
InterCorte em Campo Grande reúne prInCIpaIs 
entIdades da CadeIa produtIva da Carne bovIna

    

ConGresso dos 
eua aprova leI 
sobre rotulaGem 
de alImentos

A entidade diz que durante três anos 
apoiou o Itamaraty nas negociações 
que resultaram na ampliação das cotas 
com tarifa de importação reduzida para 
carnes de frango e de peru, além de 
açúcar. Página 7.

A nova lei exige que as fabricantes 
de alimentos forneçam informações 
sobre esses produtos, mas não ne-
cessariamente nos rótulos. O projeto 
de lei foi aprovado por 306 votos a 
117 na Câmara dos Representantes, e 
pode ser considerado uma vitória para 
fabricantes de alimentos, grupos que 
representam produtores e empresas 
de biotecnologia. Página 6.
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Centro-Sul Se reCupera de ChuvaS e 
proCessa maIs Cana em junho
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A etapa de Campo Grande do Circuito InterCorte 2016, que será nos dias 
20 e 21 de julho, no Centro de Convenções Albano Franco, reúne de forma 
inédita as principais entidades que possibilitam integrar de forma efetiva 
todos os elos da cadeia produtiva da carne bovina.

Promovido pela quinta vez na 
cidade, a expectativa deste 
ano do Circuito InterCorte é 
reunir um número recorde de 
participantes, que em dois dias 

participam de palestras e debates sobre as 
novas tendências do mercado, programas 
de fidelidade, evolução genética, recupera-
ção de pastagens, nutrição, remuneração 
por qualidade, manejo racional, manejo 
sanitário, suplementação e gestão em torno 
do tema central: Pecuária de ponta a ponta.

“Nosso objetivo é proporcionar ao pecu-
arista que participa do Circuito InterCorte 
uma visão completa da cadeia produtiva, 
oferecendo informações que podem ser 
aplicadas em seu dia a dia, melhorando o 
desempenho de sua fazenda de acordo com 
as demandas do mercado consumidor”, 
ressalta Carla.

junto com as palestras e debates, os 
participantes do evento podem conhecer 
novidades e tecnologias apresentadas por 
empresas de referência do setor, em uma 
feira de negócios. Estão confirmadas para a 
etapa de Campo Grande as empresas: Mi-
nerva Foods, dow AgroScienses, Tortuga 
– dSM, jBS, john deere, Marfrig, Matsuda, 
Cargill – Nutron, Ourofino Saúde Animal, 
Volkswagen, Beckhauser, Nelore di Genio, 
WebGados, Toledo do Brasil, Agroceres 
Multimix, Novanis, ABS Pecplan, Casale, 

CRI Genética, deltaGen, Milho SA, Real 
h, Rastrovet, Trouw Nutrition, Amiréia 
Pajoara, Rubber Tank, Macal, Sebre e 
Associação Brasileira dos Criadores de 
Bovinos Senepol.

A organização do Circuito InterCorte 
e da Beef Week é da Verum Eventos, com 
o apoio da FAMASul - Federação da 
Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do 
Sul, SEBRAE/MS, SENAI, Senac, SEST/
SENAT, Fecomércio MS, FIEMS – Fede-
ração das Indústrias de Mato Grosso do 
Sul, Abrasel MS – Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes, Canal Terraviva, 
SEMAdE – Secretaria de Meio Ambiente 
e desenvolvimento e o Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul.

Para o Governador do Estado de Mato 
Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, o Cir-
cuito InterCorte e a Beef Week são eventos 
importantes para aproximar o produtor do 
consumidor. “É uma grande alegria receber 
a InterCorte novamente no MS e encarar os 
grandes desafios de aproximar a produção 
do consumo e mostrar a qualidade da nossa 
carne. Trata-se de uma oportunidade para 
mostrar as ações governamentais que exis-
tem, como por exemplo, o programa ‘Terra 
Boa’, que é a troca de áreas degradadas por 
outras produtivas com incentivo governa-
mental, e o programa do Novilho Precoce, 
que estava com uma defasagem e agora 
está com uma nova roupagem”, ressalta o 
Governador. Continua na página 3.

Página 12.
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de acordo com o secretário 
da Semade, jaime Verruck, o 
evento propiciará o adensa-
mento da cadeira produtiva 
da carne para que viabilize 

e dê condições de desenvolvimento aos 
pequenos negócios locais – premissa do 
Programa Estadual de Apoio aos Pequenos 
Negócios – PROPEQ. “A lógica é trazer esses 
grandes eventos com o intuito de internali-
zar maiores ganhos econômicos para Mato 
Grosso do Sul. A Semade busca ampliar 
esse escopo e sabendo dessa parceria entre 
Famasul e InterCorte, resolveu ampliar 
o evento aqui no estado, trazendo a Beef 
Week”, explica. “Vamos mostrar que Mato 
Grosso do Sul tem carne de qualidade e o 
conjunto de estratégias que culminam no 
lançamento deste grande evento no estado 
é de fato de mostrar nosso padrão para todo 

o Brasil”, destaca Verruck.
O Senac/MS participa do Circuito In-

terCorte com dois espaços: a Cozinha Show 
e o Espaço Gourmet Senac, onde o público 
terá oportunidade de participar das oficinas 
shows, bem como conhecer a nova proposta 
de ambiente gourmet e restaurante escola 
que estará disponível na Nova unidade de 
Gastronomia e Turismo, a ser inaugurada 
em 2017, em Campo Grande. O palco da 
Cozinha Show será liderado por alunos e 
docentes do Senac, que apresentarão ofici-
nas gastronômicas, com foco nas técnicas 
de corte, criação e apresentação de pratos 
com o insumo mestre do evento, que é a 
carne vermelha.

Para o diretor do Senac MS, Vitor 
Mello, o evento é uma oportunidade para 
oferecer ao público um pouco das suas 
competências na área de gastronomia. “O 
Senac conta com profissionais de excelente 
qualidade, que dominam a teoria e a prá-

tica da gastronomia, proporcionando aos 
nossos alunos um aprendizado completo e 
de acordo com as necessidades do mercado 
de trabalho. Participar de um evento como 
este é a oportunidade de partilhar esses co-
nhecimentos, mostrando todo o know-how 
desses profissionais e da instituição”, afirma.

“A união entre federações, associações e 
poder público permite trazer conhecimento 
à Mato Grosso do Sul sobre o que é mais 
atual no mercado. E isto é fundamental 
para o desenvolvimento de toda a cadeia 
produtiva”, afirma Edison Araújo, presi-
dente do Conselho deliberativo Estadual 
(CdE) do Sebrae e também presidente da 
Fecomércio/MS.

