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EXPORTAÇÕES 
DA AVICULTURA 
BRASILEIRA SOMAM 
US$ 8,55 BI EM 2014

As vendas externas da avicultura 
brasileira (considerando carne de fran-
go, peru, patos e marrecos, ovos, ma-
terial genéticos, pintos e ovos férteis) 
somaram receita cambial de US$ 8,55 
bilhões em 2013, alta de 2,2% ante a de 
US$ 8,55 bilhões de 2012. Em volume, 
os embarques totalizaram 4,08 milhões 
de toneladas no ano passado, recuo de 
1,5% ante as 4,14 milhões de toneladas 
verificadas em 2012.  Página 3.

PESQUISADORES 
DESENVOLVEM 
CARNE BOVINA 
MAIS SAUDÁVEL

Além de diferentes tipos de corte, os 
apreciadores da carne bovina poderão 
encontrar futuramente, nos açougues 
e supermercados do país, versões mais 
saudáveis do produto, considerado vi-
lão da dieta saudável em razão de seu 
elevado teor de ácidos graxos saturados 
e de colesterol. Página 8.   

BRASIL FECHA ANO DE 2013 COM US$ 
6,6 BI EM CARNE BOVINA EXPORTADA
Superando as 
expectativas para 
o ano de 2013, as 
exportações de carne 
bovina brasileiras 
atingiram a marca de 
US$ 6,6 bilhões – um 
crescimento de 13,9% 
em comparação com os 
US$ 5,8 bilhões do ano 
anterior – e volume de 
1,5 milhão de toneladas 
(marca 19,4% superior 
a 2012).

No ano, os resultados posi-
tivos foram especialmente 
impactados pelo incremen-
to do mercado asiático, 
que registrou crescimento 

das vendas para Hong Kong com índices 
de 75% no faturamento e 63% em volume. 
Além disso, o país registrou aumentos sig-
nificativos nas exportações para a Rússia 
(16,8% em volume e 9,8% em faturamento), 
Venezuela (80% e 88,3% respectivamente), 
Estados Unidos (25% e 17,6%) e Argélia 
(72,4% e 51,2%). 

Continua na página 3.

Foto: Reprodução Internet
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ENTEROTOXEMIA: A PICADA DE COBRA

A venda na revenda 
mais próxima de você!

Dois pecuaristas se encontram e 
começam a conversar sobre o dia 
a dia da fazenda.

- E aí cumpadre, como tá o gado na 
fazenda?

- Vixi, nem me fale. Essa semana 
perdi 3 animais por picada de cobra. E as 
danada acha de picar sempre animal mais 
gordo.

- Mas será que é picada de cobra?
Não é nada incomum vermos uma 

conversa nesse sentido quando começam a 
morrer animais na propriedade. Em geral, 
as cobras são associadas a morte rápida de 
animais. Aqueles casos onde o animal foi 

para o pasto estava bom, sadio e no outro 
dia amanhece morto. Vamos continuar 
observando os cumpadres.

- Claro que é, cumpadre. Ontem a 
gente tratou os animais no cocho e depois 
solto no pasto. Quando foi hoje de manha 
encontrei os 3 animais já inchando.

- Ah, meu amigo. Na minha fazen-
da já tive problema igual. E as cobras não 
tinham culpa, não. O veterinário teve na 
fazenda após eu perder mais de 20 rês. 
Ele ficou intrigado porque não encontrou 
nenhuma marca de picada e abriu um dos 
animais. Ah, aí ele me falou o que era: En-
terotoxemia.

- Uai, nunca tinha ouvido falar nisso.
Ninguém precisa se assustar muito. 

É comum falar-se muito em manqueira, 
botulismo e tétano quando falamos sobre 
clostridioses, todavia falar da Enterotoxe-
mia é bem menos frequente. O intuito deste 
breve texto é abordar alguns aspectos desta 
doença e inocentar as cobras por parte das 
mortes de animais no rebanho brasileiro.

As enterotoxemias são toxi-infecções 
causadas por pelo Clostridium perfringens 
e suas toxinas. Pode também ocorrer casos, 
menos frequente, por outros clostrídios 
como Clostridium sordelli, Clostridium 
septicum, Clostridium novyi tipo B.

Existem cinco tipos de Clostridium 
perfringens (A,B,C,D e E) sendo assim 
classificados de acordo com a produção 
das principais toxinas deste grupo de bac-
térias. O Clostridium perfringens tipo D 
produz a toxina mais potente e letal, toxina 
épsilon, e é o maior responsável por ente-
rotoxemias em ruminantes. O Clostridium 
perfringens tipo C é o causador de doença 
tanto em bovinos jovens e adultos, sendo 

para os bovinos um importante agente de 
diarreias. O Clostridium perfringens tipo B 
causa, geralmente, transtornos em caprino 
e ovinos jovens.

Os C. perfringens fazem parte da 
microbiota intestinal do animal sadio em 
pequena quantidade e é necessário uma 
mudança no ambiente intestinal para que 
ocorra sua rápida multiplicação e provoque 
transtorno nos animais. O principal fator 
indicado para o aparecimento dos casos 
de enterotoxemia é a mudança brusca de 
alimentação. Alimento rico em fibra para 
uma dieta rica em carboidratos e proteína, 
por exemplo. Sai do pasto e vai direto para 
o confinamento.

As enterotoxemias podem ser apre-
sentar de diferente maneira nas várias 
categoriais animais, todavia pode-se 
falar na evolução que acontece de três 
formas: superaguda, aguda e subaguda. 
Na superaguda os animais morrem muito 
rápido, poucas horas, sem apresentar si-
nais clínicos. Já a forma aguda pode haver 
prostação, dor abdominal, desinteresse 
no alimento e nos casos causados por C. 
perfringens tipo D há sintomas neuroló-
gicos como incordenação, convulsão. No 
quadro subagudo, forma mais branda, 
pode ocorrer diarreia, cólica e a falta de 
interesse na alimentação. O mais frequen-
te de ocorrer são as formas superagudas 
e agudas e essa morte rápida associada a 
carcaça encontrada inchada e, às vezes, 
sangramento nos oríficios levam a con-
fusão com o acidente of ídico.

