
Em três dias, ministra 
Kátia Abreu visita 
os quatro estados 
que abrangem o 
território para 
apresentar Plano 
de Desenvolvimento 
Agropecuário, que vai 
oferecer assistência 
técnica e cursos de 
capacitação

Produção cresce 20% ao ano em matoPiba, 
a nova fronteira agrícola do brasil
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A ministra da Agricultura, Ká-
tia Abreu, lançou no último 
dia 15, na Bahia o Plano de 
desenvolvimento Agrope-
cuário do Matopiba, região 

que integra a nova fronteira agrícola do País. 
Após três dias de viagens às regiões que 
abrangem o Matopiba -- Maranhão, Tocan-
tins, Piauí e Bahia --, a ministra encerrou a 
semana em Luís Eduardo Magalhães, cidade 
do oeste baiano, para anunciar que o plano 
beneficiará 4 mil produtores no estado. 

de acordo com a ministra, a Bahia tem 
uma demanda muito forte pela revitaliza-
ção da BR-020, que tem 460 quilômetros 

sem asfalto. “Essa é a grande artéria que 
vai irrigar o abastecimento dos estados do 
Nordeste. Temos uma grande produção 
na região e o que precisamos é viabilizar 
e melhorar o escoamento até os mercados 
consumidores", explicou.

"Com o Matopiba e o apoio dos gover-
nadores e dos produtores, pretendemos 
realizar um levantamento dos projetos de 
todas as obras para fazer concessões ou 
utilizar o PAC 3.”

A ministra destacou ainda a importân-
cia do plano para o aumento da produção 
sustentável e da exportação agropecuária. 
“Estamos transformando e aumentando a 

produção de grãos nesta região sem desma-
tamento, convertendo áreas de pecuária em 
áreas de agricultura. Enquanto no Brasil a 
produção cresce 5% ao ano, no Matopiba 
cresce 20%, e hoje já representa 10% da 
produção nacional”, afirmou.

Além da cidade de Luís Eduardo Ma-
galhães (BA), as demais cerimônias de 
lançamento do Plano de desenvolvimento 
Agropecuário do Matopiba aconteceram 
em Palmas (To), no dia 13, e em Balsas 
(MA) e Teresina (Pi), dia  14.

durante os eventos realizados nos 
quatro estados do Matopiba, prefeitos 
assinaram termo em que se comprometem 

a aderir às metas que o governo federal vai 
compor em um programa nacional, que 
amplia e fortalece a classe média do campo. 
os municípios terão de buscar ativamente 
produtores rurais e garantir a eles assistên-
cia técnica e extensão rural.

Critérios para delimitar a 
área - Vários fatores foram considerados 
para a delimitação territorial do Matopiba, 
a última fronteira agrícola em expansão do 
mundo. o principal deles teve como base 
as áreas de cerrado existentes nos estados 
do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. 
Esse bioma corresponde a 90,9% de todo 
Matopiba. Continua na página 2.

Foto: Divulgação
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o segundo fator que in-
fluenciou a definição do 
território foram os dados 
socioeconômicos. A de-
finição do território do 

Matopiba está baseada em um sistema 
de inteligência territorial estratégica da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), responsável pela coleta 
e análise de dados que compõem cenários 
atuais e indicam futuros possíveis para o 
crescimento da região.

de acordo com a Embrapa, o trabalho 
de delimitação é bastante abrangente, por-
que considerou processos dinâmicos e não 
apenas uma situação atual ou passada. o 
Grupo de inteligência Territorial Estratégi-
ca, responsável pelo sistema de informações 
que deu origem ao Matopiba na Embrapa, 
buscou contemplar as políticas públicas e 
privadas na região.

Produção no Matopiba
Tecnologias modernas de alta produti-

vidade sustentam a expansão da fronteira 
agrícola do Matopiba. o principal grão 
destinado à exportação é a soja, mas outras 
culturas começam despontar na região 
como o algodão e o milho. 

“o Ministério da Agricultura vai levar, 
por intermédio do plano, informação, 
tecnologia e qualificação para melhorar 
a performance do produtor rural e criar 
ferramentas para que ele consiga retorno 
financeiro”, afirmou Kátia Abreu.

Entre as perspectivas favoráveis do 
território que compõe o Matopiba estão o 
clima, o perfil dos produtores e a legalidade 
de novas áreas a serem abertas. A projeção 
é que os quatro estados ampliem em 7,9% 
a produção de grãos na safra 2015/2016.

No caso da soja, por exemplo, os qua-
tro estados tiveram aumento significativo 
na produção da safra de 2014/2015. de 
acordo com a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), em comparação 
com a safra de 2013/2014, a Bahia teve 
crescimento de 20,3% (3,979 milhões de 
toneladas), o Piauí, 18,6% (1,766 milhões 
de toneladas), o Maranhão, 16,4% (2,123 
milhões de toneladas) e o Tocantins, 13,5% 
(2,335 milhões de toneladas).

A produção de soja passou de 670 mil 
toneladas, em 1973, para mais de 7 milhões, 
em 2011. No mesmo período, a produção de 
grãos saltou de 2,5 milhões de toneladas para 
mais de 12,5 milhões. o total produzido 

de soja deverá saltar de 18.623 milhões de 
toneladas da safra 2013/2014 para 22.607 

milhões de toneladas em 2023/2024, au-
mento de 21%.