“Participaremos com orientações a pro-
prietários de pequenos negócios envolvidos 
na cadeia produtiva da carne, com dicas 
sobre o mercado de food truck, espetinho e 
também cervejas artesanais – produtos que 
harmonizam com o alimento. É preciso ter 

Para o secretário da Semade, Jaime Verruck, o evento propiciará o adensamento da cadeira produtiva da 
carne para que viabilize e dê condições de desenvolvimento aos pequenos negócios locais

No dia 22 de julho, a Embrapa 
Gado de Corte realiza como 
parte da programação do Cir-

cuito Intercorte o dia de Campo Carne 
Carbono Neutro, na Fazenda Boa Aguada 
(Grupo Mutum), em Ribas do Rio Pardo 
(cerca de 150 km de Campo Grande), a 
partir das 8h. No evento será apresentada 
a marca-conceito Carne Carbono Neutro 
(CCN), desenvolvida pela Embrapa com 
a finalidade de atestar a carne bovina 
produzida com alto grau de bem-estar 
animal, na presença do componente 
arbóreo, em sistemas de integração do 
tipo silvipastoril (pecuária-floresta, IPF) 
ou agrossilvipastoril (lavoura-pecuária-
floresta, IlPF). Nessas condições, as 
árvores neutralizam o metano entérico 
exalado pelos animais, um dos principais 
gases responsáveis pelo efeito estufa que 
provoca o aquecimento global.

Entre o público-alvo do dia de campo, 
com 300 vagas disponíveis, estão produ-
tores rurais, técnicos e extensionistas, 
pesquisadores, empresários e microem-
presários da cadeia produtiva da carne e 
do setor florestal. A programação inclui 
palestra sobre conceitos gerais do CCN 
e estações técnicas com apresentações 
sobre componentes florestal, forrageiro, 
animal e financeiro dentro dos sistemas. 
As inscrições podem ser feitas pelo site 
http://www.intercorte.com.br/

“A Embrapa Gado de Corte está 
apoiando a etapa de Campo Grande do 
Circuito InterCorte, um evento impor-
tante para o desenvolvimento da pecu-
ária regional. Inserir o dia de Campo 
Carne Carbono Neutro na programação 
da InterCorte é oportuno para promover 
esse novo conceito de produção, e apre-
sentar a produtores rurais, parlamenta-
res e atores chaves da cadeia produtiva da 
pecuária de corte, o primeiro sistema de 
produção sustentável de carne, alinhado 
a esse novo conceito, em uma proprie-
dade comercial de Mato Grosso do Sul”, 
ressalta o Chefe-geral da Embrapa Gado 
de Corte (Campo Grande, MS), Cleber 
Oliveira Soares.

dIa de Campo Carne 
Carbono neutro

InterCorte em Campo Grande 
reúne prInCIpaIs entIdades da 
CadeIa produtIva da Carne bovIna

Foto: Comunicação Semade



groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 4

restaurantes e lojas de Carne de Campo 
Grande e bonIto partICIpam da beef Week ms

Mato Grosso do Sul recebe 
pela primeira vez a Beef 
Week, um movimento 
de coordenação de ca-
deia produtiva da carne 

bovina que tem como objetivo aumentar a 
percepção dos centros urbanos e dos con-
sumidores em relação à qualidade e origem 
da carne brasileira. de 18 a 24 de julho, em 
Campo Grande, e de 22 a 24 de julho, em 
Bonito, mais de 40 restaurantes dos mais 
variados tipos terão pratos à base de carne 
bovina, assinados por chefs da ACPP - 
Associação dos Cozinheiros Profissionais 
do Pantanal, com valor até R$ 50,00. Pro-
movida pela Verum Eventos, empresa com 
grande expertise em eventos pecuários, a 
Beef Week MS tem como co-realizadores 
a Abrasel MS – Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes, o Sistema Famasul 
- Federação da Agricultura e Pecuária do 
Mato Grosso do Sul, SEBRAE/MS, SENAI, 
SEST/SENAT, SENAC, Fecomércio MS, 
FIEMS – Federação das Indústrias de Mato 
Grosso do Sul, SEMAdE – Secretaria de 
Meio Ambiente e desenvolvimento e o 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A Beef Week ocorre paralelamente ao 
Circuito Intercorte, no Centro de Eventos 
Albano Franco nos dias 20 e 21 de julho, 
justamente para aproveitar o momento 
em que o setor produtivo se encontra para 
discutir tecnologias e melhorias na produ-
ção de carne.

“A Abrasel MS vê de forma muito posi-
tiva a realização da Beef Week como uma 
forma de apresentar o setor de alimentação 
para o setor produtivo. Somos um estado 
pecuário e grande apreciador de carne ver-
melha e a primeira edição da Beef Week terá 
a participação de mais de 40 restaurantes, 
oferecendo à população local e quem vem 
para o evento pratos com muita diversidade 
de carne, de bares a restaurantes, do almoço 
até altas horas da madrugada. Será uma 

Objetivo é aproximar a 
produção de carne do 
consumidor; mais de 40 
restaurantes de Campo 
Grande e Bonito terão 
pratos especiais à base 
de carne bovina, além de 
lojas de carne com kits 
promocionais

Prato Beef Week do Maracutaia: Das Cavernas assinado pela chef Isabela Blanco

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

semana de muita gastronomia e cultura. A 
Abrasel MS contribui com o seu know how 
de outros festivais, articulando restaurantes 
associados, que conferem prestígio e quali-
dade ao evento, fomentando a participação 
da ponta da cadeia – o consumidor – nesse 
movimento. Afinal, todos nós trabalhamos, 
desde o manejo sustentável, a busca pela 
qualidade da carne, um bom serviço e 
pratos bem acabados com a finalidade de 
atender o consumidor”, afirma o recém-em-
possado presidente da Abrasel MS, juliano 
Wertheimer.

“A grande adesão de Mato Grosso do 
Sul ao movimento da Beef Week demons-
tra a maturidade do estado em relação à 
importância econômica e cultural da carne 
bovina. O engajamento da Abrasel e dos de-
mais parceiros fortalece o #SomosdaCarne, 
manifesto em favor da carne, lançado pela 
Beef Week, que busca ajudar a melhorar 
a visão que se tem a respeito tanto por 
quem produz como por quem consome, 
integrando os diversos elos da cadeia produ-
tiva”, ressalta coordenadora da Beef Week, 
Carolina Barretto, profissional com mais 
de 12 anos de experiência na indústria da 
carne no Brasil e na América do Sul e que 
sempre trabalhou pela comunicação entre 
os diversos elos da cadeia produtiva.