Se doença pode matar tão rápido o 
tratamento pode não ser eficiente. Logo 
deveremos buscar a prevenção por meio de 
vacinação. Observe as seguintes caracterís-
ticas ao escolher uma vacina para prevenir 
enterotoxemia: conter de toxóides (a toxina 
inativada, não causa doença apenas protege 
o animal) dos Clostridium perfringens tipo 
B, C e D, e ainda os toxóides de C. sordelli, 
C. noviy e  C. septicum. Importante observar 
que a vacina tem os toxóides e não o corpo 
bacteriano, vacina que possui corpo bacte-
riano dos clostrídios acima citado não dará 
proteção. Consulte seu médico veterinário 
para montar o esquema de vacinação para 
sua propriedade e opte por uma vacina de 
qualidade.

(*) DANILO GUEDES JUNQUEIRA 
JUNIOR é médico veterinário, mestre em 
ciência animal pela UFMG e professor 
substituto na Universidade Federal de 
Uberlândia.

Por DANILO GUEDES JUNQUEIRA JUNIOR*

Um conjunto de doenças causada por clostridios que é confundida com acidente of ídico

http://www.labovet.com.br/vacina-starvac?id=22&t=gp
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ABIEC: "BRASIL FECHA ANO DE 2013 COM 
US$ 6,6 BI EM CARNE BOVINA EXPORTADA"

Continuação da Capa.

Se considerado somente o mês de 
dezembro, é possível identificar a 
manutenção do crescimento da 
Venezuela, que fechou o mês na 
segunda posição entre os maiores 

compradores da carne bovina brasileira ao 
dobrar em faturamento e volume a importa-
ção de carne bovina brasileira, e do Irã, que 
ocupou o quinto posto, com um incremento 
em volume de 173,9% e em faturamento de 
147,7% frente ao desempenho de dezembro 
de 2012.

O Brasil registrou ainda recordes nos 
resultados mensais de faturamento em 11 
dos 12 meses de 2013, se comparados com 
os mesmos períodos dos anos anteriores. A 
única exceção foi março, que teve fatura-
mento inferior ao registrado no ano de 2011.

A carne in natura fechou o ano como a 
categoria mais desejada pelos importado-
res, totalizando faturamento de US$ 5,3 
bilhões e volume exportado de 1,18 milhão 
de toneladas (jan-dez/2013).

“O ano passado foi excepcional para a 
agropecuária brasileira e acreditamos em 
um 2014 ainda mais positivo, culminando 
em um novo recorde de faturamento ao 
atingirmos a marca de US$ 8 bilhões”, afirma 
Antônio Jorge Camardelli, presidente da 
ABIEC (Associação Brasileira das Indús-
trias Exportadoras de Carne).

Os primeiros passos neste sentido já 
estão sendo dados com a publicação de 
nota de compromisso mútuo entre Brasil e 
Estados Unidos para incentivar o comércio 
agrícola entre os países e o recebimento de 
missões de diversas nações que possuem 
algum embargo à carne brasileiro, como 

Foto:  Divulgação

INFORMA PREVÊ QUEDA DE 2% NA ÁREA DE MILHO NOS EUA EM 2014

EXPORTAÇÕES DA AVICULTURA BRASILEIRA 
SOMAM US$ 8,55 BILHÕES EM 2014

A Informa Economics informou 
em um relatório encaminhado a 
clientes que os produtores norte-

-americanos deverão reduzir a área plantada 

As vendas externas da avicultura 
brasileira (considerando carne de 
frango, peru, patos e marrecos, 

ovos, material genéticos, pintos e ovos 
férteis) somaram receita cambial de US$ 
8,55 bilhões em 2013, alta de 2,2% ante a 
de US$ 8,55 bilhões de 2012. Em volume, 
os embarques totalizaram 4,08 milhões de 
toneladas no ano passado, recuo de 1,5% 
ante as 4,14 milhões de toneladas verificadas 
em 2012. Os dados foram divulgados dia 
16/1, pela União Brasileira de Avicultura 
(Ubabef ).

com milho e elevar a de soja em 2014, de 
acordo com traders.

A consultoria prevê que 93,319 milhões 
de acres (37,76 milhões de hectares) sejam 
destinados ao cereal nos Estados Unidos na 
temporada 2014/15, 2,1% menos do que os 
95,365 milhões de acres (38,59 milhões de 
hectares) semeados em 2013/14.

As exportações de carne de frango 
puxaram o resultado do setor, com recei-
ta de US$ 7,966 bilhões, alta de 3,4% na 
comparação anual, e embarques de 3,891 
milhões de toneladas, leve queda de 0,7% 
ante 2012. "Nenhum concorrente nosso 
no mundo no fornecimento de carne de 
frango teve crescimento de receita no ano 
passado. Fomos cautelosos e trabalhamos 
bem nosso produto lá fora. O preço do 
dólar ante o real foi 'tudo' nesse processo 
de recuperação das exportações de frango", 
declarou o presidente executivo da entidade, 

Para a soja, a Informa Economics projeta 
o cultivo de 81,264 milhões de acres (32,88 
milhões de hectares), uma expansão de 6,2% 
frente aos 76,533 milhões de acres (30,97 
milhões de hectares) plantados no ciclo 
anterior, conforme os traders.

A área de trigo de inverno foi estimada 
pela consultoria em 41,892 milhões de acres 

Francisco Turra.
Os embarques de ovos in natura e pro-

cessados totalizaram 12,39 mil toneladas 
em 2013, um volume 54% menor ante o de 
2012, com uma receita de US$ 21,23 milhões, 
queda de 50% na mesma base de comparação. 
As exportações de carne de peru atingiram 
161 mil toneladas, 10% menos em relação 
ao ano anterior. Em receita, o decréscimo 
foi de 8%, para US$ 459,1 milhões.

As vendas externas de patos, gansos 
e outras aves em 2013 somaram 2,52 mil 
toneladas, 18% inferior ante 2012, e US$ 6,5 
milhões em receita, diminuição de 42% fren-
te ao ano anterior. As exportações brasileiras 

(16,95 milhões de hectares), um recuo de 2,78% 
em relação aos 43,09 milhões de acres (17,43 
milhões de hectares) semeados um ano antes.

Ainda de acordo com a Informa, o plan-
tio de arroz deve alcançar 2,751 milhões de 
acres (1,11 milhão de hectares), ante 2,489 
milhões de acres (1 milhão de hectares) na 
temporada anterior.

de material genético avícola alcançaram 
1,06 mil toneladas, o mesmo resultado de 
2012. Em receita, houve crescimento de 
19%, para US$ 52 milhões. Os embarques de 
ovos férteis atingiram 7,51 mil toneladas em 
2013, 25% abaixo da quantidade observada 
em 2012. Em receita, a queda foi de 26%, 
para US$ 44,97 milhões.

