
cessão de descontos generosos aos débitos 
dos produtores beneficiar, sobretudo, a JBS.

O líder do DEM no Senado, Ronaldo 
Caiado (GO), chegou a voltar atrás e retirar 
de pauta projeto de sua autoria que dava 
perdão total aos devedores do Funrural. 
Mas o projeto da senadora Kátia Abreu, 
uma das lideranças dos ruralistas, acabou 
sendo aprovado e agora promulgado pelo 
presidente do Senado, Eunício Oliveira 
(PMDB-CE).

Procurada, a AGU informou que está 
acompanhando o processo legislativo, cuja 
resolução ainda não foi publicada. Após a 
publicação oficial, o órgão vai estudar quais 
medidas podem ser adotadas. A Receita 
Federal informou apenas que a dívida com 
o Funrural é de R$ 34 bilhões.

Funrural: união deve recorrer contra 
decisão do senado de perdoar dívida
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Resolução da senadora 
Kátia Abreu (PMDB) 
foi promulgada dia 
12 e pode perdoar R$ 
17 bilhões de dívidas 
de pessoas f ísicas e 
empresas

A União deve recorrer ao 
Supremo tribunal Federal 
(StF) para barrar a resolu-
ção do Senado Federal que 
perdoa dívidas de produtores 

rurais junto ao Fundo de Assistência ao 
trabalhador Rural (Funrural), segundo 
apurou o Broadcast, serviço de notícias em 
tempo real do Grupo Estado. A resolução 
de autoria da senadora Kátia Abreu (PMDB) 
foi promulgada dia 12/8 e pode perdoar R$ 
17 bilhões de dívidas de pessoas f ísicas e 
empresas que adquirem a produção delas.

A JBS será uma das beneficiadas pelo 
perdão. A empresa já seria uma das maiores 
contempladas pelo parcelamento das dívi-
das com Funrural, que o governo negociou 
com o Congresso, como mostrou o Broad-
cast em maio. A JBS, na época, confirmou 
possuir débitos, mas disse que entende 
não ser parte legítima para responder pela 
dívida.O perdão já está comprometendo 
as adesões ao parcelamento enviado ao 
Congresso na forma de Medida Provisória 
(MP) 793, que precisa ainda ser votada.

Resoluções do Senado não podem so-
frer veto do presidente da República. Por 
isso, a alternativa do governo é questionar 
o perdão na Justiça. A Frente Parlamentar 

da Agropecuária (FPA) já havia pedido 
“colaboração” para que desista de recorrer.

O perdão coloca o presidente Michel 
temer numa situação delicada perante 
a uma das mais influentes bancadas de 
parlamentares no Congresso. Ainda mais 
neste momento em que corre o risco de ser 
denunciado pela segunda vez e precisará de 
apoio para barrar o pedido na Câmara. O 
parcelamento foi criado depois de o StF 
ter considerado a cobrança do Funrural 
constitucional, o que gerou o débito do 
setor que não vinha pagando a contribuição.

Antes do julgamento, executivos da 
JBS procuraram o ministro do StF Gilmar 
Mendes para discutir o assunto.Na época 
da negociação do parcelamento, parlamen-
tares foram alertados para o risco de a con-

    
Foto: Divulgação

O Conselho Nacional do Frango 
(NCC na sigla em inglês), órgão que re-
presenta os criadores norte-americanos, 
solicitou autorização do Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA) para aumentar a velocidade das 
linhas de processamento da indústria 
para 175 aves por minuto ou mais, acima 
do limite atual da maioria das plantas, 
de 140 aves. Página 3.

indústria de 
carne dos eua 
busca Ganho 
de eFiciência

Safra norte-americana deverá ser 
reajustada para baixo. Página 6.

preço da soja 
deve subir, prevê 
aGresource 
brasil
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Monsanto abre inscrições para o proGraMa de estáGio corporativo

A Monsanto do Brasil abre processo 
seletivo para o Programa de Está-
gio Corporativo 2018, direcionado 

aos alunos do penúltimo e último ano de 
graduação de diferentes formações aca-
dêmicas. No total, serão oferecidas mais 
de 100 vagas para 14 localidades: São 
Paulo (SP), Campinas (SP), São José dos 
Campos (SP), Santa Cruz das Palmeiras 
(SP), itaí (SP), Uberlândia (MG), Paracatu 
(MG), Cachoeira Dourada (MG), Santa 
Helena (GO), Morrinhos (GO), Campo 
Verde (Mt), Brasília (DF), Camaçari (BA) 
e Petrolina (PE).

