
130ª Edição - 23 de julho a 10 de agosto de 2014

circulação
MS, MG E SP

    

FaEMG cobra 
Política dE lonGo 
Prazo Para o 
aGronEGócio

o presidente do Sistema Faemg, 
Roberto Simões, disse que falta uma po-
lítica de longo prazo para o agronegócio 
nacional. "Temos planos de safra anuais 
que deveriam ser plurianuais, pensan-
do mais no longo prazo. Precisamos 
de mais planejamento, de ministros 
da agricultura mais técnicos, menos 
políticos, e que fiquem mais tempo 
nos seus cargos", declarou. Página 7.

rEFErência na PEcuária lEitEira vai 
EStar na FEira do EMPrEEndEdor

PEc ProíbE dESaProPriação dE
tErra Produtiva Para dEMarcação

Página 6.

Página 3.

Página 2.

Página 8

circuito ExPocortE EM caMPo GrandE 
tErá Foco na GEStão daS ProPriEdadES

Nos dias 30 e 31 de julho, 
Campo Grande será sede 
de um dos mais impor-
tantes eventos de pecuária 
do Brasil. o Circuito Ex-

poCorte será realizado pelo terceiro ano 
consecutivo na capital sulmatogrossense, 

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

no Centro de Convenções Albano Franco, 
e deve reunir centenas de pecuaristas, téc-
nicos, empresários e profissionais ligados 
ao setor. A promoção é da Verum Eventos 
e da Famasul – Federação da Agricultura e 
Pecuária de Mato Grosso do Sul.

A programação do workshop está divi-

dia em quatro blocos: “o ambiente produ-
tivo”, “Minha propriedade, meu negócio”, 
“Tecnologia na prática” e “Questões do 
MS” que discutirão por meio de palestras 
e debates o tema principal da edição deste 
ano do evento: “Como conseguir o máximo 
de minha propriedade”. Página 4.

china dEvErá rEndEr uS$ 1 bi a MaiS ao braSil

Produção dE carnE dE cordEiro EM EScala 
coMErcial PodE SEr rEalidadE no cEará
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Produção dE carnE dE cordEiro EM EScala 
coMErcial PodE SEr rEalidadE no cEará
Com pouco mais de 2,3 mi-

lhões de cabeças ovinas, o 
Ceará pode se tornar um 
dos maiores fornecedores de 
carne de cordeiro do Brasil. 

detém o terceiro maior rebanho, ficando 
atrás apenas da Bahia e do Rio Grande do 
Sul. “Mas não se enganem. Se o clima per-
manecesse regular, poderíamos aumentar 
nosso rebanho cinco vezes ou mais se”, 
exalta o criador Manoel Carlos Fontenele, 
das dorper Cauipe, em Caucaia (CE). 

Mesmo enfrentando uma seca atípica, 
que já dura cinco anos, os produtores 
ressentem menos as dificuldades, espe-
cialmente quem trabalha com raças mais 
rústicas e adaptadas. Fontenele enxerga 
como erro grave a falta de interesse por 
carneiros puros de origem Preferem os 
mestiços, que são mais baratos, mas de 
produtividade duvidosa.

Uma cultura que pode mudar quando 
perceberem que os custos adicionais são 
amortizados pelos ganhos de heterose e 
rendimento extra de carcaça do rebanho. os 

destino certo: Fortaleza e região, onde a 
matéria-prima é a vedete de restaurantes 
e chega a custar mais que a lagosta. Uma 
grande fornecedora é a CiALNE (Compa-
nhia de Alimentos do Nordeste), que detém 
nada menos que 8.000 fêmeas ovinas. “os 

cordeiros são abatidos aos 4,5 meses para 
satisfazer os consumidores mais exigentes. 
Produzimos em torno de 200 toneladas de 
carne por ano”, informa Rafael Carneiro, 
diretor de operações Logísticas e Agro-
pecuária da empresa.

abates costumam acontecer num frigorífico 
credenciado no Serviço de inspeção Estadual 
(SiE), que pertence a um grande grupo empre-
sarial. A catação varia entre R$ 7,00 e R$ 8,00 
por quilo vivo, o dobro dos preços praticados 
em um passado não muito distante.

Enquanto a cadeia não se organiza, a 
“carne de moita” (clandestina) continua 
imperando. “isso acontece porque aqui no 
Ceará é comum famílias manterem três 
ou quatro animais no fundo no quintal 
para vender nas feiras quando precisam 
de dinheiro”, explica o empresário Victor 
Sampaio, proprietário da Campomar, 
empreendimento que envolve a criação de 
ovinos dorper e White dorper, além de um 
empório de cortes especiais de cordeiro e 
um restaurante no sul de Fortaleza.

Para suprir a carência de bons cordeiros, 
o empresário formalizou parcerias com 
outros produtores. A preferência é por 
produtos de cruzamento industrial entre o 
dorper ou White dorper com Santa inês. 