Área plantada com soja 
deve ser maior

Alta do dólar foi considerada fundamental pelo setor

a Arábia Saudita, por exemplo. Além dis-
so, a ABIEC realizará uma série de ações 
em parceria com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimen-

tos, a Apex-Brasil, para promover a carne 
brasileira em outros mercados relevantes, 
como Emirados Árabes, União Europeia, 
Cingapura e Irã.

Foto:  Divulgação
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SHOWTEC 2014 VAI APRESENTAR 500 
TECNOLOGIAS PARA O AGRONEGÓCIO

Com novidades voltadas para 
o setor rural, a 18ª edição do 
Showtec, considerado um 
dos maiores eventos agro-
pecuários do país, traz como 

tema a “Inovação tecnológica nas mãos do 
produtor rural”. A feira conta com cerca de 
130 expositores, onde serão apresentadas 
novas soluções para os sistemas produtivos, 
e aproximadamente 500 tecnologias dire-
cionadas para o campo. Novos espaços para 
os setores de pecuária, leite, sucroenergia 
e agricultura familiar também fazem parte 
do evento.

Entre as novidades na programação, está 
a Rodada de Negócios, realizada em parceria 
com o Sebrae/MS. O objetivo é apresentar 
oportunidades e aproximar a tecnologia 
empresarial aos negócios do campo. Entre 
os benef ícios, quem participa da rodada de 
negócios recebe auxílio na identificação e 
captação de novos fornecedores e compra-
dores. É uma excelente ocasião para que 
os produtores façam contato com grandes 
empresas, troquem informações e conhe-
cimento de mercados potenciais. 

De acordo com o presidente da Fun-

dação MS, Luiz Alberto Moraes Novaes, 
o evento será uma oportunidade para que 
o produtor rural busque conhecimento e 
atualização das principais tendências do 
setor. “O Showtec vem crescendo a cada 
edição. Neste ano, a programação está 
bastante diversificada, teremos palestras 
com pesquisadores de todo o Brasil, que 
irão debater temas de grande relevância 
para o agronegócio”, afirma. 

Além disso, os participantes poderão 
participar dos giros tecnológicos, que são 
palestras técnicas com pesquisadores da 
Fundação MS e instituições parcerias, sobre 
variedades de soja para Mato Grosso do Sul 
e a integração de milho com capim para a 
produção de carne e grãos.

O impacto do javali na agricultura tam-
bém é outro tema debatido nesta edição. 
O animal é considerado exótico e sua po-
pulação que cresce anualmente no Estado. 
Ele pode causar prejuízos em lavouras e até 
mesmo na pecuária. O ataque do animal nos 
plantios em Mato Grosso do Sul ocorre há 

alguns anos, porém, tem se intensificado, 
principalmente nas lavouras de milho e 
cana, onde os prejuízos são maiores.   

Outro assunto será as pragas de dif ícil 
controle. A Helicoverpa armigera, lagarta 
com presença recentemente confirmada em 
Mato Grosso do Sul, é um exemplo. Ela se 
alimenta de diversas culturas, como soja, 
milho, algodão, entre outras, e possui alta 
capacidade reprodutiva e grande potencial 
de dano. Para que o controle da praga seja 
eficiente, é primordial saber diferenciar 

Foto:  Divulgação
as espécies. A lagarta da espiga do milho 
(Helicoverpa zea), a lagarta da maçã (He-
liothis virescens) e a Helicoverpa armigera 
são parecidas, mas são espécies diferentes.

Lançamentos de novos produtos no 
mercado agropecuário também fazem parte 
da programação da feira. Um exemplo disso 
é a soja transgênica BRS359RR. A cultivar 
é uma novidade no mercado e está entre 
os destaques do evento. Desenvolvida pela 
Embrapa e Fundação Meridional, este tipo 
de soja apresenta um ciclo precoce e hábito 
de crescimento indeterminado, com bom 
potencial produtivo, sendo indicada para 
cultivos na região centro-sul do Estado. 

A participação de empresas voltadas 
para a pecuária na edição de 2014 terá mais 
evidência. Segundo o pesquisador da Fun-
dação MS, Alex Melotto, isso é um pedido 
dos produtores. “Estamos atendendo a 
demanda dos participantes e contribuindo 
para a diversificação dos serviços oferecidos 
na feira”, explica. Alternativas em genética 
bovina, sementes de pastagens, suprimen-
tos e outros produtos voltados para a pecu-
ária de corte também serão apresentados.

A programação completa do Showtec 
2014 pode ser encontrada no site www.
portalshowtec.com.br. 

Novas tecnologias 
voltadas para o campo 
serão apresentadas, 
além de espaços para 
os setores de pecuária, 
leite, sucroenergia e 
agricultura familiar.

SOBRE O SHOWTEC - Destinado aos produtores e empreendedores rurais, 
técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, o Showtec é uma feira anual onde são 
apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inova-
ções tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas 
que contribuempara a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.

O evento, que irá acontecer de 22 a 24 de janeiro de 2014, em Maracaju, é realizado 
pela Fundação MS e tem como principais apoiadores o Sistema Famasul (Federação 
da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS e Aprosoja/MS (Associação dos 
Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) e conta com a participação de outras 
entidades e instituições de pesquisa.

O ritmo da produção de açúcar da 
Rússia está bem abaixo do obser-
vado no ano anterior porque os 

produtores reduziram o plantio de beter-
raba em virtude da demanda mais fraca e 
do aumento dos custos. Até 17 de janeiro, 
foram produzidas 4,32 milhões de tonela-
das a partir da beterraba colhida no país, 
11,6% inferior às 4,89 milhões de toneladas 

de igual período de 2012, de acordo com 
números divulgados nesta sexta-feira (17/1) 
pela associação nacional dos produtores de 
açúcar (Soyuzrossakhar).

A entidade revelou que apenas 17 re-
finarias estavam processando a beterraba 
recém colhida, ante 41 refinarias no mesmo 
intervalo da safra anterior. Ainda segundo 
a associação, os produtores russos entrega-

ram às refinarias 34,7 milhões de toneladas 
de beterraba até 17 de janeiro, menos que 
as 38,4 milhões de toneladas um ano antes.

Em 2012, a Rússia produziu 4,753 mi-
lhões de toneladas de açúcar a partir da 
beterraba doméstica, uma queda de 5,53% 
em relação às 5,031 milhões de toneladas 
verificadas em 2011. Em 2013, a área plan-
tada foi de 905.740 hectares, ante 1,122 
milhão de hectares em 2012. A produção 
de açúcar no ano passado foi estimada 
pela Soyuzrossakhar em pouco mais de 4 
milhões de toneladas, 15,85% menos que em 2012 e 20,5% abaixo do volume de 2011.