O programa contempla as áreas de 
Comercial e Marketing; Supply Chain 
(Manufatura, Facilities, ESH, Compras, 
Manutenção); Regulamentação; Pesquisa 
& Desenvolvimento; ti e Engenharia de 
Software; Comunicação e Sustentabilidade; 

RH (Desenvolvimento Organizacional, 
Business Partner e talent Acquisition); 
Finanças e tax. No ato da inscrição, os can-
didatos poderão definir as suas preferências 
com relação às áreas de atuação.

Para a líder de Aquisição de talentos 
para América Latina, Aline Cintra, a com-
panhia visa preparar jovens talentos para 

assumir posições efetivas na Monsanto 
ou no mercado de trabalho. “Os nossos 
programas de estágio estão cada vez mais 
conectados ao desenvolvimento contínuo 
e consistente dos nossos jovens talentos. 
Através de uma trilha de desenvolvimen-
to composta por oito módulos online, 
aceleramos o aprendizado relacionado à 
inovação, criatividade, gestão do tempo e 
ao processo do estagiário entender como 
ser o protagonista da sua própria carreira 
”, diz. Aline ainda ressalta que a Monsanto 
é reconhecida há 18 anos consecutivos 
pelo principal ranking de gestão de capital 
humano como uma das melhores empresas 
para se trabalhar no Brasil. 

 Os selecionados começarão a estagiar 
na empresa em 22 de janeiro de 2018.  As 
inscrições devem ser feitas até 15 de outubro 
pelo site da Monsanto, na área de Carreiras.

interconF terá dois dias 
de proGraMação coM 
palestras e debates

A edição de 10 anos da in-
terconf - Conferência in-
ternacional de Pecuaristas, 
promovida pela Assocon 
– Associação Nacional da 

Pecuária intensiva, será nos dias 18 e 19 de 
setembro, no Parque de Exposições Pedro 
Ludovico teixeira, em Goiânia, como parte 
do projeto ‘O Brasil Pecuário acontece aqui’, 
que engloba a realização da Goiás Genética.

O primeiro painel da interconf será um 
panorama do mercado, apresentando o 
ambiente econômico brasileiro para que o 
participante saiba em que momento está e 
em que direção seguir. A palestra “Cenários 
macroeconômicos para o Brasil nos próxi-

mos anos” será ministrada por Zeina Latif, 
economista chefe da XP investimentos, 
seguida pela apresentação do representante 
da Wedekin Consultores, ivan Wedekin 
com o tema “Panorama e perspectivas de 
mercado dos produtos do agronegócio”. O 
debate desse painel de mercado terá a par-
ticipação do pecuarista e diretor da CMA, 
André Perrone; do presidente do Conselho 
de Administração da Assocon, Alberto 
Pessina; do analista de mercado da Rassa 
e editor do Notícias do Front, Rodrigo Al-
buquerque; do pecuarista e editor da Carta 
Pecuária, Rogério Goulart e do diretor da 
Radar investimentos, Leandro Bovo.

Haverá também um painel técnico para 
apresentar estudos de caso, ideias, técnicas e 
tecnologias com o intuito de inspirar a busca 
pelo aumento da produtividade sustentável 
como caminho para uma melhor renta-
bilidade na fazenda. O painel será aberto 
com um estudo de caso da Austrália, com a 
apresentação de indicadores que medem os 
resultados técnicos e financeiros da ativida-
de de confinamento naquele país, seguido 
pela palestra “Bem-estar animal e manejo 
racional: casos de sucesso no Brasil”, apre-
sentado pelo especialistas da MSD Saúde 
Animal, Antony Paulo Luenenberg. A seguir 

o pesquisador sênior da Dow Agrosciences, 
Alcino Ladeira Neto ministrará a palestra 
“Controle de plantas daninhas: métodos 
paliativos não sustentam o negócio”. O 
painel ainda contará com mais duas apre-
sentações com os temas “Como o avanço 
da tecnologia pode auxiliar o produtor 
rural – Confinamento” e Controle sani-
tário adequado na pecuária de corte”. Um 
debate entre profissionais de consultorias 
como Exagro e Gestão Agropecuária – GA 
tratará das tecnologias ainda não adotadas 
no Brasil e até onde a pecuária pode chegar.

