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Evento que vai debater os princi-
pais assuntos ligados aos Sistemas de 
Produção  integrada no Brasil e no 
mundo, está com inscrições abertas. 
intitulado Sistemas Agroflorestais e 
desenvolvimento Sustentável: 10 Anos 
de Pesquisa, o SAF’s+10 acontece de 
24 a 27 de junho deste ano, no Audi-
tório “Arquiteto Arnaldino da Silva” 
do Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia de Mato Grosso do Sul 
– CREA/MS, em Campo Grande, MS. 
Página 4.

SEnado aProva 
autorização Para 
criação do funcaju

ProdutorES da 
bahia coMEçaM a 
coMbatEr a PraGa 
quE ataca lavouraS

o plenário do Senado aprovou 
no último dia 14, o projeto de lei que 
autoriza a criação do Fundo de Apoio 
à Cultura do Caju (Funcaju), para 
estimular a produção e exportação 
da fruta e seus derivados, inclusive de 
subprodutos industriais. Página 11.

MP dos Portos prevê investimento de até 54 bilhões de reais, destes 28 bilhões seriam 
destinados a portos da região Sudeste

fEinco PrEviEw SErá uMa daS 
PrinciPaiS atraçõES da fEicortE

MErcado orGânico braSilEiro 
fatura r$ 1,5 bilhão EM 2012

Página 6. Página 9.

aProvada, MP doS PortoS SEGuE 
Para Sanção da PrESidEntE dilMa

Página 12.

o Senado aprovou há pouco, 
por 53 votos favoráveis, 7 
contrários e 5 abstençõeso, 
o texto do projeto de lei 
de conversão (PLV) sobre 

a Medida Provisória (MP) 595, conhecida 
como MP dos Portos. o texto foi aprovado 

conforme enviado pela Câmara dos depu-
tados, sem alterações. 

Como se trata de projeto de lei de con-
versão, não será necessário que os senadores 
aprovem a redação final, de modo que a 
votação foi concluída. Antes da votação do 
mérito do PLV os senadores já tinham rejei-

tado todas as emendas propostas. Com isso, 
não houve qualquer alteração à matéria, que 
não precisará voltar para nova apreciação da 
Câmara dos deputados. o texto segue agora 
para sanção da presidenta dilma Rousseff, 
que irá avaliar se veta as emendas aprovadas 
pelos deputados. Continua na página 3.
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Introdução - A Índia possui um 
enorme rebanho bovino e bubalino, e vem 
se firmando, nos últimos anos, como gran-
de produtor de carne de búfalo, sendo um 
dos principais fornecedores de carne no 
mercado internacional.

Para analisarmos algumas característi-
cas deste país quanto à produção de gado, 
apresentamos uma tradução e adaptação de 
um recente relatório do Global Agriculture 
information Network (GAiN), que faz parte 
da rede de informação do departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USdA, 
sigla em inglês).

o relatório aborda questões relacio-
nadas ao rebanho, produção, consumo e 
comércio de carne. Ao fim, apresentamos as 
projeções do USdA para a pecuária do país. 

rebanho e produção - o último 
Censo Agropecuário da Índia é de 2007, o 
que faz com que haja pouca informação 
oficial sobre a evolução recente do rebanho 
de bovinos e bubalinos do país. 

Historicamente, a produção de leite - 

principal atividade relacionada aos bovinos 
e bubalinos, aumentou na medida em que 
a população de gado cresceu. 

Hoje, as autoridades indianas esperam 
que o rebanho de búfalos venha a diminuir 
no longo prazo, conforme a produção de 
leite melhora em eficiência, inclusive com a 
importação de bovinos de genética superior.

Quanto à produção de carne de búfalo, 
esta continua a se expandir em taxas recor-
des, mas dado à enorme safra de bezerros 
da Índia (reflexo principalmente da ativi-
dade leiteira), o aumento da produção das 
indústrias frigoríficas parece, por ora, estar 
ocorrendo em níveis sustentáveis. 

Em 2012 e 2013 os estoques iniciais 
subiram 1,0% frente ao ano anterior. Para 
o estoque final de 2013, o USdA projeta 
estabilidade.

Não há estatísticas oficiais sobre morta-
lidade e descarte de animais jovens, mas o 
desenvolvimento da indústria exportadora 
de carne de búfalo tem estimulado a reten-

para 2,01 milhões de toneladas equivalente 
carcaça (tec). 

Para 2013, o consumo está estimado em 
2,05 milhões de tec, um aumento de 1,9%, 
o que representa um baixíssimo consumo 
médio per capita, entre 1,5kg e 2,0kg ao ano.

ComérCIo - Segundo as estimativas 
divulgadas no relatório, as exportações em 
2012 ficaram em 1,45 milhão de toneladas 
equivalente carcaça (tec), alta de 14,4% 
frente a 2011.

importantes compradores estão situ-
ados no sudeste asiático, como o Vietnã e 
Tailândia. o irã também vem se destacando 
entre os principais clientes.