PRODUÇÃO DE AÇÚCAR NA RÚSSIA CAI 15,85% EM 2013, ESTIMA ENTIDADE
Beterraba era processada por apenas 17 
refinarias; na safra passada, eram 41 Fo

to
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MS ULTRAPASSA 41 
MILHÕES DE TON. NA 
SAFRA 2013/2014

Mato Grosso do Sul moeu 
41.496.041 toneladas de 
cana-de-açúcar na safra 
2013/2014. O volume é 
11,28% maior quando 

comparado à safra anterior, quando o Estado 
produziu 37,30 milhões de toneladas. Os 
números oficiais foram divulgados na manhã 
desta quinta-feira (16), pelo presidente da Bio-
sul – Associação de Produtores de Bioenergia 
de MS -, Roberto Hollanda Filho. “Apesar da 
safra de cana registrar números inéditos, esse 
recorde esconde uma frustração. Por conta 
de eventos climáticos atípicos como estiagem, 
excesso de chuvas e geada, as perdas superam 
a marca dos 600 milhões de reais ”, explica. 

Esses eventos refletem na produção de 
duas formas -  no volume de cana, que foi 
afetado em cerca de 4 milhões de toneladas, 
e na sua qualidade, medida através da quanti-
dade de açúcar extraído, que ficou em 127kg, 
cerca de 10kg abaixo do projetado. A seca nos 
primeiros meses do ano e o excesso de chuvas 
em abril e junho prejudicaram a colheita, no 
entanto, o fator determinante para essa perda 

foram as geadas de julho e agosto. Nas áreas 
afetadas, a cana se degrada rapidamente, 
tendo que ser colhida mesmo que não esteja 
no seu ponto ideal de corte, além disso, a 
planta se esforça para sobreviver através de 
brotação lateral. Esse processo gasta energia, 
gasta açúcar, o que causa uma significativa 
perda na sacarose da cana.

No mix de produção, tradicionalmente o 
Estado destina a maior parte das suas canas 
para a produção de etanol. Neste ano, devido 
ao baixo teor de sacarose, a destinação para o 
açúcar, que era de 36% na safra passada, baixou 
para 28%. Mato Grosso do Sul acompanha o 
índice de crescimento da região centro-sul 
(responsável por mais de 90% da produção 
de cana no Brasil), que nesta safra registrou 
um aumento de 11,82%.

ETANOL - A produção de etanol regis-
trou um total de 2,23 bilhões de litros, cres-
cimento de 16,45%. O hidratado, usado nos 
veículos flex, teve um crescimento de 14,9% 
em relação a safra anterior, com a produção 
de 1,64 bilhão de litros. Já o anidro, que é 
misturado à gasolina, teve crescimento de 

21,02%, com volume de 586 milhões de litros 
produzidos.

AÇÚCAR - A produção do açúcar di-
minuiu. Foram produzidas 1,36 milhões de 
toneladas,  21,42%  a menos do que as 1,74 
milhões de toneladas da safra anterior. 

BIOELETRICIDADE - O excedente 
de bioeletricidade gerado pelas usinas do 
MS e exportado para o Sistema Integrado 
Nacional foi de 1.517 GWh, 17% a mais que 
na safra 12/13.

Foto:  Divulgação

DADOS COMPLEMENTARES - Na 
safra 2013/2014, 22 usinas operaram em MS 
com produção de etanol, açúcar e bioeletri-
cidade. Desse total, 12 unidades produziram 
açúcar e etanol, 10 produziram apenas etanol 
e 10 exportaram bioeletricidade. 

A produção dessa safra ocupou uma área 
de corte de 612 mil hectares, um aumento de 
13,3% em relação à safra passada. O Estado é 
um dos mais mecanizados do Brasil,  97% da 
colheita é feita por meio de máquinas.

Biosul registra um crescimento na moagem de 11,28% 

http://www.estanciatoquedemidas.com.br/
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ANO INTERNACIONAL DA AGRICULTURA 
FAMILIAR FAZ O MUNDO VOLTAR O 
OLHAR AOS PEQUENOS PRODUTORES
O Fórum Rural Mundial, que 

conta com o apoio de mais 
de 360 organizações civis 
e camponesas de todos os 
continentes, escolheu 2014 

como o Ano Internacional da Agricultura 
Familiar (AIAF 2014).  A escolha foi decla-
rada pela Assembleia Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) e tem por 
objetivo voltar a atenção mundial para o 
importante papel da agricultura familiar 
na erradicação da fome e da pobreza, pro-
visão de segurança alimentar e nutricional, 
melhora dos meios de subsistência, gestão 
dos recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e desenvolvimento sustentável, 
particularmente nas áreas rurais.

Todo esse trabalho é realizado a partir 
da perspectiva da luta efetiva contra a po-

breza e a fome, bem como da busca por um 
desenvolvimento rural baseado no respeito 
ao meio ambiente e à biodiversidade. No 
Brasil, instituições públicas e privadas, que 
têm como foco o pequeno agricultor, já 
preparam ações para incentivar a prática, 
aumentar sua visibilidade e possibilitar 
melhores condições a estes trabalhadores. 

Um dos focos do Ano Internacional 
da Agricultura Familiar é reposicionar a 
prática no centro das políticas agrícolas, 
ambientais e sociais nas agendas nacionais, 
identificando lacunas e oportunidades para 
promover uma mudança rumo a um desen-
volvimento mais equitativo e equilibrado. 
O AIAF 2014 vai promover uma ampla dis-
cussão e cooperação no âmbito global para 
aumentar a conscientização dos desafios 
que os pequenos agricultores enfrentam e 

ajudar a identificar 
maneiras eficientes 
de apoiá-los. 

O Sistema OCB/
MS também possui 
projetos de apoio ao 
Agricultor Familiar, 
além de assessoria 
técnica às coopera-
tivas formadas por 
pequenos produto-
res, pois acredita na 
geração de emprego, 
qualidade de vida no 
campo e garantia de 
segurança alimentar 
para o consumidor. 
"Sem contar, que a Agricultura Familiar tem 
uma importante participação nas principais 

cadeias produtivas do cooperativismo agro-
pecuário sul-mato-grossense”, afirma Celso 
Régis, presidente do sistema OCB/MS.