Os entraves legais no que diz respeito à 
sustentabilidade serão abordados no painel 
regulatório que analisará os desafios para a 
pecuária brasileira se desenvolver, buscar 
novos mercados e aumentar a qualidade de 
seu produto. A advogada Samanta Pineda 
dará a palestra “Brasil e o mundo – o que 
fazemos e o que eles fazem?”, abordando 
como outros países regulam as questões am-
bientais e trabalhistas em comparação com o 
Brasil. O tema “Como organizar as relações 
entre fornecedores, produtores e clientes – 
Estudo de caso Confinamento Santa Fé” será 
apresentado a seguir pelo agropecuarista e 
sócio-proprietário da Feed, Pedro Merola, 
que falará sobre o modelo de negócio da 
propriedade, relação com os fornecedores, 
parceiros pecuaristas, indústria frigorífica 

e consumidor final. Os riscos sanitários na 
pecuária de corte brasileira serão tratados 
por representantes da indústria veterinária, 
com um debate com o professor da Unicamp, 
Pedro de Felício e o GtPS – Grupo de tra-
balho da Pecuária Sustentável sobre os mitos 
e verdades que envolvem a carne brasileira, 
com a presença do vice-governador do Mato 
Grosso, Carlos Favaro.

Por fim, o painel futuro traçará caminhos 
para se ter uma produção mais valorizada, 
com pecuaristas mais ativos em seu papel 
como produtores de alimentos e agentes 
de mudança na sociedade. Uma primeira 
apresentação mostrará mercados ainda 
não atendidos pela carne do Brasil e de que 
forma é possível atingi-los. Em seguida o 
médico veterinário e professor da Faculdade 
de Engenharia de Alimentos da UNiCAMP, 
Pedro de Felício falará sobre os “indicadores 
de qualidade da carne bovina”. O produtor 
rural Guilherme Pontieri mostrará qual a 
melhor maneira de investir na pecuária 
moderna, com um passo a passo para sair 
de uma baixa produtividade para uma 
produção mais intensiva. A última palestra 
desse painel, intitulada “A pecuária e a so-
ciedade”, terá como objetivo apresentar um 
estudo de caso sobre como é possível unir 
pecuária e a comunidade para promover 
melhorias sociais. 

Quatro painéis - Mercado, Técnico, Regulatório 
e Futuro - tratarão dos diversos desafios para a 
pecuária intensiva

Fotos: Divulgação
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indústria de 
carne dos eua 
busca Ganho de 
eFiciência
O Conselho Nacional do Frango 

(NCC na sigla em inglês), órgão 
que representa os criadores 

norte-americanos, solicitou autorização 
do Departamento de Agricultura dos Es-
tados Unidos (USDA) para aumentar a 
velocidade das linhas de processamento 
da indústria para 175 aves por minuto ou 
mais, acima do limite atual da maioria 
das plantas, de 140 aves.

Com a movimentação na cadeia 
de aves, a indústria de suínos também 
deve tentar uma medida semelhante. 
O USDA está se preparando para pu-
blicar uma proposta de novas regras 
com o objetivo de modernizar o abate 
de suínos e a supervisão do processa-
mento, visto que o setor quer elevar o 
atual limite de processamento de 1.100 
porcos por hora para 1.300 cabeças.

O grupo do segmento avícola, 
com sede em Washington, alega que 
os frigoríficos poderão funcionar de 
forma mais eficiente, mantendo a 
segurança, e que tal movimento - que 
reverteria uma decisão da administra-
ção do ex-presidente Barack Obama 
de 2014 - alinha-se com a agenda de 
desburocratização adotada pelo atual 
presidente Donald trump.

Em contrapartida, os críticos, 
incluindo representantes sindicais 
e acadêmicos, dizem que a medida 
tornará os trabalhos mais arriscados 
e deve dificultar a inspeção adequada 
da carne. O USDA afirma que está 
avaliando a solicitação.

Compromisso de aumentar a participação do etanol 
na matriz energética do Brasil foi discutido durante a 
25ª Fenasucro & Agrocana

veterinários dos eua e da ue vão 
inspecionar FriGoríFicos brasileiros

Cinco veterinários dos Estados Uni-
dos estão no Brasil para inspecionar 
frigoríficos de carne bovina. A mis-

são, comandada pela subsecretária Adjunta 
de Segurança Alimentar do Serviço de 
Segurança e inspeção de Alimentos (FSiS), 
Carmen Rottenberg, tem representantes 

do Serviço de inspeção Sanitária Animal e 
Vegetal (Aphis, na sigla em inglês). O grupo 
vai fiscalizar abatedouros em São Paulo, 
informa o Ministério da Agricultura, por 
meio de comunicado.