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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Vem aí o aplicatiVo

Produção de frangos de corte segue 
inversamente à evolução das vendas no País

Pois a última vez em que a pro-
dução brasileira de frangos 
apresentou evolução negativa 
em relação ao mesmo período 
anterior foi, também, no segun-

do trimestre de 2014. ou seja: de lá para 
cá o volume produzido só tem registrado 
evolução positiva, caminhando contra-
riamente às vendas que, desde meados de 
2014 (terceiro trimestre), vêm registrando 
apenas evolução negativa.

Assim, por exemplo, no primeiro trimestre 
de 2015 as vendas f ísicas dos supermercados 

A produção de algodão em caroço 
passa por um novo momento de 
perspectivas de crescimento da 

cultura no Tocantins. de acordo com a 
estimativa do 8º levantamento de safra da 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) para safra 2014/2015 é aumentar 
em 43,0% a produção. Segundo a Secretaria 
de Comércio Exterior, em 2014 o Tocantins 
exportou 225.415 kg de algodão.

Na safra passada, o Tocantins pro-
duziu 19,3 mil toneladas de algodão em 
caroço, saltando para 27,6 mil toneladas 
na 2014/2015. A área plantada também 
teve um aumento significativo, na safra 
2013/2014, o Estado plantou 4,8 mil hec-
tares de algodão, passando para 7,1 mil 
hectares nesta safra, um acréscimo de 48,8% 
na área plantada.

Para o engenheiro agrônomo da Secre-
taria de desenvolvimento da Agricultura 
e Pecuária (Seagro), Anderson oliveira 
o avanço positivo é fruto da liberação do 
cultivo das variedades transgênicas em 
todo Estado a partir de dezembro de 2013, 
por órgãos competentes do setor agrícola. 
“Esta foi uma conquista dos produtores de 

(dados divulgados na semana passada) foram 
1,2% menores que a do mesmo trimestre de 
2014. E como, no período, a produção de 
frangos aumentou 2,7% (volume estimado a 
partir da produção de pintos de corte), está 
explicado porque os preços do período tam-
bém evoluíram negativamente em relação ao 
primeiro trimestre do ano passado.

Aliás, nos últimos quatro trimestres (12 
meses), os preços do setor apresentaram 
íntima correlação com esses indicadores. 
Assim - com certeza não por coincidência - a 
última vez em que o frango obteve ganho 

algodão do Tocantins, por meio da Seagro, 
em parceria com a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – Embrapa e a 
Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança (CTNBio), uma conquista porque 
o algodão transgênico é mais resistente às 
pragas”, disse. 

de acordo com Anderson oliveira, o 
Tocantins deve atrair novos produtores, 
isto por que, possui clima, solo e logística 
que favorecem a produção e o escoamento 
da safra para as indústrias têxteis e de ração 
animal. “o algodão produzido no Tocan-
tins é vendido para outros estados como 

de preço anual expressivo (em relação ao 
mesmo período anterior, +13% no abatido e 
+16% no vivo) foi no segundo trimestre de 
2014, ocasião em que a oferta caiu enquanto 
as vendas dos supermercados aumentavam.

A partir do terceiro trimestre a correla-
ção se mantém, mas agora de forma inversa 

a Bahia, onde é manufaturado o produto 
para abastecer o mercado interno do país 
ou para exportação”, completou.

merCado - o engenheiro explicou, 
ainda, que atualmente o mercado para pro-
dução de algodão é favorável. “o cenário 
para o mercado do algodão é positivo, na 
safra passada a arroba da pluma do algodão 
custava R$ 62,00, para esta safra o preço sobe 
para R$ 70,00”, disse destacando que a co-
lheita da safra atual começa no final de maio.

A cultura do algodão no Tocantins é mais 
concentrada nos municípios de Gurupi, 
dianópolis e Porto Nacional.

– o frango alcançando preços inferiores aos 
de idêntico período anterior.

Em outras palavras, não há segredo na 
situação atual. Pois enquanto a produção 
evoluir opostamente às condições de venda 
fica dif ícil (senão impossível) reverter as 
perdas que vêm se acumulando. 

Foto: Divulgação

cultura do algodão está em exPansão e 
deve crescer 43% na safra 14/15 no to

Os números divulgados pelo IBGE na última semana, 
relativos à evolução do volume f ísico de vendas no varejo 
brasileiro mostram, em relação aos supermercados, que a 
última vez em que houve crescimento das vendas em relação 
a idêntico período anterior foi no segundo trimestre de 2014, 
época (será que alguém ainda se lembra?) de realização da 
Copa do Mundo no País.

Foto: Divulgação

http://www.rastrovet.com.br
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governo adia início de nova regra Para registro de Pescador
Atividade pesqueira só poderá ser exercida por 
profissional ou empresa habilitada

As novas regras para registro de 
pescador profissional e para con-
cessão de licença para o exercício 

da atividade no País, que entrariam em 
vigor na semana passada, só começam a 
valer em 30 dias. o adiamento do prazo 
consta de decreto publicado em edição 
extra do diário oficial da União do últi-
mo dia 15/5, que modifica a vigência do 
decreto original sobre o tema, editado no 
fim de março.

