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EM Quatro EtaPaS, 
circuito fEicortE 
nft já rEuniu MaiS 
dE 5 Mil PEcuariStaS

Nas quatro primeiras etapas reali-
zadas em 2013 (Cuiabá/MT em março, 
Palmas/To em maio, Campo Grande/
MS em julho e Ji-Paraná/Ro nos dias 
3 e 4 de outubro), os eventos reuniram 
mais de 5 mil participantes, a maior 
parte pecuaristas, que participaram 
das palestras e debates sobre como 
obter mais eficiência na produção e 
comercialização da carne. Página 2.

ExPortaçõES 
MinEiraS dE Soja, 
até SEtEMbro, 
SoMaraM uS$ 
826,1 MilhõES

As exportações mineiras de soja em 
grão, entre janeiro e setembro de 2013, 
movimentaram US$ 826,1 milhões, se-
gundo dados MdiC. “Esta cifra é 85,8% 
superior à registrada em idêntico perío-
do do ano passado e equivale a cerca de 
15% das vendas totais do agronegócio 
estadual no acumulado dos nove meses, 
avalia o subsecretário do Agronegócio 
da Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa)”, André Merlo. 
Página 6.   

ExcEdEntE Global dE açúcar dEvE 
SEr dE 5,4 Mi dE t, EStiMa rabobank
Se confirmado, seria 
a quarta temporada 
seguida com excedente 
da commodity

A oferta global de açúcar deve 
apresentar excedente de 
cerca de 5,4 milhões de to-
neladas na safra 2013/14, que 
se encerrará em setembro do 

ano que vem. Será a quarta temporada con-
secutiva de superávit da oferta em relação à 
demanda, informa o Rabobank em seu mais 
recente relatório sobre o setor. 

o banco acrescenta que o crescimento 
da produção eleva os estoques mundiais, 
limitando a possibilidade de alta nas co-
tações do produto no início de 2014. o 
Rabobank alerta, ainda, para o câmbio, 
que se mostrou volátil no terceiro trimestre 
deste ano, como resultado principalmen-
te da esperada ação do Federal Reserve 
(FEd, banco central do Estados Unidos) 
de eliminar progressivamente sua política 
de estímulo, pressionando commodities 
cotadas em dólar. 

de acordo com a consultoria datagro, 
especializada no setor sucroalcooleiro, 
o excedente global de açúcar ao fim da 
temporada 2013/14 deve ficar em 3,06 mi-
lhões de toneladas. No ano-safra 2012/13, 
encerrado no último dia 30 de setembro, a 
consultoria trabalha com excedente global 
de 9,5 milhões de toneladas. 

A previsão de superávit global de açúcar 
em 2013/14 do Rabobank é consideravel-
mente menor do que os 9,9 milhões de to-
neladas estimados para 2012/13, comentou 
o analista do banco, Andy duff. 

Foto: portosdoparana.com.br
Por Estadão Conteúdo
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EM Quatro EtaPaS, circuito fEicortE nft 
já rEuniu MaiS dE 5 Mil PEcuariStaS

diante da pressão cada vez 
maior por eficiência na 
pecuária de corte e da 
dificuldade para que as 
informações e tecnologias 

pudessem chegar a tantos locais de um país 
com dimensões continentais como o Brasil, 
nasceu o Circuito Feicorte NFT, uma inicia-
tiva do Agrocentro (que promove a Feicorte 
– Feira internacional da Cadeia Produtiva 
da Carne - em São Paulo há 19 anos) e a 
Nutrition for Tomorrow Alliance (aliança 
de marketing cooperativado formada por 
empresas da cadeia de proteína animal).

Nas quatro primeiras etapas realizadas 
em 2013 (Cuiabá/MT em março, Palmas/
To em maio, Campo Grande/MS em julho 

e Ji-Paraná/Ro nos dias 3 e 4 de outubro), 
os eventos reuniram mais de 5 mil parti-
cipantes, a maior parte pecuaristas, que 
participaram das palestras e debates sobre 
como obter mais eficiência na produção e 
comercialização da carne.