A vinda dos americanos foi solicitada 
em caráter extraordinário pelo Brasil, para 

demonstrar que foram corrigidas incon-
formidades apontadas por técnicos, em 
junho, e tentar reverter a suspensão das 
exportações para aquele mercado.

EuropEus
A partir do dia 12, até o dia 20, vete-

rinários da Comissão Europeia de Saúde 
e Segurança Alimentar (DG Santé) farão 
auditorias nas indústrias de pescado. A 
última vez que vieram ao Brasil foi em 
2012. Será uma fiscalização de rotina, diz 
o ministério.

Em Santa Catarina, deverão ser inspe-

cionados três frigoríficos, além de navios de 
produção primária e locais de desembarque. 
Em Rio Grande (RS), serão inspecionados 
três frigoríficos, navio fábrica, barcos conge-
ladores em salmoura e o serviço veterinário 
oficial. Em São Paulo, serão vistoriadas duas 
plantas industriais e local de desembarque 
de pescado. No Rio de Janeiro, são dois 
frigoríficos.

Foto: Divulgação

O governo dos Estados 
Unidos voltou a revisar 
para cima sua estimativa 
para a safra local de soja 
2017/2018. Os dados foram 

divulgados nesta terça-feira (12/9) pelo De-
partamento de Agricultura do país (USDA). 
O número passou de 119,23 milhões esti-
mados em agosto para 120,59 milhões de 
toneladas, conforme o relatório mensal de 
oferta e demanda deste mês.

Os técnicos fizeram também uma 
leve correção para cima na expectativa de 
demanda interna pelo grão, que passou 
de 56,5 para 56,51 milhões de toneladas. 
A estimativa para as exportações passou 
de 60,56 milhões para 61,24 milhões de 
toneladas. Os estoques finais esperados 
para a safra atual foram revisados de 12,94 
milhões para 12,93 milhões de toneladas.

“A produção de soja deve ser recorde 
com uma expectativa de maior produtivida-
de. A maior produção compensa, em parte, 
os estoques iniciais menores. Com oferta 
maior e preços mais baixos, a estimativa de 
exportação foi elevada, mantendo inalte-
rados os estoques finais”, explica o USDA, 
para quem os preços devem variar de US$ 
8,35 a US$ 10,05 por bushel.

A área plantada com a oleaginosa nos 
Estados Unidos é estimada pelo Departa-

mento de Agricultura em 36,22 milhões de 
hectares (89,5 milhões de acres). Conside-
rando eventuais perdas, a superf ície apta 
para a colheita é estimada em 35,9 milhões 
de hectares (88,7 milhões de acres).

A safra brasileira 2017/2018, às vés-
peras do início do plantio, foi estimada 
pelos técnicos do governo americano em 
107 milhões de toneladas, mesmo volume 
estimado em agosto. internamente, devem 
ser consumidos 45,7 milhões de toneladas 
e as exportações devem somar 64 milhões, 
também mantendo os números divulgados 
no mês passado. Apenas os estoques finais 
foram revisados, de 24,02 milhões para 22,5 
milhões de toneladas.

Posição semelhante foi adotada em 
relação à Argentina. A estimativa para a 

produção de soja do país foi mantida em 57 
milhões de toneladas. Ficaram inalterados 
também os números para o consumo do-
méstico (49,34 milhões de toneladas) e para 
as exportações (8 milhões de toneladas). Os 
estoques finais foram corrigidos de 36,71 
milhões para 37,06 milhões de toneladas.

Em nível mundial, a produção de soja 
foi estimada pelo USDA em 348,44 mi-
lhões de toneladas, revisando para cima 
a estimativa do mês de agosto, de 347,36 
milhões. A estimativa de consumo interno 
global passou de 343,32 milhões para 344,3 
milhões de toneladas e as exportações de 
151,19 milhões para 151,42 milhões de 
toneladas. A safra global 2017/2018 deve 
terminar com estoques de 97,53 milhões 
de toneladas do grão.

usda surpreende e auMenta 
produção de soja dos eua
120,59 milhões 
de toneladas na 
temporada 2017/2018

Fotos: Divulgação
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bc indica corte Menor de juros e 
FiM Gradual do ciclo de reduções

O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco 
Central (BC) deve reduzir 
o ritmo de cortes na taxa 
básica, a Selic, e já antevê 

o fim do ciclo de redução dos juros. A in-
dicação consta da ata da última reunião do 
Copom, divulgada dia 12.