“Além da integração de diversas entida-
des para valorizar a carne, o diferencial da 
Beef Week MS é a grande diversidade de 
perfis de bares e restaurantes, a variedade 
de pratos, os diferentes tipos de utilização 
da carne e a movimentação, por exemplo, 
de uma grande rede, como o Bob’s, que 
elaborou um sanduíche especialmente para 
a Beef Week”, destaca a diretora da Verum 
Eventos, Carla Tuccilio.

A Beef Week MS tem o apoio da Guarâ-
nia, uma linguiça artesanal de carne bovina 
“com alma pantaneira”, que fará parte de al-

guns pratos dos restaurantes participantes, 
e do chef Paulo Machado, profundo conhe-
cedor da cozinha pantaneira e proprietário 
do Instituto de Pesquisas em Alimentação 
Paulo Machado, em Campo Grande, onde 
ministra palestras, cursos e realiza consul-
torias e eventos nacionais e internacionais 
na área de cozinha brasileira desde 2010, 
além de apresentador do programa de TV 
Comitiva de Sabores.

“Nasci e me criei em Mato Grosso 
do Sul e por ser de família de homens do 
campo sempre tive contato direto com a 
realidade rural, entendendo dificuldades 
e admirando resultados de criar produtos 
sempre dando seu melhor. hoje vejo que 
este link de proximidade quase inexiste 
entre o urbano e o rural. A desinformação 
e confusão imperam num mundo onde a 
maioria das pessoas acredita em fazendas 
de faz de conta, sem tecnologia e know-how. 
Eventos como este aproximam a cadeia 
produtora do consumidor final, algo de 
suma importância para se entender o que, 
como e por que um produto vai à mesa. E o 
quanto importa saber como um produto é 
realmente produzido para chegar até você!”, 
explica Machado.

Não é só nos restaurantes e lojas que a 
carne é a estrela na Beef Week. durante o 
Circuito InterCorte, no Centro de Eventos 
Albano Franco, além de palestras de debates, 
haverá no local a Cozinha Show, promovida 
pelo Senac e pelo Sebrae, com oficinas gra-
tuitas sobre os temas: “Bisteca do Granito”, 
“Short Ribs - Costela Premium”, “Shoulder 
- Paleta com Osso”, “Kafta Burguer”, “Os-
sobuco acompanhado de pirão de tutano”, 
“Porpeta de Pescoço”,”Bisteca da Minga”, 
“Mala de doido – Pacuzinho. O Sebrae e 
o Senai também terão palestras gratuitas 
com os temas “Cortes de Carne”, “Turis-
mo Gastronômico: Como transformar o 
seu negócio em uma atração turística?”, 
“Cozinha Central: Mais Produção e Menos 
Custos”, “Vinhos: uma ferramenta para po-
tencializar seu lucro”, “Cervejas artesanais”, 
“Meu negócio sobre rodas: Food Truck” e 
“No espetinho da esquina!”. A programação 
completa pode ser consultada no site www.
intercorte.com.br/campogrande/

Carne é a estrela
do CirCuito interCorte

- Além dos mais de 40 restaurantes que 
oferecerão de hambúrgueres a churrasca-
rias, comida árabe e pizzas, lojas de carne 
de Campo Grande terão kits promocionais.

Kits promoCionais em 
lojas de Carnes

Prato Beef Week do restaurante Divino Prato: Ponta 
de Costela Caipira assinado pelo chef André Nardo

Fotos: Divulgação
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sucessão. Produtores, coloque seus filhos 
para conhecer melhor a mecanização da 
agricultura de precisão. Estimulem seus 
filhos na gestão.  Vamos mergulhar nisso. 
Sem os jovens, não haverá propriedade rural 
daqui há dez anos”.

CIrCuIto peCuárIo sIstema famasul 
será realIzado no InterCorte ms

A próxima edição do Circuito 
Pecuário - Sistema Famasul 
será realizado no dia 20 de 
julho, em Campo Grande, 
durante a programação do 

Intercorte 2016 - etapa estadual, no Centro 
de Convenções Albano Franco. O evento 
tem como finalidade levar ao produtor 
informações atualizadas sobre o setor e, 
deste modo, auxiliá-lo em suas decisões de 
compra e venda.

O tema do Circuito é  ‘Criando opor-
tunidades, construindo soluções”.  Para o 
presidente do Sistema Famasul, Mauricio 
Saito, associar os dois eventos oportuniza 
unir todos os elos da cadeia produtiva. “Esta 
edição do Intercorte 2016, promovido em 

parceria com várias instituições, tem como 
diferencial retratar a produção pecuária, 
do campo à indústria, do pasto à mesa do 
consumidor.  Será mais uma ocasião para 
consolidar o Circuito Pecuário que tem sido 
um sucesso de público por onde passa e isso 
é a prova de que o produtor vem apresentado 
um perfil cada vez mais empreendedor”.

Na última edição  do Circuito Pecuário, rea-
lizado em Nova Andradina, no dia 1º de junho, 
mais de 500 pessoas, entre lideranças políticas 
e rurais, trabalhadores e estudantes do setor, 
participaram do evento. evento foi marcado 
pela realização da palestra o especialista em 
comunicação, jose luiz Tejon Megido, com 
o tema ‘Quem vai ao futuro e quem fica no 
presente? Os desafios dos produtores rurais’.

Entre os diversos assuntos abordados, 
Tejon salientou a importância da sucessão 
familiar para o desenvolvimento rural. “O 
produtor do futuro é o produtor digital”, 
afirmou Tejon, acrescentando também. 
“Sem o jovem na agricultura, não teremos 

“Sem o jovem na agricultura, não teremos sucessão. 
Produtores, coloque seus filhos para conhecer melhor a 
mecanização da agricultura de precisão. Estimulem seus 
filhos na gestão.  Vamos mergulhar nisso. Sem os jovens, não 
haverá propriedade rural daqui há dez anos”.

Foto: Divulgação
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Vermont entrar em vigor. Essas empresas 
alegam que seria muito caro e complexo 
criar uma rede de distribuição exclusiva 
para Vermont, que tem uma população de 
apenas 626 mil.

ConGresso dos eua aprova leI 
sobre rotulaGem de alImentos

O Congresso norte-ame-
ricano aprovou dia 14/7 
uma legislação sobre a ro-
tulagem de alimentos que 
contenham organismos ge-

neticamente modificados (OGMs). A nova 
lei exige que as fabricantes de alimentos 
forneçam informações sobre esses produ-
tos, mas não necessariamente nos rótulos. 
O projeto de lei foi aprovado por 306 votos a 
117 na Câmara dos Representantes, e pode 
ser considerado uma vitória para fabrican-
tes de alimentos, grupos que representam 
produtores e empresas de biotecnologia.