EmprEEndimEnto é rEfErên-
cia – A carne de origem conhecida tem 

Foto:  Frigorífico  DiPaulo

http://www.macal.com.br
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A reabertura do mercado chi-
nês à carne bovina do Brasil 
deverá gerar receita anual 
adicional de até 1,2 bilhão 
de dólares em 2015, e não 

deve afetar o firme ritmo das vendas para 
Hong Kong, disse na sexta-feira (18/09) o 
presidente da associação brasileira de ex-
portadores. “Estes são números para 2015... 
A expectativa é esta... pelo que representa 
o mercado chinês”, disse o presidente 
da Associação Brasileira das indústrias 
Exportadoras de Carne (Abiec), Antonio 
Camardelli. o anúncio da suspensão do 
embargo da China à carne brasileira foi feito 
na véspera, durante visita do presidente 

china dEvErá 
rEndEr uS$ 1 bi 
a MaiS ao braSil
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chinês ao Brasil.
os chineses haviam suspendido as 

compras do produto brasileiro em função 
da descoberta de um caso atípico de Ence-
falopatia Espongiforme Bovina (EEB) no 
Paraná, no fim de 2012. durante o período 
em que a China esteve afastada do mercado 
brasileiro, Hong Kong ganhou fatia maior 
no ranking dos principais destinos para a 
carne brasileira, rivalizando com a Rússia, 
tradicional comprador. “Acreditamos que 
deve seguir fortalecido por outros fatores..., 
após um trabalho que fizemos anterior à 
abertura do mercado chinês (para embarcar 
produtos) de maior valor agregado”, disse 
Camardelli ao ser questionado se abertura 

da China afetaria as vendas para Hong 
Kong. importantes produtores de carnes do 
mundo, como Estados Unidos e Austrália, 
enfrentam problemas por custos elevados 
e efeitos climáticos sobre os seus rebanhos.

A China havia habilitado oito plantas 
brasileiras a exportar ao país, antes de 
impor um embargo ao produto brasileiro. 
Além destas, a expectativa é da entrada de 
mais nove unidades, que já foram visitadas 
e preencheram todos os requisitos, estando 
aptas para exportar ao mercado chinês. 
“de concreto, seriam oito já aprovadas 

antes, mais nove que estão aptas e aguar-
dando autorização (para embarcar)”, disse 
Camardelli.

A Abiec não alterou suas estimativas de 
exportações recordes de 1,8 milhão de tone-
ladas e 8 bilhões de dólares em receita em 
2014, considerando que o retorno da China 
será gradual. Camardelli observou que os 
embarques tradicionalmente ganham força 
no segundo semestre, por importações 
maiores de países muçulmanos após o fim 
do Ramadã, do Chile e por compras de 
países que operam com sistemas de cotas.

Foto: Reprodução Internet

http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
http://www.cruzeirodosulms.com.br/
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Tecnologias na práTica e quesTões do MaTo grosso do sul
O programa do workshop no se-

gundo dia começa com o bloco 
“Tecnologia na prática”, que reúne 

especialistas dos diversos aspectos que 
envolvem a produtividade na pecuária. O 
zootecnista Alexandre Zadra (foto), da CRI 
Genética abordará o planejamento genético 
na prática considerando eficiência e am-
biente; Diede Loureiro, da Philbro falará 
das ferramentas que deveriam ser usadas 
no sistema de cria; Roberto Risolia, da 
Dow AgroSciences, sobre a importante das 
pastagens para o rendimento na pecuária; 
Andre Souza, da Zoetis, sobre como usar a 
castração dos animais; e Marcos Baruselli, 
da DSM-Tortuga, a respeito da evolução da 
tecnologia de nutrição. 

O bloco da manhã se encerra com um 

“Como conseguir o 
máximo de minha 
propriedade” é o tema 
do Circuito ExpoCor-
te em Campo Grande 

nos dias 30 e 31 de julho. Com uma pro-
gramação que contempla diversos aspectos 
que envolvem a gestão de uma propriedade 
rural, o evento terá dois dias de workshops 
com palestras e debates e uma feira de negó-
cios, onde os produtores e técnicos podem 
conferir as novidades tecnológicas que 
melhor se aplicam ao seu perfil de negócios.

No dia 30, o primeiro bloco “O ambien-
te produtivo” será aberto com a palestra 
“Cenário da pecuária de corte: 2014 é um 
divisor de águas?” do especialista em pro-
teína animal, Osler Desouzart. “Pretendo 
mostrar o que devemos esperar no mercado 
internacional de carnes nos próximos 10 
anos, que espécies prevalecerão, qual será a 
quantificação da demanda, onde essa ocor-
rerá e no caso específico da carne bovina, 
quem são e serão os principais atores na 
produção, importação e exportação hoje 
e nos próximos 10 anos. Se antes todos os 
esforços de melhoria se centravam da por-

debate entre produtores, mediado por 
Alexandre Scaff, da Associação Sulma-
togrossense dos Produtores de Novilho 
Precoce.

À tarde as questões específicas do es-
tado foram reunidas em um único bloco,  
Décio Coutinho, da CNA, aprofundará 
a ferramenta da Plataforma de Gestão 
Agropecuária (PGA), banco de dados 
único com informações sobre criação 
e transporte de animais nos 27 Estados 
brasileiros, o que garantirá maior controle 
da movimentação dos rebanhos no País. 
Serão tratadas ainda de novas questões 
ambientais pela advogada Samanta Pineda 
e trabalhistas nas propriedades rurais, esta 
última discutida pelo assessor jurídico da 
CNA, Cristiano Zaranza.

teira para dentro, buscando aumentar efi-
ciência e produtividade, hoje constatamos 
que o produtor bovino mostra um grande 
interesse em aprimorar seus conhecimentos 
da porteira para fora”, avalia o consultor. 

Em seguida, Fabiano Tito Rosa, do Mi-
nerva Foods discutirá os desafios da cadeia 
produtiva do pasto ao prato. A programação 
da manhã se encerra com um debate entre 
os palestrantes e produtores do estado, 
mediado pelo pecuarista André Bartocci.