No último dia 6, o Copom reduziu a Selic 
pela oitava vez seguida. Por unanimidade, 
o comitê fez mais um corte de 1 ponto per-
centual, de 9,25% ao ano para 8,25% ao ano.

“O Copom ressalta que as condições 
econômicas permitiram a manutenção do 
ritmo de flexibilização monetária nesta reu-
nião. Para a próxima reunião, caso o cenário 
básico evolua conforme o esperado, e em 
razão do estágio do ciclo de flexibilização, o 

comitê vê, neste momento, como adequada 
uma redução moderada na magnitude de 
flexibilização monetária”, diz o Copom. 
Acrescenta que “antevê encerramento 
gradual do ciclo”.

ExpEctativas para a infla-
ção - Na ata, o comitê avalia que a queda 

nos preços de alimentos e da inflação de bens 
industriais pode  produzir uma trajetória 
de inflação abaixo do esperado.  Por outro 
lado, acrescenta o Copom,  uma frustração 
das expectativas sobre a continuidade das 
reformas e dos ajustes necessários na eco-
nomia brasileira pode elevar a trajetória.

O comitê lembra que a projeção do 
mercado para a inflação está em 3,4% este 
ano e em 4,2%, em 2018.

rEformas - “todos os membros do 
comitê voltaram a enfatizar que a aprovação 
e implementação das reformas, notada-
mente as de natureza fiscal, e de ajustes na 
economia brasileira são fundamentais para 
a sustentabilidade do ambiente com infla-
ção baixa e estável, para o funcionamento 
pleno da política monetária [decisões sobre 
a Selic] e para a redução da taxa de juros 
estrutural da economia, com amplos bene-
f ícios para a sociedade”, diz o documento.

O comitê destacou ainda  os recentes 
anúncios de privatização e concessões  e 
investimentos em infraestrutura que visam 
ao aumento de produtividade, ganhos de 
eficiência, maior flexibilidade da economia 
e melhoria do ambiente de negócios. “Esses 
esforços são fundamentais para a retomada 
da atividade econômica e da trajetória de 
desenvolvimento da economia brasileira”, 
enfatizou.

Na última semana, o 
Copom reduziu a Selic 
pela oitava vez seguida

Fotos: Divulgação
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precoce Ms direciona r$ 5,2 Milhões 
de incentivos aos produtores

Os produtores rurais de Mato 
Grosso do Sul totalizaram 
até o início deste mês, 
1.479 lotes abatidos atra-
vés do Sub-Programa de 

Apoio a Criação de Bovinos de Qualidade 
e Conformidade do Governo do Estado, o 
Precoce MS.

Dos 116.977 animais, 100.923 (85,8%) 
foram enquadrados nos critérios do progra-
ma, revertendo um total de R$ 5.290.648,20 
em incentivos para os produtores e arreca-
dação de R$ 351.998,27 em forma de taxa 
de coordenação para a Agência Estadual de 
Defesa Sanitária Animal e Vegetal (iagro).

Os números apresentados, superaram 
o alvo anunciado em 16 de abril deste ano, 

quando o governador Reinaldo Azambuja 
lançou o Precoce MS (totalmente reformu-
lado), esperando abater próximo de 80 mil 

animais até dezembro. 
O número de responsáveis técnicos, pro-

priedades cadastradas, frigoríficos e empre-
sas de classificação envolvidos no programa  
vem sendo ampliado em ritmo considerado 
bastante satisfatório pela Secretaria de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar .

Com treinamento especifico realizado 
pela equipe da Coordenadoria de Pecuária da 
Superintendência de Meio Ambiente, Ciência 
e tecnologia, Produção e Agricultura Familiar 
da Semagro e pelo Ministério da Agricultura 
e Abastecimento (MAPA), já foram habilita-
dos desde o relançamento do programa, no 
início do ano, 406 Profissionais responsáveis 
técnicos, em 17 edições do curso.

Através de um sistema totalmente 
informatizado, 646 propriedades rurais já 
tiveram seu cadastro aprovado, e outras 69 
encontram-se em processo de aprovação.  

Com exigências que auxiliam o Estado na 
busca por um produto com excelência cada 
vez maior, cinco frigoríficos foram credencia-

dos, sendo duas unidades da JBS em Campo 
Grande, uma unidade dessa mesma empresa 
em Naviraí, uma da Marfrig no município 
de Bataguassu e a Naturafrig em Rochedo.