Foto:  Divulgação

http://www.ocbms.org.br
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CONSELHO NACIONAL DO CAFÉ COBRA 
MAIS APOIO À CAFEICULTURA BRASILEIRA

O Conselho Nacional do Café 
(CNC) cobrou, no último 
dia 17, o reforço no apoio 
aos cafeicultores brasilei-
ros. Entre as ações, estão 

a retomada dos leilões, como o de Prêmio 
Equalizador Pago ao Produtor (Pepro), re-
compra dos cafés negociados nos contratos 
de opção e redução de taxas de juros nos 
financiamentos do Fundo de Defesa da 
Economia Cafeeira (Funcafé).

“Apesar das medidas já adotadas para 
o setor, somos cientes que mais ações se 
fazem necessárias”, avaliou a direção do 
CNC, no “Balanço Semanal”. A entidade 
destaca que, diferente de outros produtos, 

o café teve uma perda de 30,5% no Valor 
Bruto de Produção no ano passado, na 
contramão do desempenho geral do setor 
do agroengócio.

Sobre os preços, o Conselho Nacional 
do Café destacou que o arábica teve uma 
semana de volatilidade, em função da dispa-
ridade de projeções sobre a safra brasileira 
2014/2015. De segunda até quinta-feira, o 
contrato C, na bolsa de Nova York, acumu-
lou baixa de 230 pontos, com o vencimento 
de março de 2014 fechando a US$ 1,1835 
por libra-peso dia 16.

Um ponto de incerteza é o clima que, 
de acordo com o CNC, com base em 
boletins meteorológicos, não tem favore-
cido o desenvolvimento da safra. Entre os 
destaques, está “a redução dos níveis de 
umidade do solo na Região Sudeste, que 
já coloca algumas lavouras em situação 
de déficit hídrico em função dos baixos 
índices pluviométricos associados às altas 
temperaturas”.

Na análise da entidade, como a maioria 
dos cafezais de São Paulo e Minas Gerais 
está na fase de enchimento de grãos, a me-

Foto:  Sistema Faep

nor umidade pode afetar negativamente o 
potencial produtivo.

Já o café robusta, referenciado na bolsa 
de Londres, teve pouca variação, conforme 
o CNC, com “leve tendência de queda”.

“Os produtores (no Vietnã, principal 
produtor), capitalizados pelos altos preços 
nas últimas temporadas, têm vendido o 
mínimo possível e esperam condições me-
lhores de comercialização. Esse fato, frente 
à continuidade da redução dos estoques 
certificados monitorados pela NYSE Liffe, 
ajudou a evitar maiores quedas no mercado”, 
informou.

Nesta semana, entre segunda e quinta-
-feira, o contrato para março na bolsa de 
Londres perdeu US$ 4, fechando a US$ 
1.735 por tonelada na quinta-feira (16/1). 
No mercado do Vietnã, os grãos de melhor 
qualidade eram negociados com prêmio 
de US$ 25 por tonelada sobre Londres. Já 
o robusta tipo 2, com 5% de grãos pretos 
e quebrados, teve deságio de US$ 10 por 
tonelada.

No Balanço Semanal, 
entidade pede mais 
leilões de Pepro e juros 
menores no Funcafé

http://www.fazenda3r.com/
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Pesquisadores da Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos (FZEA) da Univer-
sidade de São Paulo (USP), 
campus de Pirassununga, de-

senvolveram uma carne bovina enriquecida 
com vitamina E, selênio e óleo de canola, 
com menor nível de colesterol.

Os resultados das pesquisas que deram 
origem ao produto, realizadas com apoio da 
FAPESP, foram apresentados em congres-
sos internacionais de ciência e tecnologia 
da carne e de produção animal, realizados 
nos últimos meses na França, na Turquia 

e em Cuba.
“Suplementamos a ração de bois da raça 

Nelore com uma dose elevada de selênio 
orgânico durante um período de três meses 
de engorda e constatamos que, além de au-
mentar a quantidade de selênio no sangue 
dos animais, o teor desse mineral na carne 
produzida chegou a ser quase seis vezes 
maior do que a carne de bovinos que não 
tiveram a ração suplementada”, disse Mar-
cus Antonio Zanetti, professor da FZEA e 
coordenador do projeto, à Agência FAPESP.

“O colesterol no sangue e na carne dos 
animais que tiveram a ração suplementada 

com níveis elevados de selênio também 
diminuiu significativamente”, afirmou.

De acordo com Zanetti, as análises 
laboratoriais e estatísticas de amostras do 
sangue e da carne dos animais indicaram 
que o aumento da quantidade de selênio 
na dieta provocou alterações nas enzimas 
glutationa oxidada (GSSH) e glutationa 
reduzida (GSH). Essas enzimas inibem a 
ação da enzima responsável pela síntese do 
colesterol: a HMG-CoA redutase.

O mineral causou aumento da quan-
tidade de glutationas oxidadas (GSSH) e 
diminuição de glutationas reduzidas (GSH), 
causando uma redução na síntese do co-
lesterol pela enzima HMG-CoA redutase, 
afirmou o pesquisador.

Segundo Zanetti, uma das possíveis 
explicações para essas mudanças promo-
vidas pelo selênio no nível de colesterol no 
sangue e na carne dos animais que tiveram 
a dieta suplementada com selênio é que o 
mineral faz parte da glutationa peroxidase 
(GPX) – enzima muito parecida com a 
HMG-CoA redutase, que possui a capaci-
dade de diminuir radicais livres.

Em contato com a glutationa reduzida 
(GSH), o mineral transforma a enzima em 
glutationa oxidada (GSSH), diminuindo a 
quantidade de substrato para a HMG-CoA 
redutase.

“Já havíamos provado em outra pesqui-
sa, também realizada com apoio da FAPESP, 
que o cobre possui essa capacidade de 
diminuir o colesterol no sangue e na carne 
de bovinos”, contou Zanetti. “O mecanismo 
pelo qual o cobre faz isso é diferente. Ele 
altera o metabolismo no rúmen do animal.”

PESQUISADORES DESENVOLVEM 
CARNE BOVINA MAIS SAUDÁVEL
Além de diferentes tipos de corte, os apreciadores 
da carne bovina poderão encontrar futuramente, 
nos açougues e supermercados do país, versões 
mais saudáveis do produto, considerado vilão da 
dieta saudável em razão de seu elevado teor de 
ácidos graxos saturados e de colesterol.