A última etapa, realizada na primeira 
semana de outubro, em Rondônia despertou 
grande interesse do público. o Estado, que 
possui o 7º rebanho brasileiro, com mais 
de 12 milhões de cabeças entre bovinos e 
bubalinos e o estado ocupa a 5ª posição em 
produção de carne, que é amplamente ex-
portada, sediou pela primeira vez o evento. 

A etapa do Circuito Feicorte em Ji-
-Paraná contou a presença do Governador 
do Estado de Rondônia, Confúcio Moura, 
que, além de visitar as 25 empresas pre-

sentes na feira de negócios, acompanhou 
a apresentação da pecuarista rondoniense 
Carla de Freitas, que contou aos presentes 
a trajetória de sua família no estado e como 
conduz com sucesso a Agropecuária Bela 
Vista, localizada em Chupinguaia (Ro), 
com destaque para a implantação de um 
sistema de integração Lavoura-Pecuária-
-Floresta (iLPF), que vem proporcionando 
um expressivo aumento da produção de 
arrobas por hectare.

Produzir mais, melhor e com 
menos recursos - Com uma pecuária 
que precisa ser cada vez mais produtiva 
com o uso de menos recursos, a tecnologia 
é o único caminho para buscar a eficiência. 
os palestrantes da etapa de Ji-Paraná do 
Circuito Feicorte NFT discutiram com os 

participantes como obter mais produtivida-
de a partir das demandas do consumidor do 
mercado nacional e internacional, nutrição, 
genética, sanidade, tipificação de carcaça, 
pastagens, influência do clima da pecuária, 
bem-estar animal, sucessão familiar, gestão, 
dentre outros.

“Nos últimos 10 anos, o custo de produ-
ção aumentou mais que os preços pagos aos 
produtores. Nos próximos 10 anos haverá 
um crescimento da população de 75 milhões 
de pessoas a mais por ano. isso significa 200 
mil pessoas a mais por dia, grande parte 
com melhor poder aquisitivo. Estamos em 
um bom negócio e no lugar certo, porém, 
temos desafios como produzir mais o que 
o mundo quer consumir, produzir melhor 
de acordo com as exigências do consumi-
dor, com menos recursos, mais eficiência e 
mais tecnologia”, explicou o coordenador de 
conteúdo do Circuito Feicorte NFT, Luciano 
Roppa, na palestra de abertura do evento.

Última etaPa será no Pará 
- A última etapa do Circuito Feicorte do 
próximo ano será na cidade de Paragominas 
(PA), em 07 e 08 de novembro. o evento 
dará visibilidade ao grande potencial da 
pecuária paraense, que conta atualmente 
com um rebanho de 20 milhões de cabeças e 
uma área de mais de 25 milhões de hectares.

Paragominas, a cidade anfitriã do Cir-
cuito Feicorte no Pará, lidera o projeto “Pe-
cuária Verde", que vem sendo considerado 
um novo modelo realista de pecuária para a 
Amazônia, e inspirou a criação do Programa 
Municípios Verdes do Estado do Pará.

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

Última etapa 
será realizada em 
Paragominas (PA), nos 
dias 7 e 8 de novembro

deverá continuar a amortecer os retornos 
dos produtores de cana e usineiros. 

Na União Europeia, espera-se a liberali-
zação do mercado de açúcar em 2017. Por 
enquanto, os produtores europeus estão 
protegidos por barreiras à importação. 
o Rabobank estima que a produção de 
açúcar dos EUA em 2013/14 vai alcançar 
7,7 milhões de toneladas, 4,7% menor do 
que a produção do período anterior, mas 
a segunda maior produção desde 2003/04. 
"Presume-se que o consumo vai aumentar 
marginalmente e que excedente final poderá 
alcançar nível histórico de 2 milhões de 
toneladas", conclui o Rabobank.

Segundo ele, isso implica maior acú-
mulo de estoques globais em 2013/14 
e um aumento na proporção de esto-

que em relação ao consumo global. Juntos, 
esses fatores vão significar que os preços 
permanecerão sob pressão, avalia. 