Encontram-se em processo de creden-
ciamento e analise documental outras sete 
empresas, de seis municípios diferentes.

Para responder pela classificação e 
tipificação das carcaças bovinas, estão cre-
denciadas três empresas independentes, a 
Centro Oeste Ltda ME, a G Fontolan ME e 
a Pantanal Certificadora. todas receberam 
capacitação.

EmpEnho - O secretário de Desen-
volvimento Jaime Verruck (foto), atribui o 
resultado ao empenho da equipe e da prof í-
cua parceria com as instituições e indústrias. 
“O que buscamos com a reformulação foi 
oferecer maior celeridade e segurança ao 
processo. Mato Grosso do Sul tem hoje um 
dos programas mais eficientes e modernos 
do País, totalmente informatizado e em 
consonância com a realidade e exigências 
do mercado atual”, explicou. 

Dos 116.977 animais, 
85,8% foram 
enquadrados nos 
critérios do programa

Fotos: Divulgação
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Na visão do analista Matheus 
Pereira, analista AgRe-
source Brasil, os preços da 
soja devem se ajustar para 
um patamar de equilíbrio 

acima dos US$ 10 por bushel na Bolsa de 
Chicago. Segundo ele, isso deve ocorrer 
porque a safra norte-americana deverá 
ser reajustada para baixo, pois está so-
brestimada pelo USDA (Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos).

“O Mercado da Soja passa por um 

momento de transição de variáveis (foco 
do mercado). Agora, os operadores da 
commodity se concentram, em maior 
peso, nas estimativas, projeções e relatos 
de produção nos Estados Unidos”, explica 
Pereira. 

De acordo com ele, as demais variáveis 
componentes da formação de preços – 
como demanda mundial, consumo domés-
tico, estoques finais e produção estimada 
na América do Sul – voltarão a fazer parte 
da formação de preços apenas quando uma 

A startup argentina Bioheuris desen-
volveu uma variedade de soja com 
resistência a herbicidas que, por 

utilizar o método de edição genômica, não 
é considerada um organismo geneticamente 
modificado (OGM) pelas autoridades regu-
latórias do país vizinho. De acordo com os 
criadores, a chamada “Super Soja” possui 
resistência a três modos de ação diferentes 

de controle de plantas daninhas.
“Basicamente, o que fazemos é modificar 

a proteína sobra a qual atua o herbicida, 
com o que obtemos resistência”, explica 
Carlos Pérez, gerente-geral da Bioheuris. A 
startup tem apenas dois anos de atividades 
e é sediada em Rosario, que já vem sendo 
apontada por muitos com o “Vale do Silício” 
da biotecnologia argentina.

produção final dos EUA estiver mais defi-
nida: “O que começa a acontecer no final 
de setembro, com um começo de colheita, 
e se dilui até começo de novembro”.

Questionado sobre a tendência de 
preços para os próximos meses, e que 
fatores devem influenciar essas cotações, 
o analista da AgResource afirma acreditar 
em valorização. “Não concordamos com a 
produção total estimada pelo USDA, em 
seu último relatório de Agosto. Mesmo 

De acordo com o engenheiro agrônomo 
Javier Preciado Patiño, a novidade mostra 
que a agricultura “vai deixando para atrás 
a era da transgenia para avançar com tudo 
no que é a ultima palavra em tecnologia: 
a edição genômica”, chamada também de 
CRiSPR, do inglês Clustered Regularly 
interspaced Short Palindromic Repeats. 

No Brasil, ainda não há uma posição ofi-

que o Departamento não traga ajustes 
no relatório do USDA [desta terça-feira], 
ainda acreditamos que a produção final 
deverá ficar em torno dos 113,5 Mt, contra 
os 119,2 Mt do USDA de Agosto”. 

“Com uma produção final norte-ameri-
cana menor, preços devem se ajustar para 
um patamar de equilíbrio acima dos $10 
(Chicago), assim como um aumento da área 
brasileira de soja mais sucinto, neste novo 
ano safra 2017/18, que se inicia”, aponta o 
especialista. 

“A demanda chinesa continua agressiva 
e com compras f ísicas extraordinárias, o 
Brasil e os Estados Unidos passam por cam-
panhas em embarques recordes (sim, em 
ambos os locais). Apesar de que as novas 
compras contratuais (soja em papel para 
embarque futuro), estão sendo limitadas ao 
grão brasileiro, visto que os chineses não 
querem apostar em compras futuras para 
o grão norte-americano”, conclui.

cial se essa técnica configura um transgênico 
ou não. trata-se de modificar a estrutura 
genética de um vegetal para conferir-lhe 
um novo atributo sem a necessidade de 
introduzir material genético de outra espé-
cie. É precisamente essa característica que 
diferencia a tecnologia dos OGMs, e que 
provoca uma discussão em todo o mundo.