O segundo bloco “Minha propriedade, 
meu negócio” tratará de questões relaciona-
das à gestão. O produtor Ricardo Buonarotti 
compartilhará com os presentes seu case na 
apresentação “Vivendo da minha fazenda 
e tomando as melhores decisões”, seguida 
pela palestra do consultor Antonio Chacker 
sobre “Mão de obra ou recursos humanos?”. 

Na sequência, o consultor Alberto 
Belentani tratará dos aspectos práticos da 
regularização ambiental e suas interações, 
seguido pelo diretor da Sociedade Rural 
Brasileira (SRB) e coordenador de con-
teúdo do Circuito ExpoCorte, Francisco 
Vila, que abordará uma das questões mais 
problemáticas e desafiadoras do campo: a 

O debate que encerrará o evento 
contará com a participação de autori-
dades e lideranças e será mediado pelo 
presidente da Famasul, Eduardo Riedel. 
“Abraçamos o Circuito ExpoCorte como 
uma oportunidade de crescimento para 
os produtores, que podem avaliar quais 
tecnologias incorporar ao seu perfil de 
negócio e como aprimorar a gestão da 
propriedade”, destaca Riedel.

Às 19h, do dia 31, será realizado o 5° 
Mega Leilão Virtual Leiloboi, no dia 31 de 
julho, remate oficial do Circuito ExpoCorte 
de Campo Grande, que ofertará de 6 a 8 
mil animais de produção provenientes de 
diversas regiões do Mato Grosso do Sul. 

Mais informações pelo site www.circui-
toexpocorte.com.br

sucessão dos negócios. 
A programação da tarde do primeiro 

dia será concluída com uma apresentação 
do presidente da Sociedade Rural Brasileira 
(SRB), Gustavo Junqueira a respeito de uma 
nova estratégia para a agropecuária, seguida 

de um debate sobre associativismo, com 
a participação do presidente da Famasul, 
Eduardo Riedel e do secretário de Política 
Agrícola do MAPA, Seneri Paludo, com 
mediação de Cleber Oliveira Soares, da 
Embrapa.

circuiTo expocorTe eM caMpo grande será 
nos dias 30 e 31 de julho, no albano Franco
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iMEa conSidEra PoSSívEl rEdução na 
dEManda intErna Por carnE bovina

A demanda por carne bovina 
pode sofrer uma diminuição 
no Brasil, passada a Copa 
do Mundo. A avaliação é do 
instituto Mato-grossense 

de Economia Agropecuária (imea). Em 
informe semanal, a instituição avalia que 
a maior demanda gerada em função do 
mundial de futebol pode ter resultado em 
gastos excessivos, pressionando o orçamen-
to das famílias.

“o momento vivido foi excelente, mas 
a hora do arrocho pode ter chegado, com 
uma real possibilidade de reflexos na pro-
cura por carne bovina nos supermercados 
e açougues brasileiros”, avalia o imea, em 
boletim semanal.

Na semana passada, em Mato Grosso, 

o preço do boi gordo caiu 0,47%, chegando 
à média de R$ 110,23 por arroba. “Todos 
os equivalentes da arroba do boi gordo 
apresentaram queda. Esse fato ocorreu em 
reflexo do enfraquecimento da demanda de 
carne bovina no atacado com osso.”

outro sinal, segundo o imea, de uma 
possível pisada no freio no mercado é o 
preço do bezerro, que, no mesmo período, 
teve baixa de 2,14%, na média de R$ 987,90 
por cabeça. Embora acredite que o mercado 
pode ter chegado ao limite, a instituição não 
sinaliza melhora, pelo menos por enquanto, 
na relação de troca para a reposição do 
rebanho no estado.

o mercado futuro de boi gordo também 
sinalizou tendência de baixa nos últimos 
dias. Entre os dias 15 e 22, o contrato para 
julho na BM&FBovespa, de prazo mais 
curto, caiu de R$ 120,39 para R$ 118,90 
por arroba. Movimento semelhante foi 
registrado em outros vencimentos. Agosto 
caiu de R$ 123,20 para R$ 120,71. outubro, 
de R$ 126,70 para R$ 124,45.

MERCAdo EXTERNo - A notícia 
positiva para a bovinocultura veio do mer-
cado externo. o fim dos embargos de irã e 
China levou o imea a rever suas projeções 
de exportação de carne bovina originária do 
estado. o volume negociado pode chegar 
a 32,5 mil toneladas equivalente carcaça. 
Sem os dois mercados, a projeção estava 

em 25 mil.
os números animaram representantes 

da Associação dos Criadores de Mato Gros-
so (Acrimat). Em nota, o superintendente da 
entidade, Luciano Vacari, além do aumento 
das exportações, a liberação de irã e China 
pode influenciar outros países a comprar o 
produto do estado.

Já o fim dos embargos de 
Irã e China é visto como 
positivo
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o governo de Mato Grosso investiga 
um possível caso de estomatite 
vesicular no município de Cas-

tanheira. de acordo com o instituto de 
defesa Agropecuária do Estados (indea/
MT), uma mula e um bovino apresentaram 
sinas compatíveis com a doença em uma 
propriedade que recebeu animais de outro 
estado, não informado.