Segundo o regulamento, o Registro 

Geral da Atividade Pesqueira (RGP) é o 
instrumento prévio que habilita a pessoa 
f ísica ou jurídica e a embarcação de pesca 
ao exercício da atividade pesqueira no 
Brasil. A atividade pesqueira no Brasil, por 
sua vez, só poderá ser exercida por pessoa 
f ísica, jurídica e embarcação de pesca ins-
crita no RGP e que detenha autorização, 
permissão ou licença para o exercício da 
atividade pesqueira.

As atribuições ligadas ao RGP e res-
pectivas autorizações para o exercício da 

atividade são de competência do Ministério 
da Pesca e Aquicultura. o RGP também é 

encontro técnico aPresenta estratégias 
de comPetitividade no mercado lácteo

o assunto será discutido no 
18º Encontro Técnico do 
Leite, marcado para o dia 
02 de junho, no Centro de 
Convenções Rubens Gil de 

Camillo, em Campo Grande.
devido o aumento da demanda inter-

na, com o  aumento no consumo de leite 
e produtos lácteos per capita, a produção 
brasileira respondeu com um crescimento 
considerável na última década. Em âmbito 
regional, o volume de produção de leite au-
mentou 150% em dez anos (de 1990 a 2000) 
na região Centro oeste, segundo dados 
da Famasul – Federação da Agricultura e 
Pecuária de Mato Grosso do Sul.

Para o agrônomo e pesquisador, Fabio 

Chaddad, um dos principais desafios de 
qualquer produção é criar valor e assim 
garantir espaço no mercado. “o produtor 
precisa ter o foco no ganho de produtivi-
dade, elevando a qualidade do leite, e na 
redução nos custos de produção. Caso 
não trace metas, não será possível gerar 
resultados com a atividade leiteira”, ressalta.

Mato Grosso do Sul é o 13º maior pro-
dutor de leite do País e conta atualmente 
com 24 mil produtores rurais no segmento 
lácteo. Por ano, produz em média 500 
milhões de litros. Para que a atividade seja 
viável economicamente, a produção mínima 
em cada propriedade deve atingir 300 litros 
ao dia e o mais desafiador, com qualidade. 

No encontro, Fábio Chaddad, ministrará 

a palestra ‘Estratégias competitivas para 
produtores de leite’, apresentando alterna-
tivas para aumentar produtividade e acres-
centar valor ao leite e seus derivados. “Em 
face dos desafios do setor leiteiro no País, 
manter o foco e fazer parte de cooperativas 
também é um caminho. “Quando o pequeno 
e médio produtor de leite trabalha junto a 
outros produtores que possuem o mesmo 
objetivo, as possibilidades de comercializa-
ção e os lucros aumentam”, explica.

Sobre o evento – Em sua 18ª edição, 
o Encontro Técnico do Leite se consolida 

como o principal evento deste segmento 
em Mato Grosso do Sul. Com palestras que 
abordam temas que vão desde o bem-estar 
animal à produtividade, o evento promovido 
pela Famasul – Federação da Agricultura 
e Pecuária de MS e pelo Governo de Mato 
Grosso do Sul, por intermédio da Sepaf - 
Secretaria de Produção e Agricultura Fa-
miliar, com patrocínio do Sebrae – Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresa, será realizado no dia 02 de junho, 
no Centro de Convenções Rubens Gil de 
Camillo, a partir das 08h.

Foto: carlos Rudiney

Diferente da produção agrícola, que tem a 
possibilidade de armazenar os grãos e aguardar 
o melhor momento para comercialização, o 
leite apresenta propriedades particulares, como 
a perecíbilidade e, portanto, pouco poder de 
negociação. Mas como se tornar competitivo no 
mercado lácteo diante destas características?

exigido na concessão do seguro-defeso para 
esses profissionais.

Nova regra 
para registro 
de pescador 

entre em 
vigor daqui 

a um mês

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução internet

https://www.facebook.com/agroincomunicacao
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nelore York Promove mais uma edição 
do tradicional leilão de reProdutores

Pecuarista que quer investir em 
genética de extrema qualida-
de, visando retorno em curto 
prazo, deve se programar para 
uma grande oportunidade. No 

próximo domingo, dia 24 de maio de 2015, 
às 12h00 (horário de MS), no Terra Nova 
Eventos, em Campo Grande, será realizado 
o tradicional Leilão Nelore York. Serão 
ofertados 20 touros para repasse, 100 touros 
criados a campo, matrizes de pista e para 
base de plantel, além de lotes especiais de 
animais de corte.

Há vinte anos sendo exemplo na pe-
cuária brasileira, York Corrêa garante a 
excelência de todos os animais que, aliás, 
fazem parte do Programa de Melhoramento 
Genético de Zebuínos da ABCZ (Associa-
ção Brasileira dos Criadores de Zebu). Em 
destaque, reprodutores com características 
raciais acentuadas, carcaças equilibradas e 
espetaculares, pesados e precoces.