De acordo com os sócios da Bioheuris, 
os engenheiros agrônomos Lucas Lieber 
e Rinaldo Gosparini, a chave é a manipu-
lação das nucleases, que são as enzimas 
que permitem “editar” o genoma da soja. 
A técnica se baseia em modificar o DNA 
da soja para resistir aos herbicidas em um 
bom germoplasma (que suporte essa modi-
ficação) e moléculas herbicidas adequadas 
para controle de daninhas.

“Estimamos que chegar ao mercado 
com esta soja nos demandará entre cinco 
ou seis anos”, projeta Pérez.

preço da soja deve subir, 
prevê aGresource brasil

arGentina cria soja resistente a herbicidas não transGênica

Safra norte-americana deverá ser 
reajustada para baixo

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação
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Os dez principais países 
produtores de milho de 
África podem ter perdas 
de US$ 2,2 bilhões a US$ 
5,5 bilhões por ano com 

prejuízos à safra em decorrência de ata-
ques de lagarta do cartucho aos campos 
de milho em todo o continente, projeta 
o Centro internacional de Agricultura e 
Biociências.

Os países afetados pela praga agora 
chegam a 28, contra 17 em março, com 
redução de até 60% no rendimento do milho, 

segundo o grupo de pesquisa, que tem sede 
no Reino Unido. Oriundas das Américas, 
as lagartas do cartucho não haviam sido 
detectadas fora do continente americano até 
o ano passado, quando chegaram à África 
Ocidental, mas acabaram se espalhando 
por todo o continente africano.

O impacto potencial da praga pode 
chegar a 18 milhões de toneladas de milho 
por ano, colocando ainda mais pressão 
sobre as economias africanas. Os gastos 
da África com importação de alimentos já 
somam US$ 35 bilhões por ano. 

Maurício Picazo Galhardo

Giro aGroneGócio
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) em parceria com o Ministério 
das Relações Exteriores (MRE). O espaço 
terá 130 m2 e abrigará 13 empresas dos 
setores de carnes, cachaça, polpas de 
frutas, açaí, amendoim e castanhas. 

piB aGropEcuÁrio - A atividade 
agropecuária cresceu 14,9% no segundo 
trimestre deste ano em relação a igual 
período de 2016. O número faz parte 
do acompanhamento do desempenho 
do Produto interno Bruto (PiB), divul-
gado dia (1º) pelo instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (iBGE). De 
acordo com o iBGE, o resultado do PiB 
Agropecuário pode ser explicado, prin-
cipalmente, pelo desempenho de alguns 
produtos que possuem safra relevante no 
segundo trimestre e pela produtividade, 
conforme o Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA) de agosto.

moçamBiQuE - O Projeto de Apoio 
técnico aos Programas de Nutrição e 
Segurança Alimentar de Moçambique 
(PSAL) foi concluído no final de 2015, mas 
as atividades que permearam as suas duas 
fases – 2010/2011 e 2012/2015 – conti-
nuam fazendo a diferença entre o antes, 
o durante e o depois no que se refere à 
produção de hortaliças neste país Africano. 

aGroEcoloGia - O 6º Congresso 
Latino-Americano de Agroecologia, 10º 
Congresso Brasileiro de Agroecologia e 
5º Seminário de Agroecologia do DF e 
Entorno será palco para o lançamento de 
diversas publicações que se relacionam 
com o tema principal do evento. Na 
noite de abertura (12/09), no auditório 
principal ipê Amarelo do Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, das 
18h30 às 21h, foi feita a apresentação 
dos livros, cartilhas e sites. 

safra 2016/17 - A estimativa da 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) para a safra de grãos 2016/17 
é de 238,7 milhões de toneladas. isso 
representa um crescimento de 27,9% 
em relação à safra 2015/16, ou seja, 52,1 
milhões de t. A área plantada é de 60,9 
milhões de hectares, com elevação de 
4,4% na comparação com a safra 2015/16. 
A safra de soja, grão mais produzido 
no país, chegou a 114 milhões de t. A 
produção do milho primeira safra é de 
30,46 milhões de t, com crescimento de 
18,3% em relação à safra anterior. 

inspEção - Desde segunda-feira 
(11), cinco veterinários dos Estados 
Unidos estão no Brasil para inspecionar 
frigoríficos de carne bovina. A missão, 
comandada pela subsecretária Adjunta 
de Segurança Alimentar do Serviço de 
Segurança e inspeção de Alimentos 
(FSiS), Carmen Rottenberg, conta com 
representantes do Serviço de inspeção 
Sanitária Animal e Vegetal (Aphis, na 
sigla em inglês). O grupo vai fiscalizar 
abatedouros em São Paulo. 