Órgãos reguladores terão até dois anos 
para colocar no papel as regras de rotulagem 
que deverão ser seguidas pela indústria, e as 
pequenas fabricantes de alimentos terão três 

anos para se adequar a elas. As fabricantes 
poderão fornecer as informações sobre a 
existência de OGMs nos próprios rótulos ou 
através de códigos QR, entre outros meios. 
um ano após a implementação da lei, o de-
partamento de Agricultura dos EuA (uSdA) 
deve avaliar a eficácia dos códigos digitais.

Críticos da legislação alegam que poucos 
clientes vão clicar nos códigos QR dos rótulos 
de fabricantes que optarem por esse método. 
um estudo publicado este ano pelo Food 
Marketing Institute descobriu que apenas 
20% dos consumidores escaneiam códigos 
digitais nos alimentos para saber mais sobre 
seu conteúdo nutricional. No caso de em-
presas que já usam esses códigos, a nova lei 
permite que eles atualizem as informações 
sem ter de imprimir novos rótulos.

A legislação aprovada nesta quinta-feira 
também vai suplantar a lei do Estado de 
Vermont, que entrou em vigor no começo 
deste mês. A lei de Vermont, mais rigorosa, 
exige que as informações sobre a presença 
de transgênicos estejam explícita nos rótu-
los dos produtos.

A maior parte do milho e da soja cultiva-
dos nos EuA é geneticamente modificada. 
Segundo a Associação dos Fabricantes de 
Alimentos, entre 70% e 80% dos alimentos 
consumidos nos EuA contêm ingredientes 
transgênicos.

Companhias como ConAgra, Kellogg, 
General Mills, Mars e Campbell Soup 
preferiram se antecipar e adotaram rótulos 
especiais em todo o país para produtos con-
tendo transgênicos, meses antes de a lei de 

Fabricantes têm que informar a presença de organismos geneticamente 
modificados nos seus produtos

Grãos geneticamente modificados, como o milho, 
estão na maior parte das lavouras dos Estados 
Unidos

Foto: Divulgação
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ser o destaque, com aumento de 34,6% na 
produção. A previsão de aumento para 
a carne suína é de 31,3% e de 21% para a 
bovina, conforme o estudo. No geral, até 
2025/2026, o avanço na oferta de carnes 
deve ser de 29,8%.

“O Brasil deve continuar sendo, junto 
com os Estados unidos, um dos maiores 
produtores e exportadores de alimentos. 
A projeção indica também que o mercado 
interno se mantenha com a mais importante 
fonte de crescimento, devido às elevadas 
proporções de grãos e carnes consumidas 
no país”, destaca o Ministério.

“Esta ampliação da cota representará 
ganhos nos negócios brasileiros com o bloco 
europeu. São boas notícias chegando do 
Itamaraty, que poderão ser ampliadas ainda 
mais se o acordo entre união Europeia e 
Mercosul for consolidado”, disse Francisco 
Turra, presidente-executivo da ABPA, no 
comunicado.

produção brasIleIra de Grãos 
deve CresCer 30% em 10 anos

abpa Comemora aCordo feChado Com a união europeia

A produção brasileira de grãos 
deve crescer 30% em relação 
aos níveis atuais e chegar a 
255,3 milhões de toneladas na 
safra 2025/2026. A projeção 

foi divulgada dia 15/7 pelo Ministério da 
Agricultura (Mapa), que avalia o cenário da 
produção agrícola brasileira como “promis-
sor” para os próximos anos.

As projeções foram elaboradas pela 

A Associação Brasileira de Pro-
teína Animal (ABPA) divulgou 
nota no último dia 14/7, na 
qual comemora o anúncio 

feito pelo Itamaraty sobre a conclusão 
do acordo com a união Europeia, de 
compensação ao Brasil pela entrada da 
Croácia ao bloco. 

Secretaria de Política Agrícola (SPA), com 
o objetivo de indicar tendências de longo 
prazo para a produção agropecuária do 
Brasil. O estudo parte do cenário identificado 
no último mês de junho, com redução da 
safra e preços acima das médias históricas, 
especialmente nos grãos e nas carnes.

A área total plantada no Brasil, consi-
derando grãos e outros produtos agrícolas, 
deve passar dos atuais 72,1 milhões de 

A entidade diz que durante três anos 
apoiou o Itamaraty nas negociações que 
resultaram na ampliação das cotas com 
tarifa de importação reduzida para carnes 
de frango e de peru, além de açúcar.

No caso da carne de frango, conforme 
a ABPA, o acordo representará 4,1 mil to-
neladas a mais na cota anual. já para carne 

hectares para 83,1 milhões daqui a dez 
safras. A maior parte dessa expansão deve 
ocorrer na cultura de soja, que deve ganhar 
10 milhões de hectares no período. A cana-
de-açúcar deve avançar por mais 1,8 milhão 
de hectares.

“A expansão de área de soja e cana-de
-açúcar deverá ocorrer pela incorporação 
de áreas novas, áreas de pastagens natu-
rais e também pela substituição de outras 
lavouras que deverão ceder área”, avalia o 
estudo do Mapa.

Nas proteínas animais, o frango deve 

de peru, são 631 toneladas a mais. Entre 
janeiro e junho deste ano, as exportações 
brasileiras de carne de frango para a união 
Europeia totalizaram 200,3 mil toneladas, 
com receita total de uS$ 427,6 milhões. já 
de carne de peru foram embarcadas 26,2 
mil toneladas no período, com receita de 
uS$ 81,8 milhões.

Estimativas do Ministério da Agricultura apontam para 
uma safra de 255 milhões de toneladas em 2025/2026
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unICa: aCordo Ideal Com a 
ue serIa Com tarIfa zerada

Centro-Sul Se reCupera de ChuvaS e proCeSSa maIs Cana em junho

O acordo entre Brasil e união 
Europeia (uE) para co-
mercialização de açúcar, 
detalhado nesta quinta-feira 
(14/7) pelo Ministério de 

Relações Exteriores, embora importante, 
deixou a desejar em termos de valores. de 
acordo com a presidente executiva da união 
da Indústria de Cana-de-açúcar (unica), 
Elizabeth Farina, o ideal seria uma taxa de 
importação zerada e por tempo indetermi-

O clima seco ajudou, e as usinas e 
destilarias do Centro-Sul do Brasil 
processaram mais cana na segunda 

quinzena de junho. Foram 47,89 milhões de 
toneladas, volume 2,38% maior na compa-
ração com igual período do ano anterior e 
praticamente o dobro ante as 25,82 milhões 
de toneladas da primeira metade do mês, 
período este marcado por chuvas e geadas.