Para avaliar se a ingestão da carne 
dos animais que tiveram a ração 
suplementada com selênio também 

causava o aumento da disponibilidade 
do mineral e a diminuição de colesterol 
no sangue de humanos, os pesquisadores 
realizaram um estudo com idosos.

De acordo com o pesquisador, foi esco-
lhido um grupo de idosos para participar 
do estudo porque em geral eles apresentam 
queda da imunidade e de anemia por defi-
ciência de ferro e de proteína.

Durante períodos de até 90 dias, a carne 
dos bovinos suplementados com selênio e 
vitamina E foi incluída nas refeições de 80 
idosos. As análises de amostras de sangue 

TESTES EM HUMANOS
coletado dos idosos indicaram que também 
aumentou a quantidade do mineral no 
plasma sanguíneo deles após 45 dias de 
consumo da carne.

“As análises do nível de colesterol no 
sangue dos idosos que consumiram a carne 
ainda não foram concluídas”, disse Zanetti. 
“Mas já pudemos observar que houve um 
aumento da disponibilidade de vitamina E 
e de selênio no sangue dos que consumiram 
a carne por mais de 45 dias.”

De acordo com Zanetti, o selênio é 
considerado um importante mineral an-
tioxidante, porque impede a formação de 
radicais livres, auxilia no combate infecções 
e aumenta a imunidade.

O desenvolvimento de produtos, como 
a carne suplementada com selênio, pode 
contribuir para melhorar o nível desse 
mineral na dieta da população brasileira, 
avaliou o pesquisador.

“O consumo diário de 200 gramas da carne 
suplementada com o selênio é capaz de forne-
cer a dose diária recomendada de consumo do 
mineral [de 50 microgramas], afirmou.

“Ao consumir diariamente 100 gramas 
da carne, uma pessoa adulta já atinge 50% 
de suas necessidades diárias do mineral”, 
indicou.

Em uma pesquisa anterior, também 
realizada com apoio da FAPESP, os pesqui-
sadores suplementaram a ração de vacas 

com óleo de girassol, selênio orgânico e 
vitamina E para aumentar a disponibilidade 
do mineral no leite produzido pelos animais.

O leite suplementado foi fornecido a 
crianças de primeira à quarta série e os 
resultados das análises mostraram que, 
além de trazer benef ício à saúde das vacas 
e aumentar a produção leiteira, a ração 
enriquecida melhorou a conservação do 
produto e aumentou os níveis de selênio 
e vitamina E no sangue das crianças que 
consumiram o leite suplementado.

“Esses dois estudos são pioneiros no 
mundo, ao associarem a área de zootecnia 
e nutrição animal com a de saúde humana”, 
afirmou Zanetti.

Foto:  Divulgação

https://www.facebook.com/pages/Agroin-Comunica%C3%A7%C3%A3o/206006769507354
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MELHOR BEZERRO NELORE DE CORTE DO 
BRASIL PARTICIPA DA SHOWTEC 2014

Eleito recentemente por um 
importante prêmio do agrone-
gócio nacional como melhor 
produtor de bezerro de cria do 
país, o pecuarista Rubens Cate-

nacci proprietário da fazenda 3R, possui um 
sistema de produção eficiente, alicerçado 
em três principais frentes: genética, manejo 
com boa infraestrutura e alimentação, que 
de forma simples mas que através do uso 
de ferramentas eficientes, reduz o tempo de 

permanência desse animal na propriedade, 
gerando redução de custos e melhorando a 
qualidade dos animais abatidos.

“Queremos mostrar ao produtor que 
não existe segredo, existe o investimento 
certo e o uso correto das tecnologias dis-
poníveis que possam não só reduzir o ciclo 

do animal dentro da fazenda, mas também 
preencher a demanda do mercado que cada 
vez mais necessita não só de quantidade 
mas de qualidade”, explica Rubens.

Participando pela segunda vez do even-
to, a 3R aposta na difusão da sua metodo-
logia de trabalho visando assim estimular a 

Foto:  Roberto Matos

melhoria da produção de outros pecuaristas 
ou até mesmo mostrar para os agricultores 
uma possibilidade de variar a renda e não 
depender apenas da lavoura, colocando em 
prática um sistema de integração eficiente.

“Apostamos em duas principais filoso-
fias: a de que se padronizarmos a produção 
do setor, teremos condições de reivindicar 
por uma melhor remuneração dos frigorí-
ficos, por efetivos investimentos em logís-
ticas e outros gargalos existentes hoje no 
setor, por isso buscamos mostrar com qual 
maneira se chega a essa produção de quali-
dade; outro ponto está na sustentabilidade 
econômica da propriedade, a variabilidade 
de produção é uma realidade e precisamos 
estar de fato integrados para não depender 
de recursos naturais e produzir mais em um 
menor espaço”, finaliza o produtor.

3R NA SHOWTEC - A Fazenda 3R terá 
disponível aos visitantes, material e infor-
mações sobre todo o processo na produção 
do bezerro de qualidade, com exposição de 
seus animais durante os três dias de evento.

Mostrar ao produtor 
o passo a passo para 
produzir o melhor bezerro 
de corte do Brasil, este 
é um dos objetivos da 
participação da Fazenda 
3R durante a Showtec 2014

https://www.facebook.com/expocorte


groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 10

AUMENTO NAS EXPORTAÇÕES DE CARNE E COURO EM 2013

A boa disponibilidade de ani-
mais para abate e a valori-
zação do dólar, que deixa o 
nosso produto mais barato 
na moeda estrangeira, foram 

os principais vetores para os bons resultados 
dos embarques de carne e couro. 

As exportações de carne bovina in 
natura somaram 1,18 milhão de toneladas 
métricas em 2013 (MDIC), aumento de 
25,3%, na comparação com o ano anterior. 
Veja a figura 1.

Foi o segundo ano de acréscimo no 
volume e a maior quantidade embarcada 
desde 2007, quando foram exportadas 1,29 
milhão de toneladas. 

A receita foi de US$5,36 bilhões, acrés-
cimo de 19,2%, na comparação com o ano 
anterior. 

O preço médio da tonelada embarcada 
foi de US$3.479,70, queda de 4,9%, na 
comparação com a cotação média em 2012.

EXPORTAÇÕES DE COURO BOVI-
NO - Foram vendidas 487,2 mil toneladas 
de couros, aumento de 21,0%, frente ao 
resultado de 2012, ano no qual foram em-
barcadas 402,5 mil toneladas. Foi o maior 
volume já registrado.

O maior volume, até então, havia ocor-
rido em 2006, com embarque de 419,4 mil 
toneladas.