EscoamEnto - A Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), 
vinculada ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, negociou 
apoio para 390,1 mil toneladas de milho 
por meio de dois leilões de incentivo ao 
escoamento do produto do Centro-O-
este. Juntas, as duas operações corres-
pondem a R$ 16,7 milhões. A primeira, 
de Prêmio para o Escoamento (PEP), 
comercializou subvenção para 102,5 
mil t, equivalentes a 57,9% das 177 mil 
toneladas oferecidas. 

fEira - A World Food Moscow deste 
ano contará mais uma vez com o Pavilhão 
do Brasil, organizado pelo Ministério da 

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

laGartas do cartucho 
podeM causar prejuízos de 
até us$ 5,5 bilhões na áFrica
Os 28 países produtores de milho afetados pela 
praga tiveram redução de até 60% no rendimento 
do grão

Fotos: Divulgação
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A informação foi divulgada pelo USDA

O Brasil e a Argentina do-
braram sua participação 
nas exportações globais de 
milho na última década e 
espera-se que obtenham 

quase metade das vendas externas nesta 
temporada 2017/18. A informação foi 
divulgada pelo USDA (Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos) no último 
dia 12.

“Espera-se que ambos os países tenham 
exportações recorde, enquanto as exporta-
ções dos EUA e a participação no mercado 
deverão diminuir em 2017/18”, projeta 
o órgão oficial norte-americano. Brasil e 

Argentina tiveram colheitas recorde em 
2016/17, e preveem números grandiosos 
também a próxima safra. 

A área plantada expandida e os rendi-
mentos mais elevados levaram a um aumen-
to substancial dos estoques exportáveis. No 
Brasil, a segunda safra (safrinha) representa 
a maioria das exportações. Na Argentina, 
a moeda em desvalorização e as políticas 
governamentais favoráveis, bem como a 
eliminação do imposto sobre exportação 
de milho, têm dado suporte ao aumento 
das exportações.

“O aumento da proeminência do Brasil 
e da Argentina alterou o comportamento 

de venda dos EUA. Por exemplo, os co-
merciantes norte-americanos muitas vezes 
atrasam suas vendas quando os suprimentos 
sul-americanos chegam ao mercado, no 
início da safra dos EUA. Os produtores dos 
EUA têm incentivos e a infraestrutura para 
armazenar milho e gerenciar riscos para 
buscar preços mais altos na campanha de 
comercialização”, explica o USDA. 

O Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos projeta que a concorrên-
cia entre esses países sul-americanos e os 
Estados Unidos seja feroz nos principais 
mercados de importação, como o Leste 
Asiático e o Egito. No entanto, espera-se que 
os três principais exportadores suportem o 
comércio mundial de milho, impulsionado 

pelos baixos preços do milho, e satisfaça 
o consumo de milho recorde projetado 
mundial.

A Genética Aditiva realiza em parce-
ria com a Agropecuária J. Machado, 
Fazenda São Judas e Nelore Arizona 

a quarta edição do Leilão Primavera. O 
remate acontece no dia 24 de setembro, a 
partir das 13h30 (horário de Brasília), no 
terra Nova Eventos, em Campo Grande 
(MS).

Serão ofertados 200 touros da raça Ne-
lore, exemplares tOP 0,1% a 5% na ANCP 

e avaliados também no Sumário ABCZ e 
Geneplus. Entre eles, filhos de REM Vokolo, 
REM Armador e REM torixoréu.

Além de animais individuais, o leilão 
ofertará lotes duplos e quádruplos.

toda a transmissão será realizada ao 
vivo pelo Canal do Boi, AgroBrasiltV, 
Remate Web e pelo Facebook da Genética 
Aditiva. Participe!

informações e reservas: (67) 3321-5166.

brasil e arGentina exportaM 50% do Milho Mundial

Genética aditiva oFertará 200 touros nelore avaliados no leilão da priMavera

Foto: Divulgação
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