
    

O fechamento do dua 14/02, 
no entanto, foi baixista, 
trazendo o primeiro mês 
cotado para US$ 9,03/
bushel, contra US$ 9,13 

uma semana antes. A média de dezem-
bro/18, para o primeiro mês cotado, ficou 
em US$ 9,00, enquanto a de janeiro/19 
registrou US$ 9,08/bushel. Nota-se que, em 
termos médios mensais, o valor do bushel 
subiu constantemente desde setembro/18, 
quando atingiu apenas US$ 8,34. Ou seja, 
desde então o bushel da oleaginosa, em 
Chicago, ganhou quase um dólar. Dito 
isso, o mercado, nestes primeiros 45 dias 
de 2019 está relativamente estável entre 
US$ 8,90 e US$ 9,20/bushel.

O mercado melhorou diante da possi-
bilidade de um acordo comercial definitivo 
entre EUA e China, cuja data limite da 
trégua estabelecida no início de dezembro 
se encerra nesta virada de fevereiro para 
março. Todavia, ainda há muitas dúvidas 
quanto ao sucesso final das negociações, 
fato que trará ainda bastante volatilidade 
às cotações nas próximas semanas.

Por outro lado, o clima na América do 

crise eua x china: possibilidade de acordo 
comercial definitivo melhora o mercado
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horticultores utilizam aplicativo 
e rastreiam o processo produtivo

estudo mostra benefícios após 20 
anos do uso de transGênicos

Página 3. Página 7.

tecnoloGia de 
hidroGênio verde 
na produção de 
fertilizantes

Muito além das cifras, processos e 
produtos, o turismo Halal é um estilo de 
vida. Página 2.

Empresas privadas do setor agrícola 
estão estudando a utilização de tecnologia 
de hidrogênio verde na produção de fertili-
zantes. De acordo com a Yara international 
ASA, uma dessas empresas, o principal 
objetivo é produzir alimentos cada vez 
mais saudáveis e com práticas menos 
agressivas ao meio ambiente. Página 3.

turismo halal 
prevê Gerar us$ 
233 bi até 2020

Neste período em que 
estivemos de recesso 
o bushel da soja 
em Chicago, para o 
primeiro mês cotado, 
apresentou melhora 
em seu valor, ganhando 
2,6% em 36 dias úteis.

Sul trouxe preocupações, particularmente 
no Brasil e parte da Argentina. A safra futura 
brasileira foi revista para baixo, ficando 
agora em 115 milhões de toneladas na 
estimativa, apesar do aumento da área plan-
tada. No ano anterior o país havia colhido 
pouco mais de 120 milhões de toneladas. 
Na Argentina, diante da forte frustração 
do ano passado, o volume a ser colhido 
neste ano será maior, porém, talvez aquém 
do que o mercado esperava inicialmente. 
Para compensar esta realidade, no Brasil 
a colheita da atual safra de soja está muito 
adiantada como veremos a seguir.

Assim, nesta segunda semana de feve-
reiro o mercado trabalhou em torno desta 
realidade, sem grandes variações em Chi-
cago. Devido a problemas orçamentários 
nos EUA, o relatório de oferta e demanda 
do USDA, no mês de janeiro, não foi reali-
zado. Já o relatório de fevereiro, divulgado 
no dia 08/02, reduziu a safra estadunidense 

de 2018/19 para 123,7 milhões de toneladas, 
após 125,2 milhões em dezembro/18. Com 
isso, os estoques finais estadunidenses, 
para o corrente ano comercial, recuaram 
para 24,8 milhões de toneladas, contra 
26 milhões em dezembro. A produção 
mundial de soja seria de 361 milhões de 
toneladas, contra 369,2 milhões esperada 
em dezembro, porém, ainda bem acima 
das 340 milhões de toneladas efetivamente 
confirmadas no ano anterior (2017/18). Já 
os estoques finais mundiais foram reduzi-
dos para 106,7 milhões de toneladas para 
2018/19, porém, ficam ainda bem superio-
res aos 98,1 milhões do ano anterior e aos 
95,8 milhões de toneladas de dois anos antes. 
Neste contexto, a média de preços esperada 
para os produtores estadunidenses de soja, 
neste ano 2018/19, fica entre US$ 8,10 e US$ 
9,10/bushel, contra US$ 9,33 em 2017/18 
e US$ 9,47/bushel em 2016/17. Continua 
na página 3.