“Hoje, o pecuarista que vai investir não 

basta só olhar o genótipo. Tem que ter uma 
boa avaliação sim, claro que é importante, 
mas o produtor precisa se atentar ao fenó-
tipo. Vale lembrar que o genótipo tem todo 
um trabalho científico por trás, mas é um 
fator esperado, que ainda não se concreti-
zou. Já o fenótipo do touro está concreto, 
você enxerga o tamanho, a quantidade de 
cobertura, o que são altamente transmis-

síveis para a progênie”, diz York. 
os animais produzidos na Fazenda São 

Thomáz têm equilíbrio de avaliação e ca-
racterísticas aparentes, estão prontos para 
trabalhar com perfeição. o Leilão Nelore 
York vai ser transmitido, ao vivo, pelo Canal 
Rural. o evento tem assinatura da Carvalho 
Assessoria de Pecuária e Programa Leilões.

o Sucesso do dia de Campo

No último dia 9, York Corrêa e equipe 
receberam mais de cem amigos pecuaristas 
na Fazenda São Thomaz, no município de 
Maracaju. Foi uma confraternização com 
palestras sobre as tecnologias tecnologias 
adotadas na fazenda. Todos puderam trocar 
experiências e, de certa forma, contribuir 
para o crescimento da produção de carne 
vermelha no país.

Foto: Flávio Venâncio

poR caRloS aRaKaKi

http://www.neloreyork.com.br
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aumentam as oPortunidades de negócios 
ao setor agroPecuário na américa latina

A Apex-Brasil apoia a macror-
rodada de negócios da cadeia 
produtiva de agricultura e 
pecuária a ser realizada em 
Buenos Aires nos dias 4 e 5 de 

junho. A Expo Aladi, que é uma iniciativa da 
Associação Latino-Americana de integração 
(Aladi) para potencializar o crescimento de 
pequenas e médias empresas, conta com 27 
vagas para exportadoras brasileiras. o evento 
fomenta setores ligados ao agronegócio dos 
13 países membros da associação: Brasil, 
México, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Cuba, Panamá, Paraguai, Peru, 
Uruguai e Venezuela.

Ao todo, 350 exportadoras dos países in-
tegrantes da Aladi somados a 20 participantes 
de outras nações da América Central e Caribe 
estarão presentes no evento, com presença 
confirmada de 170 compradores. A feira reúne 
representantes de entidades governamentais 
e empresariais para a divulgação da oferta de 
exportação estabelecida pela rede de acordos 
comerciais da Aladi. 

Serão contemplados os seguintes setores: 
agropecuário; alimentos e bebidas processa-
dos; medicamentos e produtos veterinários; 
adubos, fertilizantes e praguicidas, artigos 
para o transporte ou embalagens de merca-
dorias; máquinas, aparelhos ou artefatos para 
a agroindústria; material de transporte para 
uso agropecuário; e serviços relacionados 
com a cadeia agroalimentar.

Para o coordenador de Promoção de Ne-
góciosda Apex-Brasil, Rafael Prado, a presen-
ça do Brasil neste encontro é fundamental: “A 
maior parte das empresas brasileiras presentes 
na Expo-Aladi fazem sua primeira exportação 
na ocasião, o que torna esta macrorrodada 
de negócios tão importante em termos de 
crescimento de novos entrantes brasileiros 
no cenário global”.

Pequenos e médios empresários latino-americanos de diversos setores 
ligados à indústria agropecuária se reúnem em Buenos Aires

Ração:

oferta:

Vendas: 19 3526-8656 | 67 8153-7387
helio.marcelino@agroceres.com

• especial de bezerros (as) po
• 1.200 bezerros (as) de corte

• reprodutores 3r

i N F l u X o p i N t o R

43 3373-7077

Foto: Divulgação

http://www.fazenda3r.com
http://www.fazenda3r.com
http://www.fazenda3r.com
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mercado de laranja deve manter Pouca 
movimentação e Preços em baixa

exPomara chega à 47ª edição com exPectativa 
de receber Público de mais de 25 mil Pessoas

o mercado de laranja em São 
Paulo deve manter a pouca 
movimentação nesta sema-
na. A avaliação é do Centro 
de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada (Cepea). o clima mais 
ameno contribui para uma demanda menor, 
o que ajuda a manter a pressão de baixa para 
os preços, de acordo com os indicadores 
da instituição.

Na semana passada, os pesquisadores 
do Cepea avaliaram que o mercado esteve 
“calmo”, com pouco volume de negócios. 
“Houve forte retração na demanda em 

Acontece de 06 a 14 de junho 
uma das mais tradicionais 
feiras do agronegócio de Mato 
Grosso do Sul, a Expomara – 
Exposição Agropecuária de 

Maracaju chega este ano à 47ª edição com 
perspectiva de receber mais de 25 visitantes 
durante os nove dias de feira. Promovido 
pelo Sindicato Rural de Maracaju, o evento 
terá portões abertos ao público para comer-
cialização em geral, sendo apenas a área de 
shows paga.

o município de Maracaju se destaca no 
estado como o maior produtor de grãos, e 
a Expomara é grande fomentadora de boas 
oportunidades de negócios para o setor 
agropecuário. Além de diversos expositores, 
a feira contará com uma ampla grade de 
programação, com shows, palestras, leilões e 
julgamentos de animais, estão programados 
apresentações das mais recentes tecnologias 
do setor agropecuário.