Segundo o instituto, foram examinados 
58 bovinos, dois equinos e um muar. Amos-
tras dos dois animais colocados sob suspeita 
foram recolhidas e enviadas para análise 
laboratorial. A propriedade foi interditada 

A Câmara dos deputados ana-
lisa uma proposta de emenda 
constitucional que proíbe a 
desapropriação de áreas pro-
dutivas para a demarcação de 

terras indígenas e quilombolas. A PEC 416 
e de autoria do deputado Vilson Covatti, 
do PP do Rio Grande do Sul. Atualmente, 
a desapropriação é proibida apenas para a 
reforma agrária.

o texto altera o artigo 185 da Cons-
tituição. Na justificativa da proposta, o 
parlamentar critica a atuação da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), a quem cabe a 
demarcação de terras indígenas. Segundo 
ele, a Funai atua de forma “desatrosa”, desres-
peitando garantias fundamentais previstas 
pelo próprio texto constitucional.

“A definição dos limites das terras indí-
genas sofrem sérios questionamentos, visto 
que é fundamentada em critérios subjetivos, 
e, pior, tendenciosos e parciais”, argumenta 
o deputado, para quem “nada justifica” a 
demarcação de terras produtivas.

A proposta terá sua admissibilidade 
analisada pela Comissão de Constituição 

para o trânsito de animais vivos, produtos 
e subprodutos.

Ainda de acordo com o indea, até o 
momento, 139 propriedades foram inves-
tigadas em Castanheira. do total, 49 foram 
interditadas por apresentarem animais 
com suspeita de estomatite vesicular. ou-
tros problemas, como febre aftosa, foram 
descartados.

e Justiça e de Cidadania. Caso aprovada, 
será criada uma comissão especial para 
analisar o texto. depois, a PEC precisará 
ser aprovada em dois turnos no Plenário 
da Câmara.

Além desta proposta, a Câmata discute, 
em Comissão Especial, a PEC 215. o texto 
transfere para o Congresso Nacional a 
competência para definir a demarcação de 
áreas indígenas no país.

PEc ProíbE dESaProPriação 
dE tErra Produtiva 
Para FinS dE dEMarcação

Mt invEStiGa ocorrência dE 
doEnça vESicular EM aniMaiS

Na justificativa, deputado critica atuação da Funai

Mais de 40 
propriedades foram 
interditadas pela 
Defesa Agropecuária do 
estado.
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menores", disse.
A Faemg, o Sebrae e a Café Editora anun-

ciaram nesta terça-feira (22/7), a segunda 
edição da Semana internacional do Café, a 
ser realizada entre os dias 15 a 18 de setem-
bro, em dois pavilhões do Expominas. de 
acordo com os organizadores, a expectativa 
é de 14 mil visitantes de 25 Estados e mais 
de 30 países, 15% a mais do que na edição 

FaEMG cobra Política dE lonGo 
Prazo Para o aGronEGócio

o presidente do Sistema Fae-
mg (Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado 
de Minas Gerais), Roberto 
Simões, disse que falta uma 

política de longo prazo para o agronegócio 
nacional. "Temos planos de safra anuais 
que deveriam ser plurianuais, pensando 
mais no longo prazo. Precisamos de mais 
planejamento, de ministros da agricultura 
mais técnicos, menos políticos, e que fiquem 
mais tempo nos seus cargos", declarou, em 
entrevista após o lançamento da Semana 
internacional do Café 2014, na sede da 
entidade.

Ele citou como exemplo a perda registra-
da na produção agrícola do Estado devido 

à estiagem. "o governo disponibilizou uma 
linha emergencial para os (produtores)atin-
gidos. Qualquer ajuda é bem-vinda, mas o 
valor ainda é pouco e há muita burocracia 
para se conseguir acesso ao crédito", disse. 
"Temos que ter políticas mais preventivas 
e avançar na modernização da produção 
- aqui em Minas, os principais itens são o 
café e o leite. o governo federal está muito 
lento nessas iniciativas." 

Para Simões, não há problema algum 
em vender commodity no exterior, já que 
hoje a produção nacional agrega tecnologia, 
mas é preciso trabalhar melhor a imagem 
do produto brasileiro. Segundo ele, o se-
tor de café mineiro busca agregar valor à 
produção, trabalhando com certificação 
de origem, categoria gourmet, orgânicos, 
pronto para o consumo, para melhorar a 
rentabilidade do produtor. "Temos que ve-
rificar como podemos recuperar o fluxo de 
caixa do produtor, atender os cafeicultores, 
com, por exemplo, linhas de crédito a juros 
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do ano passado; R$ 85 milhões de negócios 
diretos e indiretos na feira de negócios 9º 
Espaço Café Brasil, ante R$ 70 milhões 
de 2013; R$ 1,8 milhão em vendas diretas 
entre produtor e comprador nas rodadas 
de negócios; mais de 150 compradores de 
café verde nacionais e internacionais e 200 
amostras de café verdes recebidas ante 160 
amostras de 2013.

Presidente da entidade 
afirma que é preciso 
mais planejamento

Para Roberto Simões, é preciso trabalhar melhor a imagem do produto nacional 

Por ESTADÃO CONTEÚDO

http://www.correadacosta.com.br/agenda_det.aspx?cod=2233
http://www.circuitoexpocorte.com.br
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rEFErência na PEcuária lEitEira vEM a 
caMPo GrandE Para oriEntar ProdutorES

Conhecido por ser um dos 
maiores produtores de ge-
nética para a pecuária de 
leite, além do gerenciamento 
profissional das propriedades 

rurais que fazem parte do grupo, o Ma 
Shou Tao estará representado na Feira do 
Empreendedor 2014. 