Foto: Reprodução Internet
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turismo halal prevê 
Gerar us$ 233 bi até 2020
O mais recente dado sobre 

o potencial turístico para 
a comunidade islâmica 
rendeu a cifra de US$ 192 
bilhões ao redor do mundo 

- dados de 2017. De acordo com informa-
ções do consultor de turismo jordaniano 
durante painel Halal do fórum Econômi-
co Brasil & Países Árabes realizado pela 
Câmara de Comércio Árabe Brasileira em 
São Paulo (SP), estimou um crescimento 

de 121,35% até 2020.  
Dinâmico e comprometido com sua 

comunidade, o segmento é promissor e 
diversos países não-islâmicos embarcam 
nesta economia viva composta por aproxi-
madamente 1,6 bilhão de consumidores que 
movimentam US$ 2 trilhões ao ano, o que 
inclui consumo de alimentos, cosméticos, 
finanças, entre outros. 

Ao todo o turismo islâmico conta com 
130 destinos com enorme procura ao redor 
do globo, sendo 48 de origem islâmicas e 82 
não-islâmicas. Entre os países não-islâmicos 
os dez primeiros, de acordo com o anuário da 
Crescent rating, estão: Singapura, Tailândia, 
reino Unido, Japão, Taiwan, Hong Kong, 
África do Sul, Alemanha, frança e Austrália. 
Ainda, de acordo com o estudo, em 2018, a 
Ásia liderará as viagens Halal. Destinos como 
Cingapura, Tailândia, Japão e Coreia demons-
tram um elevado interesse pelo turismo Halal 
e no mercado de viagens muçulmano.

O Japão, por exemplo, país não-islâmico, 
conseguiu olhar para este mercado como 
uma excelente opção de negócios, dado 
aos importantes eventos esportivos que 
ocorrerão nos anos sequentes.

Com uma população islâmica residente 
estimada entre 100 a 200 mil, o Japão se tor-
nou um país que adequou sua estrutura para 
não apenas atender seus domiciliados, mas 
também receber visitantes islâmicos. Em 2004 
o número de turistas mulçumanos era de 150 
mil, passando para 700 mil em 2016 e previsão 
de atingir 1,4 milhão de pessoas até 2020, de 

acordo com dados da Crescent rating. 
Para dar uma ideia sobre a projeção 

deste crescimento, ao longo deste tempo, 
as empresas japonesas estão cada vez mais 
conscientes do potencial global do merca-
do e estilo de vida islâmico. Assim, o país 
desenvolve programas de aprendizagem 
visando a educação sobre as necessidades 
dos consumidores da comunidade islâmica. 

Basta olhar para a rede de restaurantes 
japoneses. Atualmente 800 se autopro-
movem como “amigos dos mulçumanos”, 
no entanto, apenas 150 deles contam com 
certificação Halal. 

Aliado ao consumo o Japão também 
volta seu olhar para locais de oração. O 
número de mesquitas no Japão cresceu de 86 
em 2013 para 99 em junho de 2017. Locais 
destinados para essas atividades podem ser 
encontrados nos principais aeroportos, 
como o de Haneda e os internacionais de 
Narita e Kansai, além de centros ferroviá-
rios como a estação Jr Tokyo e Jr Osaka. 
Atualmente instalações dedicadas para a 
oração também podem ser encontradas 
em shopping centers japoneses.

Todavia, o mercado Halal japonês de-
verá ser avaliado em US$ 1 bilhão até 2020, 
isso devido às Olímpiadas e Paraolimpíadas 
de Tóquio. Este último provou ser o destino 
mais equipado para viajantes mulçumanos, 
considerado pela pesquisa da Crescent ra-
ting, a região líder do Japão para turismo 
Halal. Todavia, espera-se que o consumo 
mude de grandes cidades para áreas de 

provinciais que demonstram potencial para 
prestação de serviços.

Hoje, o turismo Halal japonês representa 
de 3 a 3,5% dos destinos de viagens para a 
região sul da Ásia ante 27% da indonésia, 
23% da Malásia e 5% da Singapura. 

vale lembrar que há crescente busca por 
produtos Halal pelos não islâmicos devido 
a segurança e garantia proporcionado pelo 
sistema de inspeção.

Por outro lado, ainda que no Brasil haja 
um gap no quesito turismo Halal quando 
comparado aos países da Ásia que inves-
tem neste mercado, há esforços para que 
este jogo vire. Conforme explica o CEO 
da Siil Halal (Chapecó/SC), uma das mais 
importantes certificadora para produtos 
Halal no Brasil, Chaiboun Darwiche: “falta 
visão para investimentos no Brasil. Preci-
saríamos de um marketing atuante para 
que posteriormente pudéssemos divulgar 
todo o potencial deste mercado, a exemplo 
Tailândia, hoje com uma forte propaganda 
no turismo Halal.”, analisa.