No acumulado da safra 2016/17, ini-
ciada em abril, o processamento chega a 
214,61 milhões de toneladas, incremento 
de 9,61%. Os dados foram divulgados há 
pouco pela união da Indústria de Cana-
de-açúcar (unica).

Conforme a entidade, 47,09% da oferta 
de matéria-prima foi destinada à fabricação 
de açúcar na quinzena, enquanto 52,91%, à 
de etanol. Com isso, foram produzidas 2,79 
milhões de toneladas de açúcar (+10,36%) e 
1,93 bilhão de litros de álcool (-3,94%), dos 
quais 836,40 milhões de litros de anidro 
(+6,15%) e 1,09 bilhão de litros de hidratado 
(-10,44%). Em termos acumulados, a fabri-
cação de açúcar alcançou 10,97 milhões de 
toneladas (+19,91%) e a de etanol, 8,84 bi-
lhões de litros (+5,49%), sendo 3,42 bilhões 
de litros de anidro (+21,03%) e 5,41 bilhões 
de litros de hidratado (-2,44%).

“O crescimento da fabricação de açúcar 
até o momento decorre do aumento de 
9,39% na produção por tonelada de cana 
e do incremento de 9,61% na quantidade 
de cana processada”, explicou a unica, em 
relatório. “Caso a quantidade de cana-
de-açúcar processada na atual safra até o 
momento fosse a mesma observada em 
2015/16, o incremento total de açúcar seria 

nado.  “Era mais importante a tarifa zero 
do que a quantidade”, afirmou Elizabeth em 
referência ao negócio de R$ 200 milhões.

Conforme o Ministério de Relações Ex-
teriores, o acordo concede compensações 
ao Brasil pelo fato de a Croácia ter ingressa-
do no bloco europeu e, consequentemente, 
seguir as regras de importação da área. 
No total, o País poderá embaçar 114 mil 
toneladas de açúcar a mais por ano para a 
uE, das quais 78 mil toneladas provenientes 

de somente 880 mil toneladas - menos da 
metade dos quase 2 milhões de toneladas 
efetivamente contabilizadas.

“levantamento realizado pelo Centro de 
Tecnologia Canavieira (CTC) mostrou que 
a produtividade média registrada em abril 
deste ano foi de 89 toneladas por hectare, 
valor influenciado em grande medida pela 
elevada quantidade de cana bisada pro-
cessada no mês. Esse índice caiu para 84,1 
toneladas por hectare em maio e chegou a 
83,6 toneladas por hectare em junho deste 
ano, com queda equivalente a 6% em rela-
ção ao valor observado em junho de 2015. 
Ainda de acordo com a associação, na 2ª 
metade de junho 271 unidades produtoras 
estavam em operação na região Centro-Sul, 
ante 275 em comparação a igual período 
da safra anterior. A previsão é de que no 
mês julho outras quatro usinas iniciem 
suas atividades.

ATR - A quantidade de Açúcares Totais 
Recuperáveis (ATR) por tonelada de cana 
atingiu 129,96 kg na segunda quinzena de 
junho, estável na comparação anual. No 
acumulado da safra, está em 123,68 kg/t 
(+1,66%).

Brasil poderá embarcar uma cota adicional 
de 114 mil toneladas por ano para o mercado 
europeu

Na segunda quinzena do mês, volume de 
matéria-prima nas usinas foi de quase 48 
milhões de toneladas

Usina de Etanol

do Nordeste, com taxa de importação de 11 
euros por tonelada, justamente a aplicada 
pelos croatas antes de entrarem no bloco.

Essa alíquota valerá por seis anos. No 
sétimo, subirá para 54 euros e, no oitavo, 
vai a 98 euros por toneladas. As outras 36 
mil toneladas serão enviadas, basicamen-
te, pelo Centro-Sul do País. “Foi o melhor 
que se podia conseguir. Agora, a próxima 
questão será a discussão (do acordo) entre 
uE e Mercosul”, acrescentou Elizabeth, em 
relação as tratativas entre os dois blocos.

Atualmente, o Brasil dispõe de uma 
cota de exportação para a uE de 587 mil 
toneladas. No ano passado, enviou à Europa 
aproximadamente 590 mil toneladas.

Foto: Divulgação
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Grupo GenétICa adItIva se ConsolIda Como 
referênCIa em peCuárIa de preCIsão no brasIl

WebGados,  aplICatIvo InédIto para vender e Comprar, Chega ao merCado

Projeto pecuário, hoje, dos irmãos 
Eduardo Folley Coelho e Anna 
lucia Coelho, com proprieda-
des localizadas no estado de 
Mato Grosso do Sul, a Genética 

Aditiva começou 2016 com muitas novida-
des. uma delas é o início do trabalho para 
incluir nas avaliações eficiência alimentar e 
marcadores moleculares, em parceria com 
a Embrapa/Geneplus. 

“É por aí que a nossa seleção caminha”, 
afirma Eduardo Coelho, que também 
anuncia, para este ano, a seleção com 
foco na maciez da carne zebuína, através 
de tecnologia desenvolvida na Embrapa 
dos Cerrados, pela equipe do pesquisador 
Claudio Magnabosco.

“O projeto de base genômica levou três 
anos para ser formatado e envolve várias 
unidades da Embrapa”, informa o respon-

No dia 16 de junho, o jovem empre-
endedor Marcos Fernando Marçal 
dos Santos, de apenas 20 anos, 

inaugurou oficialmente o seu mais novo 
negócio: o WebGados, um aplicativo inova-
dor, que já está transformando para melhor 
as relações de compra e venda de gado no 
Brasil. O lançamento  foi realizado durante a 
Intercorte, na Fundação Bienal de São Paulo, 
no Parque do ibirapuera (SP). 

Segundo Marquinhos, como todos o 
chamam, o aplicativo surgiu de sua prática 
no dia a dia, já que ele compra e vende gado 
para as fazendas de sua família desde os 13 
anos de idade. Ele é filho do empresário 
Marcos Molina, controlador da Marfrig 
Global Foods, gigante mundial do setor de 
alimentos.

“Minha rotina era estressante. Na 
maioria das vezes, investir em animais de 
procedências diversas e sem a qualidade 
que queríamos. Viagens longas, cansativas 
e, quase sempre, improdutivas. uma perda 

sável técnico do Grupo, o veterinário Cesar 
horbach, acrescentando que, além do apor-
te de R$ 6 milhões da entidade, também 
serão utilizados recursos dos pecuaristas 
participantes. 