Em palestras ministradas nos dias 21 
e 22 de agosto, ambas às 15h45, o diretor 
executivo Jônadan Ma conta um pouco 
da experiência da empresa e dá dicas aos 
empreendedores que atuam ou desejam 
apostar no setor leiteiro. 

os eventos, que acontecem na sala de 
Palestras 01 (Espaço Agronegócios) do 
Albano Franco, têm por objetivo incentivar 

os participantes a obter maior qualidade do 
leite e produtividade na fazenda.

As vagas são limitadas e serão preen-
chidas de acordo com a ordem de chegada; 
a confirmação poderá ser feita no local a 
partir de meia hora antes do evento. 

A Feira do Empreendedor é realizada 
pelo Sebrae em parceria com AMEMS, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 
Faems, Famasul, Fecomércio, Fiems, Fun-
dect, Seprotur e UFMS. Tem o patrocínio 
da Seprotur, Famasul, Fecomércio, Fiems, 
Caixa, Correios, oCB e oi.

História dE sucEsso
A história do grupo Ma Shou Tao 

destaca-se pelo fornecimento de leite e de 
genética, através da raça Girolando. No 
início, a criação era apenas extrativista, mas, 
com a evolução da pecuária em termos cien-
tíficos e empresariais, a atividade passou a 
se profissionalizar e ser voltada ao lucro. 

o Ma Shou Tao realiza atualmente o 
maior encontro técnico de campo do Brasil 
Central; em uma das propriedades mais 
tecnificadas do Brasil - a Fazenda Boa Fé; 

Jônadan Ma, da Ma 
Shou Tao, fala na Feira 
do Empreendedor sobre 
experiência no setor. 

Fo
to

s:
 D

ivu
lg
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ão

reunindo, além de pecuaristas e empresá-
rios de todo o país, estudantes e estrangeiros 

interessados em aprimorar conhecimentos 
sobre a área.

sErviço - A 6ª edição da Feira do Em-
preendedor acontece de 21 a 24 de agosto, 
das 14 às 22 horas, no Centro de Convenções 
e Exposições Albano Franco, em Campo 
Grande. o pré-credenciamento pode ser 
feito no site www.feiradoempreendedorms.
com.br, em que também é possível consultar 
a programação completa de eventos. A par-
ticipação em todas as atividades é gratuita. 
Mais informações: 0800 570 0800. 

http://www.lnleiloes.com.br/
http://www.mspecuaria.com.br
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A Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil 
(CNA) sugere que os Es-
tados produtores de café 
entrem em contato com as 

Secretarias estaduais de Agricultura para 
que seja declarada emergência sanitária 
para a broca-do-café (Hypothenemus 
hampei). 

A praga tem causado prejuízo aos 
cafeicultores e a declaração é necessária 
para que seja autorizada a aplicação de 
um inseticida à base de Ciantraniliprole, 
de baixa toxidade. Minas Gerais, principal 
Estado produtor, até o momento, é o único 
autorizado a aplicar o inseticida, conforme 
portaria 711, publicada dia 18, no diário 
oficial da União.

Segundo a CNA, outubro marca o início 
da formação dos grãos da próxima safra de 
café, período também em que se iniciam 
as aplicações de produto para o controle 
da broca-de-café nos Estados da Bahia, 
Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Minas 
Gerais. Ainda dá tempo de conseguir a 

cna quEr EMErGência 
Sanitária para broca-do-
caFé EM EStadoS ProdutorES

autorização para utilização do inseticida 
importado e evitar prejuízos nesta safra, 
informa por meio de comunicado a asses-
sora técnica da Comissão Nacional de Café 
da CNA, Natália Sampaio Sene Fernandes. 

o inseticida já é registrado nos EUA, 
na União Europeia, no Canadá e no Japão. 
A expectativa é que o produto seja regis-
trado definitivamente no Brasil até o fim 
do ano. o agrotóxico foi aprovado pela 
organização Mundial de Saúde (oMS) e 
pela organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e a Agricultura (FAo) e 
previamente autorizado pelos órgãos de 
saúde e meio ambiente.

procedimentos adequados de ordenha e 
pós-ordenha, entre outros itens.

o ministério argumenta que, das diver-
sas características, duas são marcantes na 
pecuária de leite nacional: a primeira é que 
a produção ocorre em todo o território, e 
a segunda é que não existe um padrão de 
produção. "A heterogeneidade dos siste-
mas de produção é muito grande e ocorre 
em todo o País. Existem propriedades de 
subsistência, sem a utilização de técnicas e 
com produção diária menor que 10 litros, 
até produtores comparáveis aos mais com-
petitivos do mundo, usando tecnologias 
avançadas e com produção diária superior 
a 60 mil litros", informa o edital.