O executivo destaca que a Siil Halal 
acompanha o crescimento do turismo halal, 
mas para isso faz ressalvas: “Precisamos 
adequar por exemplo os aeroportos na-
cionais, a logística, a alimentação, hotéis, 
hospitais, etc.” E lembra que a Sill Halal está 
preparada para este desenvolvimento em 
solo nacional por meio de sua expertise de 
mais de dez anos na certificação e assessoria 
de empresas, entidades de classe e governo 
para alavancar o turismo Halal no Brasil.

Por ARtHuR RODRIgO RIBEIRO 

Muito além das cifras, 
processos e produtos, 
o turismo Halal é um 
estilo de vida
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Por LEOnARDO gOttEMS

“aGricultura sente impacto das políticas de trump”

tecnoloGia de hidroGênio verde na produção de fertilizantes

Uma revisão de estudos re-
alizados por cientistas da 
Europa e dos Estados Uni-
dos, mais especificamente 
da Universidade de Cornell, 

analisou as culturas transgênicas resistentes 
a pragas (proteína Bt), cultivadas em mais 
de 405 milhões de hectares nos últimos 20 
anos, para mostrar seus benef ícios. Além 
de terem sido eficazes no controle de pra-
gas e na redução do uso de pesticidas, eles 
também provaram não prejudicar orga-
nismos não-alvo, como insetos benéficos, 
animais, etc. 

As propriedades inseticidas da proteína 
Bt permitem que os agricultores controlem 
as pragas sem pulverizar seus campos (ou 
reduzir o uso) de pesticidas. Mas o uso de 
culturas Bt tem sido criticado por opositores 

que afirmam que a biotecnologia agrícola 
poderia ter efeitos indesejáveis sobre or-
ganismos não-alvo, incluindo insetos que 
podem não representar um perigo para as 
culturas (tais como borboletas e abelhas). 
Esta suposta ameaça levou a acusações 
de que as culturas Bt danificam os ecos-
sistemas. 

Os autores do estudo, Jörg romeis, Ste-
ven E. Naranjo, Michael Meissle e Anthony 
M. Shelton, concluem que “a eficácia dos 
cultivos transgênicos Bt no controle de 
importantes pragas-alvo” (como a bicheira 
que ataca o milho, os vermes que se alimen-
tam de algodão e as brocas que dizimam 
a produção de berinjela), foi “muito alta”. 
Além disso, o estudo parece confirmar 
pesquisas recentes de que as culturas 
resistentes a insetos criam um efeito que 
também beneficia os agricultores que não 

Os dois primeiros anos do governo 
de Donald Trump incluíram uma 
“enxurrada” de políticas e ações 

que afetaram a indústria agrícola norte-a-
mericana, segundo John Stewart, gerente de 
assuntos governamentais para a American 

Empresas privadas do setor agrícola 
estão estudando a utilização de tec-
nologia de hidrogênio verde na pro-

dução de fertilizantes. De acordo com a Yara 
international ASA, uma dessas empresas, o 
principal objetivo é produzir alimentos cada 
vez mais saudáveis e com práticas menos 

feed industry Association (AfiA). Ele disse 
ainda que o surgimento de uma nova lei agrí-
cola, da renegociação acordos comerciais 
e o aumento a tensão com a China sobre 
as tarifas acabaram tendo efeitos no setor. 

“Certamente vimos alguma tensão 
continuar a se acumular e estamos nos 
aproximando rapidamente do dia do acordo 
com a China para chegar a um acordo co-
mercial ou entendimento”, disse ele durante 
um Tech Talk na international Production 
& Processing Expo (iPPE) em Atlanta, nos 
Estados Unidos. “Temos algumas poucas 

agressivas ao meio ambiente. 
Para isso, a companhia acabou formando 

uma parceria com a ENGiE onde irão buscar 
a produção de fertilizante sem carbono, 
sendo que o hidrogênio limpo é o principal 
facilitador para a fabricação de amônia livre 
de CO² ou “verde”, que é o ingrediente chave 
para o fertilizante ecologicamente correto. 
O objetivo do estudo é projetar uma usina 
de hidrogênio verde integrada com a planta 
de amônia da Yara em Pilbara, Austrália, 
que é um local com, com bastante sol e 

usam culturas modificadas, incluindo os 
agricultores orgânicos. 