Regionalmente, a incerteza sobre o 
nível de produção de açúcar no Centro-Sul 
do Brasil, maior produtor mundial, tem 
implicações para o excedente global, espe-
cialmente no que se refere à disponibilidade 
de açúcar exportável no primeiro e segundo 
trimestres de 2014. Conforme o Rabobank, 
o clima úmido em outubro e novembro e o 

fim precoce da colheita de cana-de-açúcar 
podem levar a uma revisão para baixo nas 
expectativas de produção e de disponibili-
dade do produto para exportação. 

Em outros países, fortes chuvas podem 
ter retardado o andamento da colheita 
de beterraba da Rússia, "colocando um 
ponto de interrogação sobre as previsões 
de produção e necessidade de importação 
em 2013/14". Na Índia, a combinação de 
um aumento gradual do preço internacio-
nal do açúcar e uma moeda local (rupia) 
fraca podem impulsionar as exportações 
em 2013/14. Na Austrália, a fraqueza 
continuada da moeda (dólar australiano) 

ExcEdEntE Global dE açúcar dEvE 
SEr dE 5,4 Mi dE t, EStiMa rabobank

Continuação da Capa
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coMPortaMEnto E MarkEtinG PESSoal 
Para o aGronEGócio é tEMa dE curSo
Acontece nos dias 19 e 26 

de novembro na HStore 
em Campo Grande, o cur-
so Comunicação Pessoal 
Estratégica e Marketing 

pessoal para o Agronegócio. Segundo 
o ministrante Mario inácio Bernobic 
(foto), após concluir sua pós graduação 
em Gestão do Agronegócio, e já apresen-
tando programas de rádio e TV, notou a 
dificuldade dos entrevistados em saber 
como se comportar em uma entrevista e 
até mesmo falando em público para um 
pequena plateia. 

“o profissional do campo já sabe o 
que ele representa para o país em termos 
econômicos, qual a importância de seu 

trabalho, porém ele tem necessidade de 
saber como se comunicar e mostrar seu co-
nhecimento, seja junto ao cliente, a opinião 
pública, ou em várias situações. Exemplo 
disso é que sua origem é do campo, mas ele 
não pode ficar apenas na fazenda, ele pre-
cisa mostrar seu trabalho, ele precisa estar 
em contato com os meios de comunicação, 
com as tecnologias mais atuais, até porque 
as tecnologias do agronegócio hoje são 
as mais avançadas que existem, seja uma 
simples análise de solo até a clonagem de 
animais por exemplo. E o produtor precisa 
saber lidar com o público e saber externar 
seu conhecimento de uma forma clara e 
concisa.” Explica Mario inácio.

Segundo Mário inácio, serão desen-

volvidos os conceitos de liderança, 
autoconfiança, criatividade, concen-
tração, superação do medo de falar em 
público e desinibição, como preparar 
uma palestra, discurso ou quaisquer 
apresentações em público, assim como 
desenvolver a comunicação interpes-
soal, como utilizar conceitos básicos 
de marketing pessoal e empresarial 
para valorização pessoal e profissional, 
falar de improviso e conceitos básicos 
de media training, como se relacionar 
com a imprensa.

o curso acontece nos dias 19 e 26 
na HStore, rua 14 de Julho, 460  em 
Campo Grande-MS, informações 67 
8128-0066.

SEMana do ManEjo racional coMEMora oS 
doiS anoS da hStorE, EM caMPo GrandE

A HStore, espaço conhecido 
como a “casa do manejo ra-
cional e produtivo”, localiza-
da em Campo Grande (MS), 
celebra em outubro dois anos 

de atividades com uma programação espe-
cial de cursos e palestras sobre o bem-estar 
animal e manejo racional.   

desde a sua abertura, a HStore realizou 
39 eventos com a participação total de 1.667 
pessoas. “A HStore Beckhauser consolidou-
-se como ponto de encontro de discussão e 
conhecimento do pecuarista sul matogros-
sente. o local é hoje uma referência para o 
pecuarista por oferecer durante todo o ano 
uma programação dinâmica de eventos que 
contribuem para tornar a atividade cada vez 
mais profissional, produtiva e rentável”, afir-
ma a Gerente de Marketing da Beckhauser, 
Mariana Beckheuser. 