O faturamento em 2013 atingiu US$2,5 
bilhões, um crescimento de 20,1% na com-
paração anual. Em 2012 a receita foi de 
US$2,08 bilhões. 

Assim como ocorreu para a carne bovina 

in natura, a cotação média das peles expor-
tadas caiu em 2013. Recuou de US$5,30/kg 
em 2012 para US$5,17/kg no último ano. 

OFERTA DE BOVINOS - Segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), os abates de bovinos 
foram de 25,58 milhões de cabeças entre 
janeiro e setembro de 2013. 

Foi a maior quantidade já abatida no 
período. Como os dados até setembro são 
os últimos disponíveis, as análises serão 

forte em 2013. Veja a figura 2.
CÂMBIO - Além da disponibilidade 

de gado, o que influencia no mercado do 
boi gordo, o câmbio define a cotação da 
matéria prima em dólares, fundamental 
para a competitividade no mercado externo. 

Em 2013, o dólar subiu 10,2%, na com-
paração com 2012. Com isto, o preço da 
arroba em dólares caiu 2,8%, mesmo com 
a valorização de 7,1% em reais.

Na comparação com o preço médio de 
2011, houve desvalorização de 20,2%, em 
dólares. 

EXPECTATIVAS PARA 2014 - A 
oferta de bovinos para abate deverá cair 
em 2014, embora ainda seja esperado um 
volume historicamente bom. Isto tende a 
ocorrer devido aos abates de fêmeas em 
expansão nos últimos anos, que deverá afe-
tar a disponibilidade de bovinos neste ano. 

Se o consumo se mantiver em bom pa-
tamar, é possível preços firmes no mercado 
interno, o que pode diminuir a competiti-
vidade da carne bovina lá fora. 

Ainda assim, o câmbio poderá ajudar 
em 2014. Segundo o Relatório Focus, do 
Banco Central, a expectativa do mercado 
é de cotação média de R$2,40 por dólar, 
11,2% acima do observado em 2013.

A Associação Brasileira dos Expor-
tadores de Carnes (ABIEC) projeta um 
crescimento de 20,0% nas exportações de 
carne bovina em 2014.

feitas comparando este mesmo período 
nos outros anos. 

Essa quantidade foi 9,8% maior que a 
registrada em 2007, o ano com o segundo 
maior volume de bovinos abatidos até 
setembro. 

A maior oferta supriu os mercados 
interno e externo, ambos com demanda 

Para o setor coureiro, um bom volume 
de abates e o câmbio favorável também são 
positivos para os embarques. No entanto, 
como boa parte da produção já é exportada, 
é possível que o setor sinta com mais inten-
sidade a redução da oferta de matéria prima.

(*) HYBERVILLE NETO é médico 
veterinário e consultor da Scot Consultoria

Por HYBERVILLE NETO*

FIGURA 1. Exportações de carne bovina in natura. Fonte: MDIC/ Elaboração: Scot Consultoria – www.
scotconsultoria.com.br

FIGURA 2. Abates formais de bovinos até setembro, em mil cabeças. Fonte: IBGE / Scot Consultoria – www.
scotconsultoria.com.br

http://www.scotconsultoria.com.br
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Diversos clientes da Orga-
noeste Campo Grande já 
vêm utilizando o consórcio 
entre a adubação orgânica e 
química nas suas plantações, 

obtendo excelentes resultados de produ-
tividade em relação ao uso exclusivo da 
adubação química. Abaixo apresentamos 
os excelentes resultados de adubação em 
milho safrinha com nosso adubo ORGA-
NOSUPER, obtidos em Pesquisa na reco-
nhecida Fundação Chapadão, em Chapadão 
do Sul (MS).

Repetimos as adubações nas mesmas 
áreas por três anos consecutivos, plantando 
soja no verão e milho no inverno, analisando 
diversos parâmetros, visando avaliar a eficá-
cia de diferentes tratamentos de adubação 
e notadamente os efeitos prolongados da 
adubação orgânica e organomineral nos 
solos.

Os tratamentos realizados no experi-
mento foram os seguintes:

1- 100% de adubo químico
2 - 70% de adubo químico + 2 ton/

hectare de Organosuper

3 - 50% de adubo químico + 2 ton/
hectare de Organosuper

4 -100% de Organosuper sendo 3 ton/
hecatare

No primeiro ano do experimento com 
soja e milho não houve diferenças estatís-
ticas entre os tratamentos, porém mesmo 
não havendo diferenças estatísticas signifi-
cativas, os tratamentos com 70% de adubo 
químico + 2 ton/hectare de Organosuper e 
50% de adubo químico + 2 ton/hectare de 
Organosuper apresentaram maior produ-

tividade de grãos, quando comparado aos 
demais. Essa resposta já era esperada no 
primeiro ano de plantio, pois o resultado 
da adubação orgânica é lenta e duradoura, 
primeiro ela devolve o equilíbrio do solo, 
agindo nas propriedades químicas, f ísicas 
e biológicas e a partir do segundo ano os 
resultados na produtividade começam a 
aumentar. O trabalho realizado pela Fun-
dação Chapadão demonstra claramente 
esses resultados, no segundo ano de plantio 

como se observa nos gráficos  houve um 
incremento de produtividade de 15 sacas 
por hectare em relação ao tratamento com 
100% do adubo químico, ou seja houve um 
aumento de produtividade de 39%,   fruto 
do efeito residual que só adubação orgânica 
proporciona. 

(*) ELISÂNGELA ALVES é engenheira 
agronôma e responsável técnica da Orga-

noeste Campo Grande.

Por ELISÂNGELA ALVES*

RESULTADOS COMPROVAM AUMENTO DE 
PRODUTIVIDADE COM O USO DO ORGANOSUPER

1) Tabela e gráfico de produtividade do milho no segundo ano de cultivo

http://www.leilogrande.com.br
http://www.organoeste.com.br
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Legisladores norte-americanos 
pediram ao Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA) que suspenda a adoção 
a uma contestada regra de ro-

tulagem de carnes até que a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) decida sobre 
a disputa comercial entre EUA, Canadá e 
México. O adiamento daria a produtores de 
gado canadenses um alívio temporário das 
polêmicas mudanças impostas pela norma.

Uma breve seção inserida dentro do 
Orçamento aprovado pelo Congresso 
dos EUA destacou que a economia norte-
-americana pode sofrer um golpe de US$ 
2 bilhões se Canadá e México cumprirem 
suas ameaças de retaliação em uma disputa 
a respeito da norma de rotulagem de país de 
origem (conhecida como regra COOL). O 
projeto recomendava que o Departamento 
de Agricultura adiasse a implementação da 
norma até que a OMC se posicione sobre 
o assunto.

