$ 634,2 milhões.

MilHo/soJa - As exportações de 
soja e milho do Brasil em agosto ficaram 
abaixo das registradas um ano antes, 
num momento em que os embarques 
da oleaginosa tendem a ser mais fracos 
e os do cereal se apresentam mais fortes, 
informou na segunda-feira a Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex). Apesar 
de menores que no mesmo período do 
ano passado, os embarques de milho 
ganharam força em agosto frente a 
meses anteriores do ano, somando 
2,46 milhões de toneladas, ante 592 mil 
toneladas em julho, mas ainda perdem 
para agosto de 2013, quando somaram 
3,05 milhões de toneladas.

MandioCa - Produtores consul-
tados pelo Cepea seguem na intenção de 
colher a raiz, visto que muitos têm áreas 
de arrendamentos a entregar, enquanto 
outros temem quedas mais expressivas 
nos preços da mandioca. Com estoques 
crescentes e baixa liquidez, parte das 
fecularias já diminuiu o ritmo de proces-
samento, e, consequentemente, reduziu 
a demanda pela matéria-prima. Assim, 
houve excedente de raiz no mercado, o 

que manteve os valores em baixa na maio-
ria das regiões pesquisadas pelo Cepea. 

BaYer - A Bayer CropScience 
participa do XXiX Congresso Brasileiro 
da Ciência das Plantas daninhas, que 
aconteceu entre os dias 1 e 4 de setembro 
de 2014, no Centro de Convenções do 
Serrano Resort Convenções & Spa, em 
Gramado (RS). Na ocasião, a empresa 
mostrará pesquisas e ações para evitar 
a resistência das plantas daninhas a 
herbicidas, como por exemplo, a adoção 
da rotação de culturas e de mecanismos 
de ação de herbicidas.

BioMassa - A crise de abasteci-
mento de água no país vem se agravando 
e a demanda de água à população e à  
produção de energia aumentou muito 
nos últimos anos. Com isso, o risco imi-
nente de racionamento vem assustando 
os brasileiros. Levantamento da Agência 
Nacional de Águas (ANA) revela que 
seis das principais bacias hidrográficas 
do país sofrem com escassez de chuva, 
afetando cerca de 40 milhões de brasi-
leiros – 20% da população do país – de 
nove estados mais o distrito Federal. 

Biodiesel - A esperada aprovação 
pelo Senado Federal da Medida Provi-
sória 647/2014, nesta terça-feira (2), 
deverá instituir definitivamente o teor 
de 7% de biodiesel em todo o diesel B 
consumido no Brasil. Trata-se de um 
importante passo para a consolidação do 
setor e para reduzir a exposição do Brasil 
às oscilações de preços dos derivados 
de petróleo no mercado internacional.

inVestiMento - Em expansão 
por todo o país e alvo de altos investi-
mentos, o agronegócio tem apresentado 
incremento no ano de 2014. Somente 
no primeiro semestre, o setor obteve 
superávit de US$ 40,8 bilhões na balança 
comercial, segundo o Boletim do Agro-
negócio internacional, desenvolvido 
pela Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA). 

Esta coluna é um resumo das notícias do agronegócio, publicadas pelos sites especializados no assunto. as 
informações partem de: agrolink,Cepea/Esalq, agencia Brasil. dê sua opinião: mauricio.galhardo@hotmail.
com. todo sábado tem cartoon novo, acesse: //agro-cartoons.blogspot.com.br

fEira do EMPrEEndEdor 
SuPEra ExPEctativaS, 
intEGrando SEtorES 
E MunicíPioS do MS

fila dE navioS Para EMBarquE 
dE açúcar diMinui, diz aGência

A 6ª edição da Feira do Em-
preendedor representou 
este ano a integração entre 
os setores do Agronegócio, 
indústria, Comércio e Servi-

ços, destacando também a importância das 
políticas públicas para os pequenos negó-
cios, e a inserção de práticas sustentáveis 
e de acessibilidade às empresas do estado. 

o evento superou as expectativas, ultra-
passando a casa das 30 mil visitas durante os 
quatro dias de mostra; destas, 105 caravanas 
com 2.850 participantes. de quinta-feira 
a domingo, foram realizadas mais de 250 
atividades que capacitaram cerca de 13 mil 
pessoas, além da exposição de 150 marcas 
que apresentaram as novidades em produ-
tos e serviços dos mais variados mercados. 

 o superintendente do Sebrae no MS, 
Cláudio Mendonça, destacou a importân-
cia do caráter estadual da feira, ou seja, já 
que contou com ao menos um visitante 
cada município de Mato Grosso do Sul; 
destacando a superação das metas e o en-
volvimento de todos. 