Um dos destaques da programação de 
outubro será o Curso de Manejo Racional 
de Bovinos, de 22 a 24 de outubro e será 

ministrado pelo Médico Veterinário e res-
ponsável pela área de Manejo Racional da 
Beckhauser, Renato dos Santos. 

“A filosofia de abrir suas portas para 
ajudar na capacitação do produtor rural é 
extremamente louvável. isso mostra que a 
HStore Beckhauser não está preocupada 
apenas com o comércio em si, mas que pensa 
no que pode e deve fazer para contribuir 
com a evolução que vem ocorrendo na 
pecuária nacional. A melhoria nos sistemas 
de produção e de manejo só trazem ganhos 
para dentro da porteira. E todos ganham 
com isso”, comenta o Presidente da Associa-
ção Sul Matogrossense dos Produtores de 
Novilho Precoce, Alexandre Scaff Raffi, que 
ministrará a palestra “Produzir qualidade 
vale a pena?”, no dia 21 de outubro, às 19h. 

Para Everton Adriano Andrade, Coor-
denador Corporativo de Bem-Estar Animal 
da JBS, disseminar informações com foco 
em manejo racional é a especialidade da 
Beckhauser. “A empresa está contribuindo 

para diminuir as perdas que contusões e 
hematomas geram na pecuária nacional. 
isso é muito importante para o produtor 
rural. Não só o pecuarista perde, mas toda 
a cadeia produtiva da carne bovina. A JBS 
apoia e incentiva essa capacitação para 
promover o manejo racional e produtivo”, 
declara Andrade, que ministrará no dia 22 
de outubro, às 19h, a palestra “Excelência 
operacional em Bem-Estar Animal no 
manejo pré-abate de bovinos”. 

A “Semana do Manejo Racional - Pro-
duzindo carne de qualidade” conta com o 
apoio da Novilho Precoce MS, JBS, Zoetis 

e Fazenda Triunfo. 
Todo mês, a HStore tem uma progra-

mação para levar informação, treinamento, 
gerar debates e confraternizar a pecuária de 
Campo Grande e do Mato Grosso do Sul.

As vagas para os cursos de Manejo Ra-
cional de Bovinos e Comunicação Pessoal 
Estratégica são limitadas. As inscrições 
podem ser feitas pelos telefones (67) 3383-
6700 e (67) 8191-1155 ou pelo e-mail hstore-
-ms@beckhauser.com.br. As palestras têm 
entrada gratuita. 

A HStore está localizada na Rua 14 de 
Julho, 460, em Campo Grande (MS) .

Foto:  Divulgação

Programação especial com cursos e palestras de 
21 a 24 de outubro marcam o segundo ano da loja 
conceito da Beckhauser, que já realizou 39 eventos 
com a participação de mais de 1.600 pessoas

Foto: Divulgação
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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*

fundação chaPadão coMProva oS rESultadoS dE 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/agenda.aspx
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rúSSia libEra 
SEiS friGoríficoS 
braSilEiroS dE 
carnE bovina
Destaque para a habilitação de estabelecimento 
no Mato grosso, estado que até recentemente 
tinha restrições do governo russo

o site oficial do Serviço Fede-
ral de Vigilância Sanitária 
e Fitossanitária da Rússia 
(Rosselkhoznadzor) pu-
blicou oficialmente nesta 

sexta-feira, 11 de outubro, a liberação 
de seis frigoríficos exportadores de car-
ne bovina. “o resultado deste processo 
deve-se às ações do Ministério e do setor 
produtivo nacional no atendimento dos 
requisitos russos”, destacou o ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Antônio Andrade.