Segundo o presidente do Sindicato Rural, 
Juliano Schmaedecke, o principal objetivo da 
Expomara é contribuir com desenvolvimento 

relação à semana passada, possivelmente 
pelo clima frio no estado de São Paulo. 
dessa forma, nem mesmo a redução no 
ritmo de colheita, devido à chuva no início 

do setor agropecuário, valorizando os diversos 
setores da sociedade “a feira este ano trará um 
formato diferente, apresentaremos novidades 
para os produtores rurais e toda comunidade, 
pois acreditamos que o agronegócio é um pilar 
forte da economia não apenas de Maracaju, 
mas de todo o país”, ressaltou.

A abertura oficial do evento acontece no 
dia 06 de junho às 8h na pista de julgamento 
do Parque de Exposições de Maracaju. No 
mesmo dia às 12h acontece no Tatersal de 
Leilões o Leilão Serra de Maracaju.

desta semana, foi suficiente para sustentar 
os preços, que registraram novo recuo”, 
informa a instituição.

No último dia 15/5, o indicador do 

Cepea para a laranja pera in natura fechou 
a R$ 15,11 a caixa de 40,8 quilos. A baixa 
acumulada na primeira quinzena do mês é 
de 6,03%. A laranja para a indústria vem se 
mantendo estável a R$ 10,83 a caixa.

merCado internaCional
Já em relação ao mercado global, a 

situação da oferta de fruta e, consequente-
mente, de suco está crítica quando se trata 
do principal concorrente do Brasil, o estado 
norte-americano da Flórida. de acordo com 
relatório do departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USdA), a quantidade 
colhida deve ser de 96,4 milhões de caixas de 
40,8 quilos, 8% a menos que na temporada 
anterior. A oferta local de suco de laranja 
deve cair ainda mais, já que o rendimento 
das frutas locais está estimado para ser 5% 
inferior ao da safra passada.

“Neste contexto, as indústrias da Flórida 
podem seguir demandando mais suco bra-
sileiro, na tentativa de manter os estoques 
confortáveis”, avaliam os pesquisadores 
do Cepea .

Na primeira quinzena 
deste mês, cotação da 
fruta no estado de São 
Paulo caiu mais de 6%, 
de acordo com o Cepea

Promovido pelo Sindicato Rural de Maracaju (MS), o evento 
terá portões abertos ao público para comercialização em 
geral, sendo apenas a área de shows paga 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

http://www.expocorte.com.br
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ClASSIfICADOS 
AGROIN

Carrossel de 
produtos separados 

por categorais. 

JORNAl AGROIN
Últimas edições do Jornal 

Agroin Agrongócios, acesse 
e leia agora mesmo.

ÚltIMAS 
NOtíCIAS
Notícias para 
o homem do 
campo manter-
se atualizado 
no dia-a-dia.

JORNAl AGROIN 
AGRONEGóCIOS
Acesso para downloand rápido.

PRóxIMOS EvENtOS
Display de eventos para 
uma fácil navegação sem 
a necessidade de acessar 
a Agenda.

AGROIN NO fACE
fan page da Agroin 
Comunicação no 
facebook. Curta essa 
ideia.

BANNER 
PuBlICItáRIO
formatos GIf, 
JPG e SWf.

BANNERS 
PuBlICItáRIOS
formatos GIf, 
JPG e SWf.

BANNERS 
PuBlICItáRIOS

formatos GIf, 
JPG e SWf.

BANNER 
PuBlICItáRIO
formatos GIf, 
JPG e SWf.

GAlERIAS
Últimos 
eventos 

cobertos pela 
equipe Agroin. 

NOtíCIAS EM DEStAquES 
Principais notícias da 

atualidade para o acesso simples 
e rápido do leitor.

AGROIN WEB SItES 
Ninguem melhor do que uma empresa 
especializada em comunicação rural 
para desenvolver a solução perfeita 
para sua empresa. Acesse e confira 

alguns de nossos projetos. 

acesse agora o novo site da

e cadastre-se para receber nossos 
boletins diários!

www.agroin.com.br

http://www.agroinwebsites.com.br
http://www.agroin.com.br


groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 9

Para mais informações sobre Bopriva e Castração Sem Riscos, acesse www.bopriva.com.br, ou 
ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente Zoetis, 0800.011.1919.

resultados do show da carcaça comProvam os benefícios  
da adoção de boPriva na castração de bovinos de corte 

A castração cirúrgica tradi-
cional de bovinos já pode 
ser considerada um método 
ultrapassado, principalmen-
te, quando comparada ao 

desempenho superior em ganho de peso e 
ao bem-estar proporcionado aos animais 
castrados por meio de vacina. os frigorífi-
cos e as associações do setor também têm 
se mostrado otimistas com essa alternativa 
para castração, inclusive, incentivando o 
procedimento ao organizar eventos e pre-
miar os pecuaristas que adotam a tecnologia. 
Recentemente, a Associação do Novilho 
Precoce do Mato Grosso do Sul e a Zoetis 
promoveram a 6ª edição do Show da Car-
caça, concurso que premia os participantes 
que apresentam animais com produção de 
carcaças com melhor acabamento e carne 
de qualidade superior - um dos benef ícios 
resultantes do uso de Bopriva, vacina da 
Zoetis para castração, que age no sistema 
imunológico dos bovinos e proporciona 

uma vacina, Bopriva traz ainda como benef í-
cio a diminuição da perda de performance que 
ocorre após a castração cirúrgica. “A vacina 
atende a essa demanda, pois é administrada 
com duas doses injetáveis (dose e reforço) na 
tábua do pescoço e pode ser associada a outros 
manejos de rotina. A primeira dose de Bopriva 
sensibiliza o sistema imunológico do animal, 
que responde ao produto de 7 a 14 dias após 
a segunda dose”, salienta Stellato.