É por essas e outras iniciativas de 
pioneirismo e vanguarda que o Grupo 
Genética Aditiva se destaca na pecuária 
brasileira. Eduardo conta que seu pai, o 
saudoso médico hélio Coelho, começou o 
projeto Nelore produzindo touros para uso 
próprio e, com o tempo, passou a oferecer 
a produção para o mercado, por meio de 
leilões, principalmente.

Pelo caminho, o criatório agregou 
tecnologia da academia, da pesquisa e de 
empresas públicas e privadas. Em 1991, 
entrou para o Programa de Melhoramento 
Genético da Raça Nelore, o Nelore Brasil, 
da Associação Nacional de Criadores e 

de tempo e de dinheiro”, diz ele.
O lançamento do aplicativo pretende 

acabar com essas dificuldades, ligando as 
duas pontas do negócio. WebGados promete 
ser uma plataforma de encontro direto entre 
vendedores e compradores.

uma das funcionalidades do aplicativo é 
que ele possibilitará ao comprador dar notas 
ao vendedor, atestando a qualidade do gado 
ofertado e ranqueando os melhores pecua-
ristas, aqueles que ofertarem qualidade com 
regularidade.  uma inovação da inovação.

O setor de tecnologia é um dos que mais 
tem merecido investimentos nas últimas 
décadas. dentro dele, figura de maneira 
pujante o nicho de mercado de aplicativos 
para tablets e smartphones. O mercado de 
desenvolvimento de aplicativos móveis cres-
ce vertiginosamente desde o seu surgimento. 
Segundo a Consultoria Especializada App 
Annie, a receita global deste mercado, em 
2015, foi de u$42 bilhões. Em 2016, deve 
atingir u$ 52 bilhões e, até 2020, vai ser de 
u$102 bilhões. São números apenas das 
vendas diretas e assinaturas de aplicativos, 
sem contar os valores de e-commerce e 
publicidade.

O Agronegócio, por seu turno, é um dos 
pilares da economia brasileira, responsável 
direto por 40% dos empregos e que, ano após 

A comprovação vem da ANCP (Associação Nacional de 
Criadores e Pesquisadores) e da Embrapa e é reforçada 
pelo resultado do trabalho massal de seleção de machos e 
fêmeas a campo, um espetáculo de encher os olhos.

Ferramenta para 
smartphones e tablets 
foi lançada durante a 
Intercorte, em São Paulo

busca resultados, aumento de produtivida-
de e o trabalho da Genética Aditiva é voltado 
para uma seleção em busca da máxima 
eficiência”, argumenta Rafael jorge de Oli-
veira, gerente Corte Zebu da Alta Genetics. 
“Para ser líder de mercado precisamos ter 
parcerias sólidas e a Genética Aditiva é 
uma grande aliada. já são mais de 5 anos de 
parceria e a representatividade das vendas 
da genética do criatório impressiona. Em 
2015 dois touros da seleção estiveram entre 
os de maior venda da Alta. A parceria é re-
sumida em trabalho e confiança mútua. Este 
ano serão mais 4 touros em nossa bateria”, 
enfatiza Rafael.

Em agosto do ano passado, a Genética 
Aditiva conseguiu outro grande feito, que 
também comprova a excelência genética 
da marca: no 12º Mega leilão Genética 
Aditiva, a empresa abriu mão de uma cota 
de Rem Caballero (Rem uélico em vaca 
Rem Torixoreu), 32.47 de MGT no Nelore 
Brasil, a maior avaliação nos 27 anos de 
história do programa da ANCP. O garrote, 
com apenas 23 meses de idade, teve 10% de 
sua propriedade arrematada por R$ 465 mil, 
valorizando o animal em R$ 4,6 milhões.

marketing, que será estrelada pelo ator Tar-
císio Meira, que também é pecuarista. Estão 
previstas ações em mídias tradicionais, como 
televisão, rádio, jornais, revistas e outdoors, 
além, é claro, de ações em redes sociais e na 
web. Também serão utilizados canais de re-
lacionamento direto com pecuaristas, como 
a força de vendas de empresas parceiras do 
projeto, exposições e leilões, entre outros.

“Com o WebGados, entramos em uma 
nova era das relações comerciais dentro da 
pecuária brasileira. Importantes pecuaristas 
já estão com seus aplicativos instalados e con-
fiantes em seus resultados”, confirma Marcos.

um deles é o produtor Wilson Bro-
chmann, da Agropecuária Maragogipe, que 
tem fazendas no Rio Grande do Sul e em Mato 
Grosso. “A pecuária é uma atividade de baixa 
rentabilidade e todos os fatores que ajudam 
a diminuir nossos custos são bem-vindos”.

Este aspecto, aliás, é um fator chave que 
deverá catapultar o sucesso da plataforma. 
O pecuarista que usar o WebGados para 
vender os seus produtos pagará uma valor 
médio de menos de R$3,00 por animal para 
anunciar pelo aplicativo, investimento muito 
menor do que as comissões praticadas no 
mercado, e o comprador estará totalmente 
isento de taxas, bastando fazer um rápido 
cadastro direto no celular.

Pesquisadores (ANCP), um divisor de águas 
para o projeto de seleção da raça.

“Em razão do alto desempenho, a régua 
de dEPs dos animais da Genética Aditiva é 
muito equilibrada, tem alta confiabilidade 
e o melhor progresso genético de todo o 
Programa da ANCP, o que nos dá a certeza 
de que os animais vão chegar na fazenda 
dos clientes e agregar material genético”, 
afirma Eduardo Coelho, que trabalha com 
o conceito de pecuária de precisão.

Conforme explica, a seleção busca 
características econômicas como área de 
olho de lombo, acabamento de carcaça e 
fertilidade, com forte pressão de seleção, que 
se traduzem em ótimos resultados para os 
usuários dessa genética. “Os números com-
provam o desempenho do nosso rebanho, 
seja na ANCP, seja no Geneplus/Embrapa, 
seja na produção, seja pelo resultado a cam-
po, com novilhas entrando em reprodução 
mais cedo, em massa”, reforça.

O foco total da seleção é o Nelore Bra-
sil da ANCP, comandado pelo professor 
Raysildo lobo. 

As parcerias também são fundamentais 
para o sucesso do negócio. “hoje o mercado 

ano tem sido, literalmente, a salvação da la-
voura brasileira. O PIB AGRO é de mais de 1 
trilhão de reais, o que significa  mais de 20% do 
PIB do País e acima de 40% das exportações.