“A adoção em grande escala de culturas 
Bt em algumas partes do mundo levou a su-
pressões em toda a área da população-alvo 
de pragas que beneficia tanto os agricultores 
que adotaram a tecnologia quanto aqueles 

semanas até que algo precise ser oferecido 
ou aumentemos as tarifas sobre os produtos 
chineses mais uma vez”, completa. A AfiA 
anunciou quer trabalhar com a adminis-
tração e o Congresso para garantir que os 
Estados Unidos não nivelem mais tarifas que 
resultem em ações adicionais de retaliação. 
Em julho passado, Trump anunciou tarifas 
de 25% sobre vários produtos chineses e a 
China respondeu com tarifas retaliatórias 
sobre produtos dos EUA, incluindo a soja. 
Antes da guerra comercial, a China era o 
maior comprador de soja dos EUA, com-

água do mar, ingredientes fundamentais 
para a produção de hidrogênio renovável.

Para isso os pesquisadores irão conver-
ter a planta de amônia de Pilbara, de um 
tipo que depende completamente do gás 
natural para o seu hidrogênio para uma 
onde parte significativa de seu hidrogênio 
vem de energia renovável.  Segundo eles, 
alcançar a meta reduzirá significativamente 
as emissões de CO² da planta. “A Yara e a 
ENGiE têm o conhecimento e a experi-
ência complementares para empreender 

que não a adotaram. variedades trans-
gênicas resistentes a insetos podem não 
apenas ajudar a aumentar a produtividade 
e proporcionar benef ícios econômicos 
aos agricultores, mas também melhorar a 
saúde ambiental e humana”, escreveram os 
pesquisadores. 

prando de 30 a 35 milhões de toneladas 
por ano. 

O Congresso deve começar as discus-
sões em abril, mas está aguardando os re-
latórios de várias agências governamentais, 
incluindo a agricultura, sobre o impacto 
que o acordo renegociado terá. “Estamos 
tentando resolver muitas peças comerciais 
de uma só vez, e tem sido uma estrada 
interessante. O Congresso tem estado 
muito disposto a discutir alguns deles, mas, 
novamente, grande parte dessa autoridade 
cabe à administração”, conclui. 

um projeto tão complexo, mas o principal 
ingrediente desse empreendimento é nosso 
compromisso mútuo com um planeta mais 
saudável e um futuro sustentável”, diz Yves 
Bonte, da EvP New Business. 

“Juntos, Yara e ENGiE estão agindo para 
entender melhor como fazer a tecnologia 
de hidrogênio verde funcionar, e para a 
Yara, é de particular importância entender 
como isso pode nos ajudar a tornar nossos 
fertilizantes livres de carbono a um custo 
aceitável”, finaliza Bonte. 

“A eficácia dos cultivos transgênicos Bt no controle 
de importantes pragas-alvo foi muito alta”

Foi isso que disse segundo 
John Stewart, gerente da 
American Feed Industry 
Association (AFIA)

Objetivo é produzir uma 
agricultura mais sustentável

estudo mostra benefícios 
após 20 anos de transGênicos

Foto: Reprodução Internet

Por LEOnARDO gOttEMS

Por LEOnARDO gOttEMS
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mercado melhorou diante da possibilidade de um 
acordo comercial definitivo entre china e eua
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vale ainda registrar que a susten-
tação do preço do grão também 
está ancorada na forte elevação 
da cotação do óleo de soja 

nestes últimos dois meses. Em Chicago, 
a libra-peso passou de 27,31 centavos de 
dólar no final de dezembro/18 para 30,90 
centavos em 06/02, recuando neste dia 
14/02 para 29,89 centavos. O valor do úl-
timo dia 06/02 não era visto desde o início 
de junho passado e se deve a elevações no 
valor mundial do petróleo neste início de 
novo ano.

Já no Brasil, o câmbio, apesar de algu-
mas oscilações, acabou se estabilizando ao 
redor de r$ 3,70 por dólar, tendo mesmo 
flertado com o piso de r$ 3,60 em alguns 
momentos de janeiro passado. Ao mesmo 
tempo, a pressão da colheita da nova safra 
se faz sentir, com os prêmios nos portos 
brasileiros se estabilizando em valores 
entre US$ 0,25 e US$ 0,65/bushel. 

Nestas condições, os preços internos 
recuaram desde o final do ano passado. A 
média gaúcha no balcão, que estava em r$ 
72,29/saco, veio para r$ 68,61 na primeira 

semana cheia de fevereiro, estando agora 
em r$ 68,78/saco. Um recuo de 5,1% em 
cerca de 45 dias. Os lotes gaúchos igual-
mente recuaram, se estabelecendo nesta 
segunda semana de fevereiro entre r$ 
73,50 e r$ 74,00/saco. Nas demais praças 
nacionais os lotes ficaram entre r$ 62,50/

COntInuAçãO DA CAPA saco em Sapezal (MT) e r$ 76,00/saco em 
Campos Novos (SC), passando por r$ 
74,00 no centro e norte do Paraná; r$ 65,00 
em São Gabriel (MS) e Goiatuba (GO); r$ 
65,00 em Uruçuí (Pi) e r$ 65,00/saco em 
Pedro Afonso (TO).