Além disso, a cadeia leiteira nacional se 
caracteriza por intensa e crescente concen-
tração da produção e do beneficiamento, de 
forma que cerca de 80% do leite nacional 
é produzido por apenas cerca de 20% do 
total de produtores envolvidos na atividade 
leiteira, ou cerca de 85 mil produtores rurais. 
No entanto, ressalta o ministério, "indepen-
dentemente do tamanho do produtor e da 

GovErno dEStina r$ 25,6 Mi a ProjEtoS 
quE MElhorEM qualidadE do lEitE

o Ministério da Agricultura 
lançou edital no qual con-
voca instituições privadas 
sem fins lucrativos, como 
cooperativas, para apre-

sentar projetos de melhoria da qualidade 
e da segurança do leite ao longo de todo o 
sistema produtivo do produto. os projetos 
serão recebidos pela Secretaria de desen-
volvimento Agropecuário e Cooperativis-
mo, do Ministério da Agricultura, até 15 
de agosto de 2014. 

os resultados preliminares serão divul-
gados no dia 29 de agosto e o resultado final 
está previsto para o dia 9 de setembro. Para 
este primeiro edital serão disponibilizados 
R$ 25,6 milhões para os Estados do Rio 
Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, 
Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, que 

foram escolhidos levando-se em conside-
ração o Índice de Produção de Leite. Nos 
próximos editais, outras regiões podem 
ser beneficiadas, sendo que, o objetivo é 
incluir as principais regiões produtoras de 
leite do país nos projetos de boas práticas 
agropecuárias e capacitação, informa o 
ministério, por meio de comunicado.

A proposta pretende, entre outros 
pontos, assessorar e capacitar os produ-
tores rurais na estruturação da unidade de 
produção, especialmente na implementa-
ção de boas práticas agropecuárias, como 
o controle permanente da qualidade da 
água da propriedade rural, o adequado 
armazenamento e transporte de matérias-
-primas, insumos e alimentos, a garantia da 
rastreabilidade dos animais e dos produtos 
originados na propriedade e a higiene e os 

Foto: Reprodução

indústria, e de suas escalas de produção, 
os sistemas de produção leiteira precisam 
ser capazes de combinar rentabilidade com 
a responsabilidade de proteger a saúde 
humana, a saúde e o bem-estar animal, e o 
meio ambiente".

o edital pode ser consultado no diário 
oficial da União do dia 17 de julho de 2014, 
Seção 3, página 7.

Os projetos serão recebidos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo 
até 15 de agosto de 2014

A proposta pretende assessorar e capacitar 
produtores rurais na estruturação da unidade de 
produção

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Foto: Reprodução

http://www.davetmetodista.com.br/samvet/
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Maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
EXpocortE - os dias 30 e 31 de 

julho, Campo Grande (MS) é sede de 
um dos mais importantes eventos de pe-
cuária do Brasil. o Circuito ExpoCorte 
será realizado pelo terceiro ano conse-
cutivo na capital sulmatogrossense, no 
Centro de Convenções Albano Franco, 
e deve reunir centenas de pecuaristas, 
técnicos, empresários e profissionais 
ligados ao setor. 

aLGodÃo - Aconteceu em Cha-
padão do Sul, o ‘dia do Algodão 2014’, 
evento promovido pela Ampasul 
(Associação Sul-Mato-Grossense dos 
Produtores de Algodão) que marcou o 
início da colheita do algodão naquele 
município que é campeão nacional de 
produtividade por hectare e o quarto 
produtor no país. o evento foi realizado 
na Fazenda Carlão, do Grupo Schlatter. 
o encontro ocorreu dia 18.07.

matopiBa - A Embrapa Gestão 
Territorial acaba de realizar um trabalho 
que verificou as características de bio-
ma, clima, relevo e solos do Matopiba, 
região que reúne áreas dos Estados do 
Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. o 
trabalho faz parte de um estudo em an-
damento na Unidade, sobre o Matopiba. 
Esta região do país tem ganhado cada 
vez mais destaque pelo seu dinamismo 
entre as áreas de produção agrícola na-
cional, sendo que, produziu 15 milhões 
de toneladas de grãos na safra 2012/13. 

soJa E miLHo - os embarques 
brasileiros de soja, principal produto 
da pauta de exportações agrícolas do 
país, recuaram um pouco em julho após 
recorde em abril, mas seguem acima do 
registrado um ano atrás, mostraram da-
dos da Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex) dia 21.07. As exportações de 
milho, por sua vez, ainda não conse-
guiram ganhar ritmo, com um volume 
embarcado até o momento neste mês 
insuficiente para encher dois navios. 

dEcLaraçÃo - o diário oficial 
da União publicou dia 22 instrução nor-
mativa sobre a apresentação da decla-
ração do imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural referente ao exercício 
de 2014. Está obrigada a apresentar o 
documento, entre outras, a pessoa f ísica 
ou jurídica proprietária, titular do do-
mínio útil, possuidora ou usufrutuária 

do imóvel rural a ser declarado. 
BaLança - A balança comercial 

do agronegócio encerrou junho com 
superávit (exportações maiores que im-
portações) de US$ 8,4 bilhões - resultado 
de US$ 9,61 bilhões em vendas externas 
menos US$ 1,21 bilhão em compras 
do Brasil no exterior, de acordo com 
números do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. o superávit 
é 6,3% superior ao saldo registrado em 
junho de 2013.

arco nortE - Principal aposta 
logística do agronegócio brasileiro 
para a próxima década, o chamado 
Arco Norte – região que compreende 
os estados de Rondônia, Amazonas, 
Amapá, Pará e segue até o Maranhão – se 
transformou em um grande canteiro de 
obras portuárias. A se confirmarem os 
investimentos em ampliação da capaci-
dade atualmente instalada, em dez anos, 
próximo de 20 milhões de toneladas 
de grãos estarão sendo escoadas pelos 
terminais do Norte. 

prEvisÃo - os preços das prin-
cipais commodities agrícolas vai se-
guir caindo pelo menos nos próximos 
dois anos. É o que aponta relatório da 
organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAo) e da 
organização para a Cooperação e o 
desenvolvimento Econômico (oCdE). 
“Prevemos que os preços dos cereais 
vão diminuir, pelo menos nos próximos 
dois anos. 

campEÕEs - dos mais de US$ 
8,66 bilhões faturados pelo Estado, via 
exportações, cerca de US$ 4,43 bilhões 
foram negociados por apenas dez dos 
141 municípios que formam o território 
mato-grossense. Juntos, Sorriso, Rondo-
nópolis, Nova Mutum, Cuiabá, Lucas do 
Rio Verde, Sapezal, Sinop, Campo Novo 
do Parecis, diamantino e Primavera do 
Leste, movimentaram cifras que repre-
sentam pouco mais de 51% da receita 
global do primeiro semestre. 