“Nossa ideia junta estes dois mundos tão 
relevantes e, com certeza, vai tornar muito 
mais fácil e prática a vida dos pecuaristas 
que todos os dias precisam comprar e vender 
animais. No início do nosso projeto, o foco 
vão ser os animais para reposição, mas esta-
remos preparados para que o usuário possa 
vender também cavalos de raça e animais 
de serviço, além de gado leiteiro e  animais 
registrados”, afirma Marcos Fernando.

O lançamento do aplicativo prevê, 
segundo o empresário, um considerável 
investimento em uma ousada campanha de 
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que operam com o crédito rural oficial 
estão aptos a financiar as atividades do 
novo período agrícola.

FISCAIS - A garantia da sanidade da 
maior parte do que vai à mesa dos bra-
sileiros e dos consumidores dos mais de 
200 países para os quais o Brasil exporta 
alimentos depende do trabalho e da de-
dicação dos fiscais federais agropecuá-
rios. A categoria é formada por médicos 
veterinários, engenheiros agrônomos, 
zootecnistas, farmacêuticos e químicos 
que atuam no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) e seu 
dia foi comemorado dia 30 de junho.

IMPORTANTE - Pela primeira vez, 
representantes agrícolas de 40 países com 
embaixadas no Brasil foram recebidos 
em reunião conjunta no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). O ministro Blairo Maggi se 
reuniu no dia (30) com integrantes do 
Grupo de diplomatas da Agricultura no 
Brasil para expor sobre a relação do país 
com os mercados internacionais. Maggi 
ressaltou que poucos países têm produtos 
tão sustentáveis como o Brasil. 

BAlCãO - A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), vinculada 
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), promove dia 12 
de julho um leilão para a remoção de 18,7 
mil toneladas de milho para atendimento 
ao Programa de Vendas em Balcão (PVB). 
Esta é a primeira operação referente à au-
torização do governo federal para ofertar 
até 160 mil toneladas do produto com 
objetivo de apoiar os pequenos criadores 
do Sul, do Nordeste e de outras regiões que 
usam milho na alimentação dos animais.

Maurício Picazo Galhardo

GIro aGroneGóCIo
SETORES - O ministro Blairo Maggi 

coordenou quarta-feira dia (13) reunião 
com 19 câmaras setoriais e temáticas do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). Em uma semana, 
este foi o segundo encontro do ministro 
com os representes do setor produtivo 
– o primeiro ocorreu no último dia 7. O 
objetivo foi o de ouvir as reivindicações 
das diferentes cadeias do agronegócio e 
informá-las sobre as prioridades da gestão 
Maggi: ampliação do mercado interna-
cional para os produtos agropecuários 
brasileiros, desburocratização do Mapa e 
diálogo permanente com o setor agrícola.

FOSSA SÉPTICA - um levanta-
mento feito pela primeira vez revela a 
adoção de mais de 11 mil unidades da 
fossa séptica biodigestora, tecnologia 
simples desenvolvida por pesquisadores 
da Embrapa e voltada ao saneamento 
básico rural. A fossa foi adotada em mais 
de 250 municípios brasileiros, nas cinco 
regiões do país, gerando benef ícios para 
57 mil pessoas. Realizado pela Embrapa 
Instrumentação (SP), o levantamento 
abrange as tecnologias instaladas pela 
rede de parceiros institucionais, como 
poder público, e organizações da iniciativa 
privada e do terceiro setor.

CRÉDITO - um dos maiores pro-
dutores mundiais de alimentos, o Brasil 
começou no dia (1º) mais uma safra 
agrícola. Para a temporada 2016/2017, 
o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) oferece aos 
agricultores cerca de R$ 185 bilhões para 
financiamentos de custeio, investimento 
e comercialização. Segundo o ministro 
Blairo Maggi, a partir de hoje, os bancos 

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

aGropeCuárIa: rumo vIável para o brasIl

dias 4 e 5 estive participando 
do Forum Global do Agro-
negócio 2016 que aconteceu 
no hotel hyatt em S.Paulo. 
Foram dois dias de muitas 

idéias e propostas para o mundo agro no 
Brasil e no mundo. Várias autoridades 
estiveram presentes no evento, entre elas 
o presidente Michel Temer, os ministros 
Blairo Maggi e josé Serra; os governadores 
de S.Paulo Geraldo Alckmin entre outros, 
também participantes dos Estados unidos, 
Nova Zelândia e de alguns países do conti-
nente Africano.

 Ficou bem claro que, o agronegócio é 
importante para todos, desde os agriculto-
res, pecuaristas e também para os consu-
midores. Num mundo onde a população 
global cresce à cada segundo, mais pessoas 
para se alimentar estão vindo e, portanto 
o aumento do número da produção do 
agronegócio em geral. demanda é palavra 
obrigatória nestes tempos pós-modernos.

 O Presidente da República falou que a 
China será o destino de sua primeira viagem 
internacional caso o impeachment se con-
firme. O ministro das Relações Exteriores, 
josé Serra, disse “a África Subsaariana, 
entre 2000 a 2010, cresceu a uma taxa que 
foi o dobro da América do Sul. Entre 2010 
e 2016, foi três vezes maior. É um mercado 
muito importante”, já o governador Geraldo 
Alckmin em sua participação falou, “este (o 
agronegócio) é o setor que está salvando 
a lavoura brasileira. Vai muito bem e é o 
mais eficiente dos trópicos. Com empenho, 
inovação e sustentabilidade permanentes, o 

agronegócio paulista tem superado grandes 
desafios de logística e estrutura” disse. O 
ministro Blairo Maggi falou que tem por 
meta aumentar a participação do Brasil no 
comércio agrícola internacional.

 Vários oradores fizeram propostas, 
apresentaram idéias, inclusive produtores 
dos Estados unidos e da Nova Zelândia. 
Os assuntos principais foram: Ethanol, 
biodiesel, sustentabilidade, Mudança cli-
mática, redução do desperdício, redução 
dos gases efeito estufa, descarbonização 
da agricultura. uma frase me chamou a 
atenção: “ o problema do nosso tempo, é 
que o futuro não é mais o que parecia ser”. 