Zoetis - Zoetis é uma companhia glo-
bal líder em saúde animal, focada em apoiar 
os clientes e seus respectivos negócios. Com 
um legado de 60 anos de história, a Zoetis 
descobre, desenvolve, fabrica e comercializa 
medicamentos e vacinas de qualidade, além 
de oferecer uma linha de produtos para 
diagnósticos e testes genéticos, somados a 
uma série de serviços. Com o faturamento 
de US$ 4,8 bilhões em 2014, a empresa 
trabalha continuamente para compreender 
os desafios reais de quem cria e se importa 
verdadeiramente com os animais em 120 
países. Com cerca de 10 mil funcionários em 
todo o mundo, a Zoetis tem uma presença 
local em cerca de 70 países, sendo que em 
11 destes possui 27 fábricas.

quando comparados aos machos inteiros ou 
castrados por técnicas tradicionais, como o 
burdizzo. Na classificação geral do evento, dos 
três primeiros colocados, os lotes com a vacina 
receberam destaque e ficaram 2º e 3º lugares 
na com pontuação de 9,71 – apenas 0,4 pontos 
atrás do primeiro colocado. 

No que se refere ao resultado (médio) por 
acabamento mediano e uniforme de carcaça, 
os bovinos castrados com Bopriva atingiram 
53,4%, ou seja, 1,4% a mais no resultado quando 
comparado à média geral do concurso; 21,6% a 
mais no caso de animais inteiros; e um resulta-
do 0,2% superior ao se comparar com animais 
tradicionalmente castrados. “Apesar da avaliação 
não ser resultante de estudos científicos, pode-se 
notar que os animais castrados (tanto pela vacina 
quanto pelo método cirúrgico) são semelhantes 
no que se refere ao acabamento. Entretanto, o 
resultado de peso ao abate tende a ser maior 
quando se usa Bopriva”, afirma Robson Stellato, 
gerente de Bopriva da Unidade de Negócios 
Bovinos da Zoetis. 

dade dos produtores. “A comparação entre os 
dois métodos reflete com precisão o prejuízo ao 
pecuarista que adota o método tradicional de 
castração. Animais castrados cirurgicamente 
apresentam maior possibilidade de sofrer com-
plicações pós-cirúrgicas, incluindo sofrimento 
pela dor, inflamações, bicheiras (causada pela 
infestação de larvas e moscas em feridas) e 
hemorragias que, em último caso, podem levar 
à morte”, explica Stellato. 

Bopriva - meCanismo de ação 
Bopriva é uma vacina que estimula o sistema 

imunológico do animal a produzir anticorpos 
contra o hormônio liberador de gonadotropi-
nas (GnRH). desta forma, o produto bloqueia 
a liberação de dois hormônios (FSH e LH) e, 
como consequência, suprime temporariamente a 
função testicular e a produção de testosterona em 
bovinos machos. Nas fêmeas, a função ovariana 
também é inibida temporariamente com o uso 
de Bopriva, reduzindo o comportamento de cio.

A neutralização do GnRH, por meio do uso 
da vacina, leva ainda à interrupção temporária 
do comportamento sexual e agressivo aliada à 
uma maior deposição de gordura na carcaça que, 
associada à genética e nutrição adequadas, poten-
cializa a melhora da qualidade de carcaça. Por ser 

a suspensão temporária da fertilidade de 
machos e fêmeas.

A 6ª edição do evento, que registrou 
um faturamento dos produtores de R$ 
5,2 m ilhões com o abate, contou com a 
participação de 54 associados e de 2075 
animais. do total de animais apresentados, 
52% – 1081 bovinos divididos em 40 lotes 
de machos castrados –, foram avaliados 
em critérios objetivos, como o peso que a 
balança registra, acabamento de carcaça e 
idade do animal. os resultados atingidos 
por animais que foram castrados por meio 
da vacina Bopriva – 17 lotes somando 423 
animais –, foram visivelmente superiores 

No critério avaliado “Peso ao abate”, os 
animais castrados pela vacina também apre-
sentaram resultados positivos. os bovinos que 
adotaram o uso de Bopriva possuíam 19,2@ 
sendo que a média geral atingiu resultado in-
ferior (19@).

Em 2015, a premiação - realizada pela Zoetis 
para incentivar a castração por meio da vacina -, 
proporcionou um retorno de R$ 9,40 (em média) 
por animal para os produtores, reforça o gerente.

Por mais um ano consecutivo, a parceria 
entre a Zoetis e a Associação consolida um dos 
pilares da companhia, que está cada vez mais 
focada em oferecer medicamentos inovadores 
e soluções integradas para garantir a lucrativi-

Tabela 1.