os estabelecimentos liberados estão 
em quatro estados brasileiros: São Paulo 
(JBS e Frigol), Mato Grosso do Sul (JBS e 
Marfrig), Goiás (JBS) e Mato Grosso (JBS). 
Vale destacar a liberação do frigorífico do 
JBS na unidade federativa do Mato Grosso, 
estado que até recentemente tinha restri-

ções do governo russo.
Segundo o secretário de Relações in-

ternacionais do Ministério da Agricultura 
(SRi/Mapa), Marcelo Junqueira, a boa no-
tícia contrapõe restrições anteriores. “isso 
fará com que o abastecimento russo seja 
reforçado e as exportações brasileiras con-
tinuem sendo incrementadas como já vinha 
ocorrendo ao longo deste ano. Em 2013, o 
crescimento em volume de carne bovina 
exportada em relação ao ano anterior foi de 
21% no acumulado de janeiro a setembro. 
Há previsão de que nesse ano o Brasil bata 
recorde, em valor, nas exportações de carne 
bovina”, afirmou Marcelo.

o secretário de defesa Agropecuária 
do Mapa, Rodrigo Figueiredo, informa que 
aguardará comunicado oficial do Rosse-
lkhoznadzor para autorizar os embarques 
das empresas habilitadas.

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o

http://www.leilogrande.com.br/agenda_evento.aspx?cod=253&nome=leilao-reprodutopres-fazenda-bodoquena
http://www.leiloboi.com.br/AgendaDetalhe.aspx?codAgenda=577
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ExPortaçõES MinEiraS dE Soja, até 
SEtEMbro, SoMaraM uS$ 826,1 Mi

As exportações mineiras de 
soja em grão, entre janeiro e 
setembro de 2013, movimen-
taram US$ 826,1 milhões, 
segundo dados do Ministério 

de desenvolvimento, indústria e Comér-
cio Exterior (MdiC). “Esta cifra é 85,8% 
superior à registrada em idêntico período 
do ano passado e equivale a cerca de 15% 
das vendas totais do agronegócio estadual 
no acumulado dos nove meses, avalia o 
subsecretário do Agronegócio da Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa)”, André Merlo.          

os embarques da soja em grão de 
Minas tiveram crescimento de 86%, nos 
nove primeiros meses de 2013, em relação 
ao mesmo período de 2012, até alcançar  
1,8 milhão de toneladas, explica o subse-
cretário. Merlo acrescenta que o Brasil 
e o Estado se beneficiam da demanda da 

China, principal país importador de soja 
do mundo, sendo que apresenta produção 
de 12,2 milhões de toneladas e consome 
79,3 milhões de toneladas, tendo portanto 
que adquirir 67,1 milhões de toneladas de 
outros mercados.       

A carne bovina foi outro produto de 
destaque nas exportações mineiras do 
agronegócio até setembro. Receita de US$ 
313,7 milhões, cerca de 17% maior que a 
registrada no período equivalente do ano 
passado. Neste caso, de acordo com Merlo, 
além da boa cotação do produto, houve 
também uma elevação de 27,1% no volume 
exportado, pois a soma alcançou 72,9 mil 
toneladas. os principais destinos da carne 
bovina foram a Rússia e Hong Kong, que 
responderam por 58,7% das exportações 
estaduais.    

Ele ressalta que, no caso da carne de 
frango, os embarques mantêm crescimen-
to. As vendas foram favorecidas pela boa 
cotação do produto e atingiram US$ 266,4 
milhões, um aumento de 12,8%. os princi-
pais destinos foram Arábia Saudita, Egito e 
Emirados Árabes (45% das aquisições). “Já 

as exportações de carne suína somaram 
US$ 99,3 milhões, cifra 12% superior à 
registrada nos nove primeiros meses de 
2012, consequência da melhoria da cotação 
e aumento dos embarques  em 8%, até atingir 
34,4 mil toneladas.”

o subsecretário ainda cita as exporta-
ções mineiras de rações para animais (cães 
e gatos), que somaram US$ 30 milhões, 
uma variação positiva  da ordem de 65% 
em relação ao valor registrado no período 
de janeiro a setembro de 2012. os produtos 
denominados “pet” vêm se apresentando 
como um mercado promissor”, ressalta.