Um funcionário da Associação de 
Pecuaristas do Canadá, que representa os 
produtores de carne do país, disse que a 
recomendação em si mesma "não significa 
nada" a menos que o USDA decida aceitá-
-la. "Esperamos que eles escolham" adiar 
a regra, disse John Masswohl, diretor de 
governo e relações internacionais da as-
sociação, em entrevista por e-mail. Mas "a 

O Diário Oficial da União de 15/1 
traz portaria assinada pelo mi-
nistro da Agricultura, Antônio 

Andrade, que retira o Estado do Tocantins 
da zona de exclusão de plantio de algodão 
geneticamente modificado. A decisão libera 
a plantação do produto no Estado, que 
estava impedido por causa dessa zona de 
exclusão imposta por uma portaria de 2005 
do Ministério da Agricultura.

A zona de exclusão englobava toda a 
Região Norte e algumas áreas de diversos 

A maior entrada do trigo da Argen-
tina no mercado brasileiro pode 
pressionar as cotações do cereal no 

mercado interno. A avaliação foi divulgada 
pelo Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea).

Nesta semana, o governo argentino 
anunciou a liberação de exportações de 
1,5 milhão de toneladas. O país vizinho é 
o principal fornecedor externo do cereal 
para os moinhos brasileiros.

menos USDA diga o contrário, ela a regra 
está sendo cumprida, e os compradores de 
gado dos EUA têm de cumprir", acrescentou 
Masswohl. Um porta-voz do departamento 
não foi localizado imediatamente para 
comentar o tema.

A regra - uma versão alterada da norma 
que a OMC considerou em 2012 discrimi-
natória contra gado do Canadá e México 
- entrou em vigor em novembro passado. 
Produtores de gado bovino e de suínos 
estimam que a COOL tenha lhes custado 
cerca de US$ 1 bilhão por ano desde que os 
requisitos de rotulagem obrigatória apare-
ceram na lei agrícola (Farm Bill) dos EUA em 
2008. Eles afirmam que a versão alterada é 
ainda mais onerosa, pois exige que a carne 
vendida em território norte-americano seja 
rotulada com informações sobre os países 
onde o animal nasceu, foi criado e abatido. 
Canadá e México levaram a luta contra a 
regra alterada à OMC novamente, e em 
setembro passado, a organização estabele-
ceu um painel de conformidade que deve 
divulgar a sua conclusão ainda este ano. 
De acordo com as notas explicativas no 
Orçamento norte-americano de US$ 1,012 
trilhão, se Canadá e México vencerem a luta 
da OMC, os EUA "sofrerão o impacto eco-
nômico de aproximadamente US$ 2 bilhões 
em ações de retaliação que afetam empregos 
e indústrias agrícolas e não-agrícolas em 

Estados e foi criada para atender a parecer 
da Comissão Técnica Nacional de Biosse-
gurança (CTNBio), que fixou tolerância de 
até 1% para a presença de transgenias em 
lavouras convencionais de algodão na região. 
O objetivo dessas zonas é evitar que espécies 
nativas e adaptadas sejam contaminadas.

A portaria publicada nesta quarta acata 
nova decisão da CTNBio, que no início 
do mês passado aprovou a liberação de 
plantio de algodão transgênico no Estado 
de Tocantins.

“A liberação dos embarques da Argen-
tina, principal fornecedora nacional, deve 
favorecer o importador brasileiro, já que 
as compras no país vizinho estão livres da 
TEC (Tarifa Externa Comum). Além disso, 
o frete do trigo vindo da Argentina é bas-
tante inferior ao importado do Hemisfério 
Norte”, informa.

Nos cálculos do Cepea, a demanda de 
trigo importado do Brasil deve ser de 4 
milhões de toneladas.

todo o país". A passagem de texto aponta 
ainda que "é altamente recomendável que 
o USDA não force o aumento dos custos 
para a indústria e os consumidores e que 
o departamento adie a implementação e 
aplicação da regra final até que a OMC 
tenha concluído todas as decisões".

O Departamento de Agricultura não 
é obrigado a seguir a recomendação, 

de acordo com Brian Rell, porta-voz do 
representante Robert Aderholt, republi-
cano do Alabama que preside o painel de 
agricultura da Comissão de Finanças da 
Câmara. Mas ele afirmou que o tom do 
trecho sobre a COOL no projeto de lei 
era "muito contundente". "Quem sentirá o 
peso de uma abordagem agressiva à COOL 
será o assalariado médio", disse Rell. Ele 
não quis comentar o que aconteceria se o 
Departamento de Agricultura se recusasse 
a aceitar a recomendação.

O ministro da Agricultura do Canadá, 
Gerry Ritz, disse que Ottawa "saúda o 
número crescente de legisladores norte-
-americanos que reconhecem os efeitos 
nocivos da norma para a economia dos 
EUA". Mas, em comunicado enviado por 
e-mail, o ministro pediu que Washington 
corrija a regra de "uma vez por todas", por 
meio da próxima da Farm Bill e renovou a 
ameaça de retaliação "para alcançar uma 
resolução justa". Ottawa havia publicado 
uma lista de produtos dos EUA para os 
quais poderia direcionar tributos punitivos, 
incluindo carne, batatas, frutas, queijo e 
chocolate, mas disse que suspenderia a 
ação até receber uma decisão da OMC em 
favor do Canadá.

O Canadá foi o quinto maior exportador 
de gado e carne bovina do mundo em 2012. 
Cerca de 85% do seu comércio de carne bo-
vina foi com os EUA, de acordo com dados 
da Associação Canadense de Pecuaristas.

Foto: Vivian Chies

Rotulagem do produto é contestada por vizinhos

CONGRESSISTAS AMERICANOS PEDEM 
SUSPENSÃO DE REGRA PARA CARNES

GOVERNO FEDERAL LIBERA 
TOCANTINS PARA O PLANTIO 
DE ALGODÃO TRANSGÊNICO

LIBERAÇÃO DE TRIGO DA 
ARGENTINA PODE PRESSIONAR 
COTAÇÕES NO BRASIL

Rotulagem de carne é contestada por México e 
Canadá e pode trazer prejuízos para a economia dos 
Estados Unidos

Governo do país vizinho autorizou exportações de 1,5 milhão de ton.