 Esta coluna é um resumo das notícias do agronegócio publicadas pelos sites especializados no assunto. As 
informações partem de: Circuito ExpoCorte, Agrolink, Embrapa, Agência Brasil, CISoja, Gazeta do Povo, Diario 
News. Dê sua opinião: mauricio.galhardo@hotmail.com

o PaPEl do Edi na loGíStica 
Para aS MáquinaS aGrícolaS 

Em 2013, o setor de agro máqui-
nas somou R$ 991,06 bilhões do 
Produto interno Bruto (PiB) e 
produziu 100,5 mil unidades 
contra 83, 7 mil em 2012, se-

gundo a Anfavea (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores). Para 
o setor chegar a níveis tão expressivos de 
produção, a atuação da logística foi funda-
mental e contou com tecnologias para aten-
der o ritmo acelerado do mercado.  Assim, 
empresas fabricantes de todos os portes têm 
investido na tecnologia Edi, do inglês Elec-
tronic data interchange, para acompanhar a 
dinâmica do segmento de máquinas agrícolas 
que exige cada vez mais soluções inovadoras 
para os processos logísticos. 

o Edi é um avanço na comunicação 
entre fornecedores e montadoras e fun-
ciona como um facilitador no intercâmbio 
eletrônico de dados otimizando as ope-
rações de transporte, gestão de estoque, 
processamento de pedidos, expedição e 
recebimento. Ainda dentro do processo de 
Edi e também usufruindo dos benef ícios da 
tecnologia, outro fator que colaborou para 
a troca de informações na cadeia produtiva 

de automóveis foram os documentos fiscais 
como: NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), CT-e 
(Conhecimentos de Transporte Eletrônico), 
CC-e (Carta de Correção Eletrônica), entre 
outros, que liquidaram diversos problemas 
de sonegação e negligências na emissão de 
documentos fiscais, principalmente para as 
empresas que exercem o papel de clientes 
(receptores) no processo comercial. 

  “A tecnologia permite um diálogo em 
que as montadoras são beneficiadas pelo 
desempenho ágil e eficiente das empresas 
que fornecem os produtos para fabricação 
dos automóveis, e do outro lado, os forne-
cedores se sentem capazes de abastecerem 
a maior quantidade de empresas sem ne-
nhum risco de comprometer sua demanda, 
sendo muito mais assertivos no envio de 
materiais. Conseguimos aplicar também 
as funcionalidades do Edi nos documentos 
fiscais e assim possibilitar agilidade e garan-
tia da veracidade de todas as informações 
dos documentos”, explica Werter Padilha, 
CEo da Sawluz, empresa especializada 
no transporte, análise e armazenamento 
da informação, Edi e documentos Fiscais 
Eletrônicos com 25 anos de atuação.

Bom desempenho de fornecedores da cadeia produtiva de 
máquinas agrícolas contribui para a ascensão do setor 

A cooperativa de crédito Sicredi 
vai destinar R$ 2,5 bilhões ao 
segmento de agricultura familiar. 

desde 7 de junho instituições financeiras 
já estão recebendo propostas de financia-
mento e a previsão é efetivar cerca de 195 
mil operações, ou seja, 5% a mais que o 
período anterior.

o Plano Safra 2014/2015 prevê investi-
mentos de R$ 9,5 bilhões para a agricultura 
familiar, 12% maior que o Plano passado. 
desse montante, R$ 7,5 bilhões serão di-
recionados para custeio, comercialização 
e investimento com linhas do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf ), do Programa Nacional 
de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pro-
namp), e voltadas aos demais produtores.

Esse público é alvo da instituição 
financeira, já que de acordo com dados 
divulgados pela cooperativa, aproximada-
mente são 600 mil associados rurais, sendo 
que 93% deles são agricultores familiares 
(cerca de 20% do total de associados). São 

SicrEdi vai libErar r$ 2,5 bi 
Para aGricultura FaMiliar

várias as linhas de crédito exclusivas para 
o segmento, com destaque para custeio e 
investimento.

No Plano Safra 2013/2014, foram R$ 
2,2 bilhões contratados por agricultores 
familiares em mais 110 mil operações. o 
produtor que contratar crédito tem com 
prazo de até dois anos na agricultura e o 
custeio pecuário possui prazo máximo de 
um ano. As taxas variam de 1,5% a.a.; 3% 
a.a. e 3,5% a.a. variando de acordo com o 
crédito tomado pelo produtor.

Foto: Reprodução
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chuvaS vão ParaliSar colhEita dE 
cana E caFé EM SP E MG Por 5 diaS
Chuvas atingirão áreas produtoras de cana e café 
de São Paulo e Minas Gerais do dia 24 até dia 28, 
o que deverá paralisar os trabalhos de colheita 
nesse período, previu a Somar Meteorologia.