No que diz respeito à colheita da atual 
safra nacional de soja, até o dia 08/02, a 
mesma atingia a 24% no Brasil, contra 11% 
na média histórica nesta data. No Paraná, 
a mesma chegava a 28%, contra 12% na 
média; no Mato Grosso a 53%, contra 24%; 
no Mato Grosso do Sul a 30%, contra 12%; 
em Goiás 19%, contra 13%; em São Paulo 
20%, contra 3%; em Minas Gerais 14%, 
contra 5% na média histórica. Nos demais 
Estados a mesma ainda não ocorria de 
forma significativa. (cf. Safras & Mercado)

Por outro lado, a comercialização da 
atual safra, igualmente até o dia 08/02, atin-
gia a 38% no Brasil, contra 44% na média 
histórica nesta data. No rio Grande do Sul 
a mesma ficava em 19% da safra esperada, 
contra 27% na média; no Paraná 31%, fi-
cando dentro da média; no Mato Grosso 
52%, contra 54%; no Mato Grosso do Sul 
40%, contra 41%; Goiás 42%, contra 53%; 

São Paulo 30%, contra 32%; Minas Gerais 
33%, contra 46%; Bahia 35%, contra 51%; 
Santa Catarina com 26%, ficando dentro 
da média histórica. (cf. Safras & Mercado) 
Nota-se que rio Grande do Sul, Minas 
Gerais e Bahia estão segurando mais o 
produto, com uma estratégia de apostar 
em recuperação posterior de preços. A 
mesma pode acontecer, caso o câmbio no 
Brasil dispare. Mas isso somente ocorrerá 
se o atual governo não conseguir passar a 
reforma da previdência. Por outro lado, 
em caso de falta de acordo final entre EUA 
e China derruba Chicago, porém, pode 
elevar novamente os prêmios em nossos 
portos. Por fim, é preciso acompanhar 
este período final de colheita na América 
do Sul, especialmente na Argentina, onde 
a mesma se dará mais tarde.

Pelo sim ou pelo não, o fato é que aque-
les que não venderam antecipadamente 
entre setembro e novembro passados 
perderam uma oportunidade importante 
de preços, com os mesmos recuando, de lá 
para cá, cerca de r$ 20,00/saco em algumas 
regiões, caso da média do balcão gaúcho, 
por exemplo.

diretor do srcG apresenta 
metodoloGia do conseleite para 
representantes da aproleite mt

Com o interesse de compreender a fundo 
a metodologia do Conselho Paritário 
Produtores/indústria de Leite (Con-

seleite), representantes da Associação dos 
Produtores de Leite de Mato Grosso (Apro-
leite) participaram no último dia 15 de uma 
reunião em que foram apresentados detalhes 
e a metodologia do Conselho, pelo diretor do 
Sindicato rural de Campo Grande, Wilson 
igi. A reunião aconteceu na sede do Sindicato.

“Houve uma troca de experiência muito 
interessante. Apresentamos o modelo de 
trabalho do Conseleite e pudemos verificar 
como funciona o fQPS Leite, um fundo 
criado no Mato Grosso para desenvolver o 
setor”, afirma igi referindo-se ao fundo de 
Qualidade, Produtividade e Segurança do 
leite de Mato Grosso, em que os produtores 
destinam cinco milésimos de centavos, por 
cada litro de leite produzido, para ações de 
fomento da cadeia.

Sobre o Conseleite, que reúne represen-

tantes da indústria e dos produtores rurais, 
o diretor do sindicato esclareceu o formato 
para se chegar ao preço referência do mês, 
para venda de produtos derivados lácteos, 
que levam em consideração todos os custos 
do produtor rural e os da indústria.

A finalidade dos técnicos de Mato Gros-
so é aplicar o Conseleite no estado vizinho. 
A metodologia criada na Universidade 
federal do Paraná, já se replicou para Santa 
Catarina, na sequência para o rio Grande 
do Sul, Mato Grosso do Sul, rondônia e Mi-
nas Gerais. A partir dessa reunião deve ser 
aplicado também em Mato Grosso, Goiás, 
Ceará e São Paulo, que já demonstra inte-
resse pelo formato de formação de preços.