Alan Jorge Bojanic, Representante da FAO no Brasil 

Foto: Reprodução Internet

Visite nosso estande na InterCorte Campo Grande-MS dias 20 e 21 de julho.
contato@rastrovet.com.br | (67) 3454.2737 (67) 9.9973.0713 9.9973.0812
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um audacioso projeto promete 
sacudir o mercado brasi-
leiro de produção de carne 
premium, atualmente em 
forte expansão. Trata-se de 

um programa de multiplicação da genética 
do gado Akaushi, de origem japonesa, cuja 
carne é considerada de altíssima qualidade, 
pelo alto grau de marmoreio (gordura en-
tremeada) e características únicas de sabor 
e suculência. “Além disso, a raça taurina é 
capaz de produzir uma carne bastante sau-
dável, com elevado índice de ácido oleico, o 
Ômega 9, bem superior ao Ômega 3 do sal-
mão”, compara o empresário júlio Resende, 
fundador do projeto e presidente da Origine, 
empresa de Brasília (dF). 

O projeto Akaushi teve início há quatro 
anos, quando a Origine começou a impor-
tar doses de sêmen dessa raça da empresa 
norte-americana heartbrand Beef, do 
Texas, detentora do direito de uso da ge-
nética Akaushi fora do japão. “Fizemos um 
acordo com a heartbrand Beef que prevê 
a propagação exclusiva da carne Akaushi 
pelo mundo, tendo o Brasil como base para 
a multiplicação dessa genética, por meio do 
cruzamento industrial em vacada Nelore ou 

de outras raças”, explica Resende. 
Atualmente, o projeto da Origine já conta 

com 100 fazendas parceiras no Brasil, o que 
já resultou na produção de 23.000 animais 
meio-sangue Akaushi. Os primeiros lotes de 
animais terminados (cerca de 5.000 cabeças 
já abatidas) estão sendo comprados pela 
Origine e abatidos em frigoríficos terceiri-
zados. “Essa carne é fornecida para redes 
de churrascarias e casas de carne do País”, 
conta Resende, acrescentando que, em 2018, 
a empresa pretende inaugurar a primeira 
indústria própria de abate e industrialização 
da carne Akaushi, que será instalada em Es-
treito, no Maranhão. Nessa fase, a produção 
dos cortes especiais levará a marca própria 
Origine e será quase toda direcionada ao 
mercado externo. 

O programa de parceria de multiplica-
ção de animais meio-sangue Akaushi segue 
conceito semelhante a outros projetos de 
cruzamento industrial voltados para a pro-
dução de carne premium.  A Origine fornece 
sêmen a custo subsidiado aos parceiros (já 
foram importadas cerca de 2.500 doses do 
gado puro), que se responsabilizam pela 
produção do animal (fases de cria, recria e 
terminação). “Normalmente, o gado cruza 

Akaushi é mantido unicamente sob o regime 
de criação a pasto, inclusive na fase de ter-
minação, sem necessidade de uso de ração”, 
explica o presidente da Origine.  Segundo 
ele, apesar de sua origem, a raça Akaushi 
se adapta facilmente ao clima tropical bra-
sileiro.  “É um gado rústico, de pelo curto, 
bastante dócil”. No entanto, a preferência 
da empresa pelo meio-sangue Akaushi/
Nelore levou em conta a decisão de pro-
duzir animais em larga escala e de maneira 
rápida. “O cruzamento industrial é a melhor 

receita para alcançar este objetivo”, justifica, 
acrescentando que os animais meio-sangue 
são abatidos precocemente, geralmente aos 
20 a 22 meses de idade, com 18@. 

Os parceiros do projeto recebem da 
Origine preço equiparado entre fêmea e 
macho, com o adicional de até 12% sobre o 
valor da arroba na região da produção, hoje 
espalhada pelos Estados do Pará, Tocantins, 
Maranhão. há planos de expansão do projeto 
para Mato Grosso, Minas Gerais e Rio de 
janeiro ainda neste ano. 

brasIl multIplICa GenétICa do gado akauShi
Empresa cria rede de pecuaristas no Brasil para 
expandir genética de gado de origem japonesa por 
meio do cruzamento industrial com vacada Nelore

Em  junho passado, o Brasil recebeu, pela 
primeira vez na história, oito bovinos vivos 
da raça pura Akaushi, seis touros e duas 
vacas, que foram importados dos Estados 
unidos, pelo grupo Origine. Esses animais 
estão atualmente alojados em uma fazenda 
de Itatinga, interior de São Paulo, perten-
cente à Seleon Biotecnologia, prestadora 
de serviços em coleta e processamento de 
sêmen e produção in vitro de embriões.

A presença de animais Akaushi no Brasil 
faz parte de uma segunda fase do projeto, 
que prevê a multiplicação da raça japonesa 
por meio da FIV – Fertilização In Vitro. Para 
isso, conta com a parceria da Seleon Biotec-
nologia, escolhida pela Origine para fazer 
parte do programa de expansão da raça. 
“Vamos criar um rebanho de animais puro 
sangue Akaushi a partir dos seis touros e as 
duas fêmeas importadas”, antecipa Bruno 
Grubisich, proprietário e diretor-presiden-
te da Seleon. dessa maneira, a Seleon vai 
lançar mão da FIV para multiplicar com 
eficiência e maior rapidez esse rebanho, a 
partir do uso de sêmen sexado de fêmea 
dos touros Akaushi, para, assim, formar  

um plantel de vacas puras Akaushi, a partir 
de embriões fecundados oriundos das duas 
matrizes importadas. “No intervalo de um 
ano, vamos produzir de 80 a 100 animais 
de fertilização in vitro”, diz Grubisich. 
Segundo ele, a meta é alcançar, através da 
FIV,  um número de cerca de 300 matrizes 
puras Akaushi, para depois partir para a 
inseminação tradicional.

animais vivos

pré-imunização
Os oitos bovinos Akaushi importados 

dos EuA estão sendo mantidos na Estân-

A carne do Akaushi é bastante difun-
dida no japão e Estados unidos, mas a sua 
produção atende basicamente o consumo 
interno de ambos os países. Sua genética é 
utilizada há mais de cem anos por criadores 
japoneses, sendo atualmente protegida pelo 
governo do japão, que a considera com um 
dos tesouros nacionais do país. 

cia Bela Vista, fazenda localizada a 7 km 
da Seleon Biocnologia. “Antes de entrar 
para a fase de coleta de sêmen dos touros 
Akaushi e aspiração de oócitos nas matri-
zes, os animais precisam passar por uma 
etapa de pré-imunização contra doenças 
do carrapato, com duração de dois meses”, 
explica o dono da Seleon. depois disso, 
esses animais ainda precisam passar pelo 
procedimento normal de quarentena, para 
certificação da inexistência de tuberculose 
e brucelose. “Só após essas duas etapas é 
que iremos iniciar a atividade de coleta 
de material genético em escala industrial”, 
afirma Grubisich. 

tesouro naCional

Os oitos bovinos Akaushi importados dos EUA estão sendo mantidos na Estância Bela Vista

Fotos: Divulgação