Além desses resultados, o subsecretário 
aponta para as perspectivas favoráveis à 
exportação de produtos apícolas (própolis 
e mel). o valor das vendas foi US$ 4,5 mi-
lhões, aumento de 13%.

cenário do café  - A receita das 
exportações mineiras de café, até setembro 
de 2013, teve um recuo de 16,7% e ficou 
em US$ 2,2 bilhões. No entanto, o volume 
exportado teve um aumento significativo 
(+19,2%), pois atingiu 781,4 mil toneladas, 
o que mostra um cenário de cotações pouco 

favoráveis ao produto, conforme avaliação 
da Seapa.

de acordo com o superintendente de 
Política e Economia Agrícola, João Ricardo 
Albanez, apesar da redução do desempenho 
do café, no acumulado dos nove primeiros 
meses deste ano, o efeito nas exportações 
totais do agronegócio mineiro foi uma 
redução de apenas 2% no valor em relação 
aos dados de idêntico período de 2012. o 
superintendente observa que a atuação dos 
outros segmentos do agronegócio estadual 
no mercado externo contribuiu para reduzir 
o impacto causado pelo desaquecimento 
dos preços do café. “Existe uma tendência 
de aumento da participação dos diversos 
produtos do complexo soja e complexo 
sucroalcooleiro, carnes e produtos flores-
tais”,   enfatiza.
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valor é 85,8% maior 
que o registrado em 
igual período de 2012

http://www.scotconsultoria.com.br/encontroanalistas
https://www.facebook.com/churrascosolidarioCG
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fazEnda bodoQuEna rEaliza 3º lEilão dE rEProdutorES

baixa ofErta MantéM firMES 
oS PrEçoS da laranja

Encontro diScutE dEfESa 
PEcuária no braSil

conSultoria inSPirada no SiStEMa dE 
cooPErativiSMo chEGa a caMPo GrandE

o economista e engenheiro 
ambiental Luiz Vieira, 
inaugurou na Acrissul, em 
Campo Grande (MS), a 
Luiz Vieira Consultorias, 

empresa focada em desenvolver soluções 
agropecuárias buscando os melhores pro-
fissionais de cada área de sua respectiva 
cadeia produtiva.

“A ideia da ‘Consultorias’ foi inspirada no 
sistema de cooperativismo, mas diferente de 
uma cooperativa onde ganho e as ações de 
um profissional é rateado entre os demais, 
aqui nós expomos a demanda, ele desenvolve 
a solução e cobra o valor que acha justo pela 
prestação do serviço”, afirma Vieira.

As propriedades rurais precisam se 
tecnificar, precisam aumentar a produtivi-

dade na mesma área que elas tem hoje, caso 
contrario ela estará fadada ao insucesso. 
o produtor rural tem consciência disso, 
e para isso ele busca os profissionais de 
uma determinada atividade que ele quer 
implantar na sua propriedade. Só que isso 
demanda tempo e é aí então que a Luiz Viei-
ra Consultorias entra, depois de feito um 
levantamento das necessidades do cliente, 
apresentamos um projeto e um plano de 
ação.” Completa Vieira.

Luiz Vieira afirma ainda que a empresa 
presta consultorias em todas as áreas rurais, 
dentre elas, reforma de pastagens, manejo 
de fazendas, compra e venda de gado gordo e 
magro, compra e venda de matrizes e touros 
reprodutores, cruzamento industrial, área 
florestal, agricultura, irrigação, instalação 

de pivôs centrais, construção de silos e 
armazéns, etc. “Somos uma cooperativa 
de profissionais, onde busco sempre os 
melhores de cada área onde vou gerenciar 
e participar ativamente do projeto”. Finaliza 
Luiz Vieira.

serviço:
Luiz Vieira Consultorias

Fone: 67 3056-2590
e-mail lvconsultorias@gmail.com. 