Segundo o primeiro tesoureiro do fPQS 
Leite, Dolor vilela de figueiredo Neto, o 
objetivo foi cumprido. “Conhecemos na 
prática a metodologia do Conseleite e va-
mos levar para aplicação em Mato Grosso”, 
explica um dos gestores do fundo.

A metodologia criada na Universidade Federal do 
Paraná, já se replicou para SC, RS, MS, RO e MG.
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Um novo conceito de feira 
chega a capital sul-mato-
grossense. Com foco em 
sustentabilidade através do 
fomento das práticas de inte-

gração, a Campo Grande Expo chega a sua 
segunda edição com muito mais novidades. 

A projeção que o evento vem ganhando 
regional e nacionalmente é tamanha que a 
organização decidiu abrir novos espaços 
destinados aos expositores para atender a 
demanda. Uma última oportunidade para 
adquirir estandes disponíveis em vários 
tamanhos e com ótima localização e visi-
bilidade. Para tanto, uma área de expansão 
será implementada no Terra Nova Eventos. 

Além disso, outra novidade da edição 
de 2019 é que a feira contará com espaços 
destinados para exposições de pequenos 
animais, como aves exóticas, mini porcos, 
mini caprinos, entre outros. Bons negócios 
e diversão garantida para toda família. 

Para a empresária e presidente da Campo 
Grande Expo, Alessandra Piano, a ideia é 
fortalecer mais a pecuária. “Como o evento 
é de integração, sentimos essa necessidade 
de expandir mais a pecuária e, paralelamente, 
a feira. É por isso que a partir desta edição, 
a feira contará com um espaço apropriado 

para exposição de pequenos animais. E para 
atender as inúmeras solicitações de novos 
expositores, optamos em expandir a feira”, 
explica. 

Sobre o evento - Entre os desta-
ques da próxima edição a área para lavoura 
e as dinâmicas de máquinas, com apresenta-
ções ao vivo de equipamentos, implementos e 
acessórios lançados pelos expositores. Outro 
atrativo para o produtor são os treinamentos 
e capacitações, até agora já são 50 temas 
diferentes, com apoio da fundação Dom 
Cabral. “A ideia é que o evento seja uma 
feira Escola, para difusão de tecnologias”, 
completa Alessandra Piano.

Conectada com as novas tecnologias e na 
agricultura 4.0, a Campo Grande Expo está 

preparando ainda um Hackathon, evento 
realizado em prol do desenvolvimento de 
startups voltados ao agronegócio. A tecno-
logia bastante presente no evento. 

Na área de pecuária, um projeto de 
confinamento está sendo estruturado. À 
frente, o coordenador do segmento de con-
finamento e semiconfinamento da Tortuga 
DSM no MS, Lessandro Dossi. Ele explica 
que a Campo Grande Expo está servindo 
como uma grande vitrine para as empresas 
que querem divulgar suas tecnologias para 
a pecuária de corte e agricultura. 

interessados em adquirir os novos espa-

As novas tendências do setor su-
croenergético serão apresentadas 
na Coplacampo, que ocorre entre 

25 e 28 de fevereiro, em Piracicaba-SP. A 
fMC Agricultural Solutions será uma das 
empresas expositoras do evento e possui 
um portfólio aprimorado para controlar 
as principais pragas e doenças que afetam 
os canaviais.

“Nosso foco é fazer com que os 
produtores de cana-de-açúcar tenham 
ferramentas para auxiliá-los em suas 
demandas. Em nosso stand, haverá um 
novo conceito de campo demonstrativo, 
em que iremos apresentar na prática, o 
funcionamento de nossas soluções”, ob-
serva o Gerente regional de Marketing, 
vinicius Batista.

O intuito é que os produtores rurais 
se aproximem cada vez mais da realida-

de fMC. A agricultura está no DNA da 
companhia, que promove boas práticas no 
campo, incentivando e atuando de forma 
ética em todas as suas áreas. A equipe fMC 
está nos campos do País atuando de forma 
qualificada e pronta para entender e aten-
der a demanda dos clientes e, ao seu lado, 
semear e cultivar a vida juntos.

O destaque está no campo demonstra-
tivo do Programa Gennesis. Trata-se de 
um conceito inovador que, por meio de 
um manejo com a utilização de produtos 
químicos e biológico de alta performance 
e variados modos de ação, possibilita 
que a cana possa brotar e se desenvolver 
equilibrada, sadia e vigorosa em um am-
biente livre de matocompetição, pragas 
e doenças. O Programa Gennesis pro-
move a máxima produtividade de forma 
sustentável.