 “isto tudo se traduz pelo reconheci-
mento do público. Em nome de todos os 
colaboradores, agradeço os parceiros e 
os veículos de comunicação pelo trabalho 
feito para divulgar o evento, prestando um 
serviço à população”, ressalta. 

Para Maristela França, diretora de opera-
ções da entidade no estado, a Feira deixou a 
mensagem de conexão entre os setores pro-
dutivos, em uma relação de interdependência, 

o total de navios que aguardam para 
embarcar açúcar nos portos brasi-
leiros caiu de 33 para 32 na semana 

encerrada em 3 de setembro, de acordo com 
levantamento feito pela agência marítima 
Williams Brasil. o relatório considera em-
barcações já ancoradas, aquelas que estão 
ao largo esperando atracação e também as 
que devem chegar até o dia 24 de setembro. 

Foi agendado o carregamento de 1,05 
milhão de toneladas de açúcar. A maior 
quantidade será embarcada no Porto de 
Santos, de onde sairão 562,41 mil t, ou 53% 

através de ações alinhadas, para um resultado 
muito maior. Ela destacou ainda as políticas 
públicas como o alicerce desta união setorial. 

 “A Lei Geral impacta nos pequenos 
municípios e negócios em todo o Brasil. É 
importante fomentá-la para criar um am-
biente legal que propicie desenvolvimento, 
melhorando os aspectos tributário, fiscal, de 
acesso a serviços financeiros, compras gover-
namentais e inovação e tecnologia”, reforça.

 Já o diretor técnico do Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas no MS, Tito 
Estanqueiro, lembrou que das parcerias 
para a realização da iniciativa e do impacto 
que o evento tem para as pessoas. “Não é 
fácil fazer uma feira desta magnitude, por 
isso, unimos esforços entre as instituições 
para propiciar bons ensinamentos e apren-
dizado”, diz. “Mato Grosso do Sul, pela sua 
dinâmica, precisa que este tipo de evento 
aconteça com certa frequência, projetando 
as oportunidades a quem é ou quer ser em-
preendedor, podendo compartilhar ainda 
com amigos e colaboradores”. 

do total. Paranaguá responderá por 45% 
(473,41 mil t); Recife, por 1% (10,50 mil t); 
e Maceió, também por 1% (6,42 mil t). Em 
Santos, o terminal da Copersucar deve em-
barcar 161 mil t. No da Rumo, os embarques 
devem somar 277,91 mil t, e no da Cargill, 
123,50 mil t, no período analisado. A maior 
quantidade a ser exportada é da variedade 
VHP, açúcar bruto de alta polarização, com 
972,70 mil toneladas. os embarques do 
cristal B-150 somam 80,32 mil toneladas. 
Não há agendamento para o açúcar A-45. o 
A-45 e o B-150 são exportados ensacados.

Foto: divulgação
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BraSil PodE SEr o  
PriMEiro a aProvar 
EucaliPto tranSGênico

Em audiência pública organizada 
pela Comissão Técnica Nacio-
nal de Biossegurança (CTNBio), 
foi discutido com a sociedade a 
segurança e os potenciais bene-

f ícios da liberação do eucalipto transgênico. 
A temática já é debatida pelo órgão desde 
janeiro deste ano, mas ainda não há previsão 
de quando será acatada.

Algumas características do Brasil po-
dem favorecer que o país seja o primeiro 
a implantar a tecnologia no mundo. É o 
que diz a diretora-executiva do Conse-
lho de informações sobre Biotecnologia 
(CiB), Adriana Brondani. “o Brasil possui 
uma legislação moderna, um processo de 
análise de biossegurança rígido e centros 
de pesquisa de excelência; temos todas as 

ferramentas para nos tornamos referência 
na área de biotecnologia”.

de acordo com a avaliação do CTNBio, 
o eucalipto transgênico apresenta quase 20% 
de aumento na produtividade, quando com-
parado ao eucalipto convencional. o gene 
extra adicionado, que vem da Arabidopsis 
thaliana - planta-modelo muito usada para 
experimentos genéticos, reduziu de sete 
para cinco anos e meio o período entre 
plantio e colheita, e também aumentou o 
diâmetro do tronco e altura da árvore. Ele 
também codifica uma das enzimas especí-
ficas que formam a celulose.