Tabela 2.

http://www.bopriva.com.br
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alunos da faaP visitam 
instalações da tam aviação 
ExEcutiva Em Jundiaí-SP

ix congresso do arroz irrigado 
acontece em Pelotas no rs

a ministra, as prioridades do plano são 
a oferta de assistência técnica mensal 
nas propriedades rurais e a realização de 
cursos de capacitação e qualificação dos 
produtores, a fim prepará-los ainda mais 
para a gestão no campo. “o Ministério 
da Agricultura vai levar, por intermédio 
do plano, informação, tecnologia e qua-
lificação para melhorar a performance 
do produtor rural e criar ferramentas 
para que ele consiga retorno financeiro”, 
reforçou a Kátia Abreu.

transGÊniCos. o Greenpeace 
anunciou o lançamento de um aplica-
tivo que promete identificar alimentos 
com ingredientes transgênicos em 
estabelecimentos comerciais da China. 
de acordo com a oNG ambientalista, 
o objetivo do aplicativo é forçar com-
panhias a indicarem nas embalagens 
se os produtos possuem ingredientes 
geneticamente modificados. o aplicativo 
fará a identificação por meio da base de 
dados do Greenpeace na Ásia oriental, 
que contém 3.011 produtos transgênicos 
cadastrados. Alguns dos produtos que já 
estão nessa base de dados são milho, soja, 
sementes de canola, produtos lácteos e 
aperitivos.

Garantia. Mais de 6,6 mil agri-
cultores familiares receberão o benef ício 
do Garantia-Safra, neste mês de maio. o 
Ministério do desenvolvimento Agrário 
(MdA) autorizou o pagamento para 
auxiliar agricultores familiares de 12 mu-
nicípios do Nordeste e do Semiárido que 
tiveram perdas de safra devido à seca. os 
novos beneficiários foram incluídos para 
receber a primeira parcela do benef ício, 
referentes à safra 2013/2014. Eles são de 
Alagoas, Bahia, Paraíba e Rio Grande do 
Norte. A medida está na portaria n° 16 
publicada no diário oficial da União. 

Maurício Picazo Galhardo

giro agronegócio
HomenaGem. Para comemorar 

os 50 anos de uma das personagens 
mais amadas e divertidas de Mauricio 
de Sousa, comilona e apaixonada por 
melancia, a itaueira, produtora brasileira 
dos melões e mini melancias da marca 
Rei, preparou uma surpresa especial - a 
Melancia da Magali. Fruto da parceria 
entre a itaueira e a Mauricio de Sousa 
Produções, é produzida na variedade 
mini, bem redondinha, de casca verde 
e a polpa vermelho intenso, muito doce 
e saborosa, a Melancia da Magali, tem 
micro sementes comestíveis, facilitando 
seu preparo e o consumo pelas crianças. 
As fazendas da itaueira ficam localizadas 
na região Nordeste do país. 

leite. Na pecuária de leite, a im-
plantação do sistema de produção iLPF 
(integração lavoura-pecuária-floresta) 
tende a ampliar a competitividade e 
ainda contribuir com a preservação do 
planeta, recuperando áreas degradadas 
e aumentando a fertilidade do solo. os 
sistemas iLPF integram o plantio de 
árvores, grãos e forragens, que resultam 
em aumento de produtividade do gado 
de leite, além da conservação de recur-
sos naturais. Com esta perspectiva, o 
Boletim de Tendências do SiS do Sebrae 
Tecnologia Social - integração lavoura-
-pecuária-floresta, apresenta algumas 
estratégias de implementação do iLPF 
e as oportunidades de negócios nesse 
mercado.

matopiBa. o Plano de desen-
volvimento Agropecuário do Matopiba 
vai beneficiar 4 mil produtores baianos, 
anunciou a ministra Kátia Abreu (Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento). Na 
sexta-feira (15.05), ela fez o lançamento 
do plano no município de Luís Eduardo 
Magalhães, no oeste da Bahia. Segundo 

 Fonte: agrolink com informações de assessoria, mapa, ministério do Desenvolvimento agrário.
 Dê sua opinião: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com. 

boa semana e um forte abraço.

No dia 7 de maio, alunos da 
Faculdade de Administra-
ção da FAAP de São Paulo 
visitaram as instalações da 
TAM Aviação Executiva em 

Jundiaí (SP). Foram recebidos por Rogério 
Andrade e david Worcman, da Avantto, 
que explicaram os benef ícios do uso do 
helicóptero no dia-a-dia do agronegócio.

Em seguida, Humberto Vinhais apresen-
tou a aeronave turbo-hélice Cessna Grand 
Caravan EX, um modelo multi-função, que 
pode levar até 10 passageiros, sem escalas, 

Em Pelotas, no período de 11 a 14 de 
agosto vai ocorrer o Xi Congresso 
de Arroz irrigado, promovido pela 

Sociedade Sul- Brasileira de Arroz irrigado 
(Sosbai). o tema abordado esse ano é Ciên-
cia e Tecnologia para a otimização da ori-
zicultura e a realização do evento está sob 
responsabilidade da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Como 
o evento  tem caráter técnico-científico, 
a submissão de trabalhos de produção 
científica estão sendo aceitos até dia 8 de 
junho. Para se inscrever acesse o link www.
cbai2015.com.br/