As soluções destacadas pela compa-
nhia no evento serão o inseticida Altacor, 
aliado para o manejo integrado de pragas 
com modo de ação único, destaque para 
o controle da broca na cana-de-açúcar; o 
herbicida Stone, que promove excelente 
controle de folhas largas e estreitas com 
residualidade; e o bionematicida Quartzo, 
recomendado para combater qualquer cul-
tura com presença dos alvos Nematoide-das
-lesões (Pratylenchus zeae e P. brachyurus) 
e Nematoides-das-galhas (Meloidogyne 
incognita e M. javanica). 

“Cultivamos relações duradouras com 
o cliente e colocamos suas necessidades no 
centro de tudo o que fazemos. Compre-
endemos o negócio dos nossos clientes e 
propiciamos soluções para os mais diversos 
desafios. Medimos nosso sucesso através do 
êxito de nossos clientes”, aponta.

ços disponíveis na área de expansão podem 
obter mais informações pelos telefones: (67) 
3043-0027 e (67) 99211-8157  (Whatsapp).

campo Grande expo 
abre novos espaços 
para estandes

FMC divulga portFólio integrado para Cana-de-açúCar durante a coplacampo

Interessados têm a opção de escolher tamanhos variados 
em uma área de expansão da Feira 

Fotos: Divulgação

novidadeS da edição 2019
•	 Experimento de confinamento assinado pela DSM Tortuga;
•	 Agrofito Science: Sala onde o visitante terá a oportunidade de derrubas velhos e 

novos mitos do agro com o Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS);
•	 Espaço AgroSaúde: Cura através do alimento, tecnologias no plantio, inovações 

do mercado, óleos essenciais, medicina integrativa;
•	 Espaço Agrofood: indústria do alimento sustentável, gastronomia sustentável, 

perdas e desperdício de alimento, reaproveitamento de alimento;
•	 Dinâmicas de campo, máquinas e implementos agrícolas;
•	 Plots de demonstração de variedades.

Ação publicitária no Damha Mall em Campo Grande (MS). O Café 3 Corações é patrocinador do evento

Alessandra Piano, presidente da Campo Grande Expo 
e Wagner Oliveira trade marketing da 3 Corações
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plantio, de colheita, definição do talhão 
plantado, insumos utilizados e os tratos 
culturais realizados e realizar a impressão 
de etiquetas com caracteres alfanuméricos, 
código de barras, Qr Code ou qualquer 
outro método que permita identificar os 
produtos vegetais frescos de forma única 
e inequívoca.

Para Galvan, a normativa regularizará 
todo os elos dessa cadeia produtiva: “É 
importante o produtor rural se adequar, 
o quanto antes, considerando que os 
mercados podem começar  a exigir essa 
rastreabilidade antes mesmo de 2020. É 
uma segurança tanto para o consumidor 
como para o produtor”.

Com o aplicativo, os horticultores 
terão o benef ício de um código de barras 
padronizado, reconhecido nacional e in-
ternacionalmente. Em todos os módulos 
haverá um painel de gestão que apresentará 
as principais informações para cada elo na 
cadeia de frutas e hortaliças.

A partir de fevereiro desse ano começa 
uma ação orientativa sobre o software 
até fevereiro de 2020.  Após esse período, 
considerando que a rastreabilidade da pro-
dução é regulada por lei, o produtor será 
obrigado a declarar as informações de seu 
modelo produtivo.

Mercado Agropecuário – O Sistema 
famasul divulga todas as segundas-feiras 
uma matéria sobre o andamento das prin-
cipais cadeias produtivas de Mato Grosso 
do Sul. Acompanhe!

Maurício Picazo Galhardo

Giro aGroneGócio
judicado desde semana passada, quando 
foi suspensa a taxa de antidumping para 
a importação de leite em pó, integral ou 
desnatado oriundo da União Europeia e 
da Nova Zelândia. Como a ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, vinha defen-
dendo, haverá um aumento da alíquota do 
imposto de importação do produto para 
compensar a perda da taxa antidumping.

aGriCULtoreS. Agricultores indí-
genas de três etnias plantaram para safra 
de 2018/2019 cerca de 18 mil hectares de 
grãos no entorno do município de Campo 
Novo dos Parecis (MT). Só a etnia Paresi 
plantou 10 mil hectares, sendo que o 
maior cultivo é de soja, com extensão de 
8,7 mil hectares, seguida do milho, com 
mil hectares, e do arroz com 300 hectares. 
Os povos Nambiquara e Manoki também 
plantaram mil hectares cada um. Para a 
safrinha deste ano, a expectativa é que 
sejam plantados 7,7 mil hectares de milho 
convencional, 6 mil de feijão, 1,4 mil de 
girassol e 500 de milho branco, totalizando 
quase 18 mil hectares.