Av. Américo Carlos da Costa, 320, Jardim 
América, Campo Grande-MS

Empresa busca os melhores profissionais de cada 
especialidade para atender as necessidades de 
seus clientes

Economista e engenheiro florestal Luiz Vieira

Com 33 anos de seleção e pioneira no 
programa de melhoramento genético 
Geneplus Embrapa, com o sistema 

de ciclo completo na propriedade e foco na 
produção a Fazenda Bodoquena oferta no 
próximo domingo, 20, na Acrissul em Campo 
Grande, 100 reprodutores Nelore Po.

Raça, fertilidade, rusticidade e produ-
ção, essas são características buscadas na 
seleção dos animais da Fazenda Bodoquena, 

Com a baixa disponibilidade da fruta, 
os preços da laranja pêra seguem 
firmes no mercado. A avaliação é do 

Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea). 

“A disponibilidade de frutas de qualidade 
é cada vez menor. Parte da oferta é de laranjas 
que já superaram o grau de maturação ideal, 
e há boa procura por frutas mais verdes”, 
informa a instituição em alerta de mercado 
divulgado no último dia 11. 

Entre os dias 7 e 10/10, o preço médio 
chegou a R$ 10,92 por caixa de 40,8 quilos, na 
árvore, aumento de 4,7% em relação à média 

"defesa Animal, uma visão sem fron-
teiras”. Este é o tema do Encontro 
Nacional de defesa Sanitária 

Animal (Endesa), previsto para ocorrer entre 
os dias 1 e 3 de dezembro em Foz do iguaçu, 
no Paraná. o evento deverá reunir cerca de 
500 especialistas e vai anteceder a 3ª Confe-
rência Mundial sobre o Ensino da Medicina 
Veterinária, promovido pela organização 
Mundial de Saúde Animal (oiE), que será 
realizada no mesmo local, em dezembro.

de acordo com o diretor do departa-
mento de Saúde Animal do Ministério da 
Agricultura, Guilherme Marques, o evento 

situada às margens da BR 262 próxima a 
Miranda, porta de entrada para o Pantanal 
sul-mato-grossense. 

"o animal subfértil é descartado do 
rebanho e com essa metodologia de traba-
lho conseguimos fazer que o rebanho seja 
cada vez mais fértil ano a ano, o que faz que 
conseguimos atingir índices zootécnicos 
dentro dos padrões e até acima das médias 
nacionais", afirma Edgar Ribeiro, diretor da 

da semana anterior. 
Para a lima ácida tahiti, os preços recua-

ram no mercado paulista. Segundo o Cepea, 
a oferta tem sido suficiente para atender a 
demanda. Na parcial da semana, a média foi 
de R$ 30,95 por caixa de 27 kg, colhida, queda 
de 10% em relação à da semana passada.

tem o objetivo de “dar visibilidade ao trabalho 
do Serviço Veterinário oficial, harmonizar 
procedimentos técnicos dos diversos progra-
mas de saúde animal desenvolvidos no Brasil 
e ampliar o conhecimento dos profissionais 
que, direta ou indiretamente, atuam na área 
de defesa Sanitária Animal em prol da socie-
dade brasileira”.

durante o Endesa, os temas serão dividi-
dos em painéis técnicos, tais como “segurança 
nas fronteiras”, “zonas livres de Febre Aftosa”, 
“Sistema de informação Zoosanitária (SiZ)”, 
entre outros assuntos fundamentais para a 
sanidade animal no Brasil e no mundo.

Fazenda Bodoquena.
os índices obtidos na propriedade 

permitem aumentar em até 20%, em 2017, 
o rebanho que hoje tem 40.000 cabeças, 
com desfrute de 10.000 animais e ainda 
com incremento de qualidade, isso porque 
são usados apenas animais provados líderes 
dos principais sumários do país.

"Esses são animais muito bem avaliados 
e muito bem caracterizados, nosso objetivo 

não é o mercado elite, e sim o de produção, 
buscamos um animal que produza carne, 
seja precoce e rústico para se adaptar em 
qualquer região do país." finaliza Edgar.