Com base no tema do Congresso, a 
comissão organizadora  quer estimular a 
discussão e a intensificação de pesquisas de 
vanguarda, que viabilizem o rompimento 

de qualquer cidade do MS até São Paulo, 
por exemplo. Além disso a aeronave tem 
capacidade de pousar e decolar em pistas 
curtas (426m), de grama ou de terra. o 
perfil de clientes que optam pelo Caravan 
é bem variado, seja ele um produtor rural, 
seja ele governo. Rafael Possik, empresário 
e professor da FAAP, afirmou que "é muito 
importante mostrar para estes jovens, que 
estarão à frente da administração de suas 
fazendas em breve, como o avião pode en-
curtar as distâncias num país de dimensões 
continentais como o Brasil". 

da barreira de conhecimento científico e 
tecnológico atualmente à disposição da 
orizicultura, de modo a reduzir entraves e 
fornecer novos elementos que promovam 
maior eficiência produtiva, voltada ao au-
mento de competitividade e ao alcance da 
sustentabilidade do setor. 

o congresso será distribuído em diver-
sos centros históricos de Pelotas, a fim de 
que participantes de fora conheçam um 
pouco mais da arquitetura e história da 
cidade.As conferências, serão realizadas 
no Theatro Guarany e  acontecerão outras 
seções na Biblioteca Pública e no Salão 
Nobre da Prefeitura.

 o evento conta com o apoio da  Prefei-
tura Municipal de Pelotas e co-promoção 
da Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), 
do instituto Rio Grandense do Arroz (iRGA) 
e das Universidades Federais de Pelotas 
(UFPel), do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 
de Santa Maria (UFSM).

trabalhos técnico-
científicos já podem ser 
inscritos
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95 anos dona chance
Chance Abrão Possik comemorou seus 95 anos com familiares e amigos dia 15 
de maio. Filha dos saudosos José Abrão e Mansoura Hanna Abrão, nasceu em 
Zarle no Líbano em 1920 e veio para Campo Grande ainda menina. Casou-se 
com Abib Possik, um próspero comerciante de mate, com quem teve 5 filhos: 
Rafael, Renaldo, Reny, Roseli e Rene. Avó de 9 netos e bisavó de 10 bisnetos, 
representa os pioneiros que com muito suor ajudaram o desenvolvimento do nosso 
MS. Esta é uma homenagem do Jornal Agroin.

Foto: Wisley torales / agroin comunicação
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A Acrissul (Associação 
dos Criadores de Mato 
Grosso do Sul) iniciou no 
último dia 18, os prepara-
tivos da sala que irá abrigar 
um posto avançado da Po-
lícia Civil especializada em 
combate ao furto e roubo 
de gado. As tratativas para 
a instalação da unidade 
vinham sendo feitas desde 
março, quando foi execu-
tada a maior operação de 
combate às quadrilhas especializadas neste tipo de crime em Mato Grosso do Sul.

dia 18, pela manhã uma reunião na  sede da entidade, entre o presidente da Acrissul, 
Francisco Maia, e o delegado Geral da Polícia Civil, Roberval Maurício Cardoso Rodrigues, 
definiu a logística de instalação do posto na Acrissul, dentro do Parque de Exposições 
Laucidio Coelho. As reformas do prédio já começaram e devem ser concluídas em 15 
dias. A previsão é de inaugurar a sala até o final de maio.

Participaram também da reunião o vice-presidente da Acrissul, Jonatan Pereira Bar-
bosa, e o delegado Pedro Espíndola Camargo, diretor das delegacias de Polícia Civil de 
Campo Grande. 

Em entrevista para a imprensa, o delegado-geral explicou que a delegacia vai funcionar como 
uma “extensão do Garras (Grupo Armado de Resgate e Repressão a Assaltos e Sequestros)”.

“Teremos aqui uma equipe constante do SiG (Serviço de investigações Gerais) junto 
com o grupo do Garras”, explicou Roberval Rodrigues.

o delegado considera importante a proximidade da polícia com os produtores para 
que pequenos detalhes, como notas de compra e venda de gado, até a idade dos animais 
no pasto sejam apreendidas pelos policiais.

95 anos dona chance PRinCiPE do 
nELoRE PintAdo

LEiLÃo totonHo 

Como é conhecido por amigos e 
clientes, Fernando assunção vendeu 

um lote de fêmeas  Nelore Pintado 
de 13 meses no leilão bezerros de 

Qualidade 3R - edição expogrande 
2.015 a R$ 3.900,00, recorde de kg/
vivo da Feira. Fernando vai ofertar 

outro lote de Nelore Pintado no  leilão 
bezerros de Qualidade 3R na Feira de 

bezerros Qualidade MS, dia 25, no 
Terra Nova eventos. Na foto Fernando 

com Carlos Freitas e andré Dódero. 

Os irmãos barbosa já estão na 
estrada vistando e convidando 
os parceiros para mais uma 
edição do leilão Totonho, 
que acontece dia 29/08 no 
sindicato rural de Pontes de 
lacerda-MT, serão ofertados 
220 reprodutores Nelore PO 
prontos para o trabalho. Na foto 
médico veterinário responsável 
pelo plantel, Gilber, luciano 
barbosa, arthur barbosa e 
Joaquim barbosa com Dado, no 
leilão lS do Patriarca, durante 
a expograde 2.015.

Vice-presidente da acrissul, Jonatan barbosa, delegados Roberval Maurício e Pedro 
espíndola, e presidente da associação Francisco Maia

ACRiSSuL PREPARA inStALAçõES PARA ABRiGAR 
dELEGACiA dE CoMBAtE Ao RouBo dE GAdo