tiLÁPia. A publicação Animal 
Business Brasil da Sociedade Nacional 
de Agricultura, publicou que A aquicul-
tura brasileira produziu no ano de 2017, 
(691.700 t) de peixes em cativeiro, supe-
rando a marca de (640.510 t) alcançada 
em 2016, com perspectiva de crescimento 
ainda maior em 2018. A tilápia com 
375.639 t representou um total de 51.7 % 
dessa produção (Anuário Peixe-Br, 2018). 
Os cinco maiores estados produtores são: 
Paraná (105.392 t); São Paulo (66. 101 t); 
Santa Catarina (32.930 t); Minas Gerais 
(27.579 t) e Bahia (22.220 t). O Brasil já é 
o maior produtor de tilápia da América 
Latina e 4º do mundo. (Texto(s): Mapa, 
Animal Business Brasil)

ÍndioS. A ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cris-
tina, disse dia 13/2, que é possível mudar 
a legislação para que os agricultores in-
dígenas possam produzir em larga escala 
em suas terras. Em discurso durante o 
1º Encontro Nacional dos Agricultores 
indígenas, realizado na aldeia Matsene, 
no município de Campo Novo dos Pa-
recis (MT), a ministra disse ser possível 
produzir para gerar renda ao mesmo 
tempo em que se preserva a cultura e 
as tradições indígenas. 

baCtÉria. A empresa Brf co-
municou ao Ministério da Agricultura 
(Mapa) e à Agência Nacional de vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) que está recolhen-
do de forma voluntária 464 toneladas de 
carne de frango por suspeita de presença 
da bactéria Salmonella enteritidis. No 
mercado doméstico estão sendo recolhi-
das 164,7 toneladas de frango in natura, 
em 13 estados. Outras 299,6 toneladas 
destinadas ao mercado internacional 
também serão recolhidas como medida 
preventiva, pelo mesmo motivo.

ConHeCer. A ministra da Agri-
cultura, Tereza Cristina, percorre quatro 
estados do Nordeste (Piauí, Ceará, rio 
Grande do Norte e Paraíba) até domingo 
dia 17, para conhecer de perto projetos 
que têm apoio do ministério na região, 
de produção de frutas, flores, camarões 
e pescado, além da caprinocultura e da 
produção de aves e ovos. Ela também 
vai obter informações sobre a questão 
fundiária na região. 

reSoLvido. Pelo Twitter, o pre-
sidente Jair Bolsonaro informou, espe-
cialmente aos produtores de leite, que 
o governo decidiu tomar medidas para 
proteger o setor, que vinha se sentindo pre-

Opine: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com | um forte abraço. Até mais! | Jornalista voluntário MtB 64.425/SP.

A partir desse mês, os produ-
tores de frutas e hortaliças 
terão que se adequar a nor-
mativa do Mapa – Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento que define procedimento 
para a aplicação da rastreabilidade ao longo 
da cadeia produtiva de produtos vegetais 
frescos destinados à alimentação humana.

Com a regra os produtos vegetais, 
frescos ou seus envoltórios como caixas, 
sacarias e demais embalagens, devem 
estar devidamente identificados de forma 
a possibilitar o acesso, pelas autoridades 
competentes, aos registros de informações 
obrigatórias.

Esse é o tema da editoria ‘Mercado 
Agropecuário’ dessa segunda-feira. Para 
o superintendente do Senar/MS – Serviço 
Nacional de Aprendizagem rural, Lucas 
Galvan, existem tecnologias que permitem 
e facilitam ao produtor o atendimento à 
legislação. “Para que os produtores possam 
se adequar de forma prática e eficiente, o 
instituto CNA desenvolveu o Agri Trace 
rastreabilidade vegetal, um aplicativo 
que permite ao produtor o registro de seus 
dados pessoais, localização da propriedade, 
produtos comercializados, quantidade, 
numeração do lote, data de colheita e in-
formações do comprador, conforme exigido 
pela instrução normativa”.

Entre outros dados, o sistema forne-
cerá a possibilidade do produtor detalhar 
as informações de origem como data de 
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do campo à mesa: horticultores 
utilizam aplicativo para 
rastrear o processo produtivo
CNA disponibiliza aplicativo que pode ajudar 
produtor rural a atender as novas regras Agri trace – 
Rastreabilidade Vegetal
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