Testes no Brasil - São Paulo, Bahia e 
Piauí abrigaram os primeiros testes de 
eucaliptos transgênicos no país. Cientistas 
acompanham os resultados desde 2006, e 

Árvore geneticamente modificada 
pode render 20% mais

chegaram a resultados animadores: a nova 
árvore geneticamente modificada não cau-
sa impactos ao meio ambiente e a outros 
vegetais, quando comparado ao eucalipto 
convencional. Por também aumentar a 
produtividade, a tecnologia pode diminuir 

a área de plantio e reduzir pressão sobre 
florestas naturais.

os ganhos têm potencial social: pode 
haver geração de empregos, com 975 mil 
famílias fixadas no campo e acréscimo de 
até 30% na renda familiar.

http://www.leilogrande.com.br/agenda_evento.aspx?cod=309&nome=4-leilao-reprodutores-fazenda-bodoquena
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dataGro: rEcuPEração 
do SEtor dE cana PodE 
coMEçar PElo Etanol

de acordo com as novas proje-
ções, a produção do biocom-
bustível no Centro-Sul será 
de 24,02 bilhões de litros, 
contra os 23,3 bilhões de litros 

estimados no primeiro semestre deste ano.
Já o açúcar deve chegar a 32,8 milhões de 

toneladas, ante as 34,2 milhões de toneladas 
produzidas no período de 2013/2014. A 
commodity já chegou a ser estimada em 33,2 
milhões de toneladas para este ano safra.

Nastari afirma que mercado açucareiro 
internacional ainda está muito estocado 
e nem os índices de exportação para a 
China foram suficientes para dar ânimo às 
projeções. Segundo o presidente, o Brasil 
responde por 73,2% de total de açúcar im-
portado pelos chineses. das 3,38 milhões 
de toneladas embarcadas, 2,47 milhões de 
toneladas são dos produtores brasileiros.

"Foi interessante o ministro [da Fazenda] 
Guido Mantega ter sinalizado um reajuste 
da gasolina ainda este ano. Em paralelo, a 
frota de carros flex está crescendo e já atin-
giu 22,3 milhões de veículos", destaca Plínio.

dados da consultoria mostram que a 
defasagem no preço do biocombustível, na 
última semana de agosto, chegou a 14,6%. 
Para o presidente, o produto é competitivo, 
mas sofre com as medidas que beneficiam 
a gasolina e a interferência cambial.

Além disso, o Senado Federal aprovou, 
nesta semana, a Medida Provisória (MP) 
647, que aumenta o percentual da mistura 
de etanol anidro na gasolina, de 25% para 
27,5%. Agora, a delimitação sobre o aumen-
to depende apenas da sanção da presidente 

dilma Rousseff.
"A aprovação do aumento da mistura 

reduziria a necessidade de importação de 
nafta e de gasolina pela Petrobras, vendida 
no mercado doméstico abaixo do preço 
internacional. desde 2011, a companhia 
importou quase nove bilhões de litros de 
gasolina gerando um déficit à balança co-
mercial do País", explica a União da indús-
tria de Cana-de-Açúcar (Unica), em nota.

Segundo a entidade, o setor sucroener-
gético, desgastado pela crise, se beneficiaria 
com o aumento da demanda interna de 
etanol anidro superior a um bilhão de litros.

"Essa aprovação pode impulsionar o 
mercado de etanol e levar os produtores a 
investirem no biocombustível", completa o 
presidente da datagro.

Vale ressaltar que o programa de testes 
para o aumento da mistura é coordenado 
pelo Ministério de Minas e Energia (MME), 
com acompanhamento permanente dos Mi-
nistérios da indústria, Comércio e desen-
volvimento (MdiC), da Agricultura (Mapa), 
entidades como o inmetro, Petrobras, e 
dos setores sucroenergético e automotivo.

mesmo depois de sinalizar um déficit de 2,46 milhões 
de toneladas de açúcar no mercado externo para 
a safra 2014/2015, o presidente da consultoria 
datagro, Plínio Nastari, divulgou no dia 4/9 revisões 
nos indicadores de produção sucroenergética e 
afirmou que "a recuperação do setor deve começar 
pelo etanol e, então, caminhar para o açúcar".

MerCado externo - No mês de agosto, segundo a datagro, foram expor-
tadas 2,3 milhões de toneladas de açúcar, quedas de 7% em relação ao mês anterior e 
de 30% quando comparado ao mesmo período de 2013. No acumulado do ano, cerca 
de 14 milhões de toneladas foram embarcadas, recuo de 13% no comparativo anual.

Já o etanol embarcou cerca de 948,9 milhões de litros no acumulado do ano, contra 
mais de um bilhão de litros exportados no mesmo período de 2013.
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