Para 2013, a projeção é de que sejam 
exportadas 1,95 milhão de tec, 34,5% mais 
que em 2012.

peCuárIa da ÍndIa em núme-
ros - Na tabela 1 estão os números da 
pecuária da Índia. o país reúne uma série 
de características propícias à produção de 
carne a baixo custo, fato que tem sido um 
grande diferencial de mercado nos últimos 
anos.

Porém, existem muitos desafios a serem 
superados pela pecuária indiana, como a 
questão sanitária – relacionada principal-
mente à febre aftosa, regularidade de pro-
dução, processamento de dejetos, melhor 
aproveitamento dos subprodutos do abate 
e a padronização da produção (tipificação), 
por exemplo.

GUSTAVO AGUIAR é zootecnista e 
analista de mercado da Scot Consultoria.

Por Gustavo Aguiar*

ção dos bezerros provenientes da produção 
leiteira para a produção de carne.

Para 2013, os abates e a produção de 
carne deverão crescer, junto com a expec-
tativa de aumento para as exportações e 
ligeira alta no consumo interno.

Consumo - devido a tabus relacio-
nados ao abate e consumo de gado bovino, 
o consumo de carne bovina é praticamente 
inexistente na Índia, com exceções dos es-
tados de Kerala e Bengala ocidental, bem 
como alguns estados do nordeste do país. 
dada a semelhança entre búfalos e bois, 
as carnes vermelhas preferencialmente 
consumidas são as de ovinos e caprinos. 

o frango é a fonte de proteína animal 
preferida na Índia, com o aumento da pro-
dução interna estimado em 10,0% ao ano. 

Em razão de o hábito alimentar de con-
sumo de carne, não se espera que o consumo 
interno cresça a uma taxa maior que o cres-
cimento da população. Em 2012, estima-se 
que o consumo total tenha aumentado 1,7%, 

tABELA 1. Dados da pecuária bovina/bubalina da Índia. Fonte: USDA – GAIN / Elaborado pela Scot 
Consultoria – www.scotconsultoria.com.br. * estimativas, ** projeção
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aProvada, MP doS 
PortoS SEGuE 
Para Sanção da 
PrESidEntE dilMa

o projeto de lei de conversão 
foi aprovado esta manhã 
pela Câmara após cerca 
de 40 horas de análise dos 
deputados. Em seguida ele 

foi recebido pelo Senado, que começou a 
apreciação em sessão extraordinária convo-
cada dia 15 pelo presidente da Casa, Renan 
Calheiros (PMdB-AL). 

A MP perderia validade à meia-noite. 
Na tentativa de postergar a votação visando 
derrubar a MP por decurso de prazo, a opo-
sição tentou obstruir as votações com várias 
manobras regimentais. A base aliada se man-
teve unida e fez valer a maioria governista 
para rejeitar os destaques, requerimentos e 
questões de ordem apresentados, de modo 
a agilizar a votação. 

InvestImentos - o novo marco re-
gulatório para os portos brasileiros, aprovado 
pelo Congresso Nacional, resultará, a médio 
prazo, em investimentos privados superio-
res a R$ 54 bilhões, segundo a Associação 
Brasileira da infraestrutura e indústrias de 
Base (Abdib). de acordo com a entidade, 
esses investimentos darão impulso também 
aos polos produtivos que estão em desen-
volvimento no interior do país.

Em nota divulgada dia 17, a Abdib ava-
lia que, com a nova legislação, o país terá 
condições para impulsionar os recursos 
necessários para aumentar a concorrência, 
reduzir custos, melhorar a eficiência logís-

tica e retirar as barreiras que dificultam o 
investimento privado em novos terminais ao 
longo da costa brasileira. Além disso, criará 
condições para atender à demanda de dife-
rentes polos produtivos que se desenvolvem 
pelo interior do Brasil.

de acordo com a Abdib, o fim da distin-
ção entre mercadoria própria e de terceiros 
permitirá que os empreendedores privados 
voltem a construir terminais portuários para 
escoar qualquer tipo de carga, contribuindo 
para dinamizar o fluxo de transporte e o 
comércio exterior, bem como reduzir custos 
por meio do aumento da concorrência e da 
produtividade. o texto da Medida Provisória 
dos Portos, aprovado pelos parlamentares, 
abre espaço para a criação de portos privados 
que poderão operar cargas de terceiros – 
atualmente os terminais privados só podem 
movimentar cargas próprias.

Para o marco regulatorio entrar em vigor, 
precisa agora ser sancionado pela presidenta 
dilma Rousseff.