São Paulo é o principal produtor de 
cana do Brasil, o maior produtor e 
exportador global de açúcar, que 
está no pico da safra, enquanto 
Minas Gerais responde por mais 

da metade do café produzido no país, líder 
na produção e vendas desta commodity.

As chuvas, atípicas para o Sudeste no mês 
mais seco do ano, ocorrem em um momento 
em que as colheitas de café e cana estão 
adiantadas, justamente por um padrão cli-
mático seco registrado em semanas recentes.

"Começa (a chuva) na quinta-feira e vai 
até segunda-feira. Vai paralisar a colheita 
de cana e café, e mesmo no Centro-oeste 

vai paralisar a colheita de milho", disse o 
meteorologista Márcio Custódio, da Somar.

Segundo ele, os volumes diários de chuva 
nos próximos dias vão oscilar entre 5 e 15 
milímetros, ante uma média mensal de julho 
entre 10 e 20 milímetros para algumas áreas 
de São Paulo Minas Gerais.

"Com certeza vai superar a média 
mensal apenas com essa frente fria... É a 
terceira frente fria que quebra um período 
mais seco", disse Custódio, ressaltando que 
ela trará os maiores volumes de chuva do 
inverno nos próximos dias.

Embora não sejam volumes grandes 
em relação aos meses mais chuvosos, serão 

suficientes para causar uma parada nos tra-
balhos de colheita, disse o meteorologista.

As chuvas, além de afetar a colheita, 
também podem paralisar os embarques 
de açúcar nos portos, que não podem ser 
realizados com o tempo úmido, sob o risco 

de a qualidade do produto ser afetada.
os maiores volumes diários, de mais 

de 50 milímetros, deverão ser registrados 
ao norte do Paraná, onde o trigo está em 
desenvolvimento. o Estado também tem 
plantações de café nessa região.

EMPrESaS unEM ForçaS Para buScar novoS coMPradorES no MS

Segundo relatório da Rabobank divul-
gado no ultimo dia 14.07, os preços 
da arroba do boi gordo no segundo 

trimestre de 2014 manteve-se constante, 
com valores entre R$ 120 e R$ 125. 

Em comparação com maio, mês que 
costuma ser o mês com menor valor do 
ano para a arroba do boi, junho manteve 
a média de preço. A previsão é de que nos 
próximos meses, os preços alcancem os 
patamares recordes observados em março.

Sobre criação, a opção pelo confinamen-
to  ainda tem atratividade e deve seguir em 
alta no segundo semestre, podendo registrar 
recorde no número de cabeças confinadas.

Seguindo a tendência do aquecimen-
to do mercado, duas empresas em Mato 
Grosso do Sul decidiram "unir força para 
ir atrás do gado e do comprador", afirma 
Leirton Nogueira, diretor da LN Leilões de 
Aquidauana (MS). Para Marcos Felipe, da 

MS Assessoria Agropecuária, o mercado 
do bezerro e do kg/vivo nunca esteve tão 
aquecido. "Clientes de Campo Grande e do 
interior do estado, como: Jaraguari, Cama-
puã, Rochedo, Jateí, Glória de dourados, 
Miranda estão indo buscar gado onde ele 
está. o bezerro sumiu resultado do abate 
de matrizes nos últimos anos no estado, só 
que os clientes da recria e engorda precisam 
de bezerro para fazer 'boi', caso contrário 
eles não terão o que vender daqui um ou 
dois anos." afirma.

A parceria entre as empresas além 
de  movimentar o comércio de compra e 
venda de gado de diferentes regiões busca 
também facilitar a vida do comprador com 
as tecnologias disponíveis como transmis-
são de leilões pelo site da MS Assessoria 
Pecuária, automação e organização de 
eventos. "Assessoramos os leilões da Fa-
zenda 3R em Camapuã e Figueirão, e no 

mês de agosto começaremos a prestar o 
serviço de transmissão pela internet do 
Leilão do Zezéco, usando a rede mundial 
a favor do comprador que não pode estar 
no recinto", conta Kiko Nogueira, diretor 
da MS Assessoria Pecuária.

47ª Expoaqui - Exposição Agropecuária 
de Aquidauana que acontece de 9 a 16 de 
agosto no Parque de Exposições “Manoel 
Antônio Paes de Barros”. Tradicional evento 
do calendário do Estado terá cinco leilões 
comandados pela LN e MS Assessoria, 

Foto: Reprodução

Foto: O Pantaneiro

LN Leilões, leiloeira sediada em Aquidauana 
(MS), há 15 anos realizando leilões de corte, touros 
e cavalos, e a  MS Assessoria Pecuária de Campo  
Grande firmam parceria para abrir mercados e 
aproximar vendedores e compradores.

dia 9 de agosto, na abertura da Expoaqui 
acontece o Leilão Agropecuária Santana 
do deserto a partir das 13h. dia 11, às 
20h, 3º Leilão Mulheres de Sucesso. dia 
14º Leilão Bezerros Especiais e dia 16 de 
agosto, Leilão Gado de Leite Lagoa do 
Cervo e Convidados e também Leilão QM 
e Cia. Todos os leilões tem transmissão pelo 
site da LN Leilões. informações e cadastro 
no (67) 3241-6671ou (67) 9986-0275 falar 
com Leirton e (67) 9971-1302 falar com 
Marcos Felipe.
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http://www.feiradoempreendedorms.com.br
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