Murilo Borges, da Leilogrande, convida 
a todos para este que será o último leilão 
com oferta de touros Po em Campo Gran-
de, no próximo domingo, 20, a partir das 
13h00. A transmissão é pelo Canal do Boi, 
informações pelo 67 3384-9077.

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

Foto: Reprodução
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SEnado aProva MPv 619 E aSSEGura 
bEnEfícioS Para cooPErativaS doS 
raMoS aGroPEcuário E crédito
o setor cooperativista feste-

jou a aprovação da Medida 
Provisória nº 619/2013, 
ocorrida no começo de ou-
tubro, pelo Senado Federal, 

que possui importantes pleitos do Sistema 
oCB e que beneficiam diretamente as co-
operativas brasileiras. A MPV segue agora 
para a sanção da presidente dilma Rous-
seff e, por isso, o Sistema oCB continuará 
atuando para que esses pontos importantes 
sejam mantidos. Conheça abaixo as prin-
cipais conquistas para o setor:

FGCooP – A provação da MPV nº 
619/13, ontem, no Senado, é um grande 
passo rumo à instituição do Fundo Ga-
rantidor de Créditos das Cooperativas de 
Crédito (FGCoop). o texto da MPV, em seu 
artigo 55, isenta o FGCoop da incidência 
do imposto de Renda, inclusive sobre suas 

aplicações de renda fixa e variável, bem 
como da contribuição social sobre o lucro 
líquido (CSLL).

A concepção do FGCoop é vista por 
todo o Sistema Nacional de Crédito Co-
operativo como um reconhecimento, por 
parte do Estado, de que o cooperativismo 
é sistema competitivo, sólido e que reduz 
os desequilíbrios sociais, impulsionando 
a inclusão financeira e desenvolvendo os 
arranjos locais.

“Necessário se faz salientar que esse 
ganho só foi possível pelo empenho das 
equipes do Sistema oCB, representantes do 
Conselho Consultivo de Crédito (CECo), 
seu grupo técnico, Casa Civil e do Banco 
Central do Brasil. Esse grupo de atores 
vem atuando em harmonia uns com os 
outros para fortalecer, cada vez mais, essa 
ferramenta de desenvolvimento econômico 

e social: o crédito cooperativo”, enfatiza 
Márcio Lopes de Freitas.

ARMAZENAGEM - Sempre atento às 
questões que dizem respeito aos pleitos do 
cooperativismo, o Sistema oCB participou 
ativamente da construção da proposta de 
renegociação do estoque de dívidas do setor 
armazenador brasileiro (armazéns, pessoas 
f ísicas e cooperativas). Algumas dessas 
dívidas têm cerca de 20 anos. As reuniões 
aconteceram no âmbito da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) e 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). o intenso trabalho 
resultou na proposta de negociação das 
dívidas, contida na MPV 619/2013.

Entretanto, quando o relatório foi publi-
cado em meados do mês passado, algumas 
alterações foram feitas e, em função disso, 
as cooperativas não poderiam ser contem-

pladas. Um bom exemplo dessa restrição 
era o prazo de reembolso de 5 anos e a taxa 
de juros de 6% ao ano, com a possibilidade 
de prorrogação para 8 anos e taxa de juros 
de 9% ao ano. Neste cenário, o valor de 
uma dívida contraída em agosto de 1994 
cresceria aproximadamente 1.083%.

A partir de negociações junto ao Con-
gresso Nacional, o Sistema oCB garantiu 
a flexibilização dos prazos de reembolso – 
agora para 15 anos – e taxa de juros de 3,5% 
ao ano. “Com isso, abre-se a possibilidade de 
aumento significativo dos cadastramentos 
dos armazéns, oportunizando a política 
do governo de ampliação da capacidade 
estática de armazenagem brasileira, além 
da quitação de dívidas que representavam 
um elevado passivo”, analisa o presidente 
do Sistema oCB, Márcio Lopes de Freitas.

Fonte: OCB.

http://www.ocbms.org.br