CalCanhar de aquIles - A lo-
gistica brasileira sempre foi o Calcanhar de 
Aquiles de nossa economia. Em tempos de 
copa do mundo onde investimentos extra-
ordinários em infra estrutura de estádios são 
questionados e duramente criticados pela 
sociedade, governo tenta amenizar a "dor" de 
ter uma super safra e não ter como entregar 
a importantes compradores, responsáveis 
ano após ano pelo saldo positivo de nossa 

CoNtINUAção DA CApA

Foto: Infográfico Folha

MP dos Portos tenta resolver "Calcanhar de Aquiles" brasileiro, 
nossa logística. Ferida foi exposta com os a super safra e 
cancelamentos de carregamentos de soja para a China

balança comercial. 
Confira no info gráfico Conflitos de in-

teresses o que gerou tanta discussão durante 
a última semana.

ExPortação dE láctEoS crEScE quaSE 3% EM abril
Segundo dados do Ministério do 

desenvolvimento, indústria e 
Comércio Exterior (MdiC), em 

abril o Brasil exportou US$ 8,4 milhões em 
produtos lácteos. 

Na comparação com março, este valor é 
2,9% maior. No mês anterior o faturamento 
foi de US$8,2 milhões. o volume também 
aumentou, passou de 3,4 mil toneladas para 
3,6 mil toneladas, 4,3% mais. o produto 

mais exportado foi o leite em pó. Foram 
2,5 mil toneladas, com o faturamento US$ 
5,4 milhões. 

os principais destinos dos produtos 
lácteos brasileiros foram Venezuela, 

Angola e Arábia Saudita, na sequência 
de importância. Exportação de produtos 
lácteos aumentou na comparação mês 
a mês, tanto no faturamento com no 
volume.
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Evento que vai debater os prin-
cipais assuntos ligados aos Sis-
temas de Produção  integrada 
no Brasil e no mundo, está com 
inscrições abertas. intitulado 

Sistemas Agroflorestais e desenvolvi-
mento Sustentável: 10 Anos de Pesquisa, o 
SAF’s+10 acontece de 24 a 27 de junho deste 
ano, no Auditório “Arquiteto Arnaldino da 
Silva” do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Mato Grosso do Sul – CREA/
MS, em Campo Grande, MS.

 o congresso reúne especialistas nas 
áreas de pesquisa em sistemas agroflorestais 
(SAFs) com foco na integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta (iLPF) e aborda temas 
que vão desde os princípios básicos de 
implementação e manejo de sistemas in-
tegrados, até mesas redondas com casos 
de sucesso nesta área. o objetivo é criar 
fóruns de discussão entre participantes e 
instituições de pesquisa, compartilhando 
assim as informações existes acerca do tema. 

o evento é uma realização da Embrapa 
Gado de Corte em parceria com a Fundação 

MS e o Grupo de Estudos em Sistemas Agro-
florestais (GESAF/UFGd) e comemora, 
também, os 10 anos em pesquisas realizados 
na área, desde o congresso “Sistemas agro-
florestais e desenvolvimento sustentável”, 
marco referencial para o setor no Estado.

o congresso é aberto para produtores 
rurais, técnicos, acadêmicos de graduação 
e pós graduação e empresários dos setores 
ligados à agricultura, pecuária e floresta 
que podem participar como expectadores 
ou submeter trabalhos técnico-científicos 
de áreas correlatas aos SAFs. o prazo de 
inscrição para submissão de trabalhos vai 
até o dia 20 de maio, e as inscrições para 
o SAF’s+10 podem ser feitas até o dia do 
congresso.

servIço: 
Sistemas Agroflorestais e desenvolvi-

mento Sustentável: 10 anos de Pesquisa
data:  24 a 27 de junho
Local: Arquiteto Arnaldino da Silva - 

Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, 
Campo Grande (MS)

EMbraPa Gado dE cortE 
abrE inScriçõES Para 
conGrESSo aGroflorEStal

indÍGEnaS ocuPaM árEa dE outra fazEnda EM Sidrolândia-MS
Fazenda Cambará foi ocupada na madrugada do 
dia 16. Índios reivindicam aceleração do processo de 
demarcação de terras.

Índios da etnia terena ocuparam mais 
uma fazenda no município de Sidrolân-
dia, a 70 quilômetros de Campo Grande. 

Eles entraram na fazenda Cambará, por 
volta das 4h (de MS) da última quinta-feira 
(16), e reivindicam a aceleração do processo 
de demarcação.

o vereador de Sidrolândia Cleidinaldo 

Marcelino (PP), um dos representantes dos 
indígenas, afirma que não houve agressões 
no local e falou que os direitos dos terena 
precisam ser respeitados.

os índios que estão na fazenda fazem 
parte das comunidades Lagoinha e Lago 
Azul. Eles se reuniram na quarta, por volta 
das 21h, e decidiram pela ocupação da terra, 

que tem 1,2 mil hectares. A indígena Mari-
lene Gabriel, 45 anos, afirmou que o grupo 
não deixará a propriedade, enquanto não 
conseguir área para plantar. Já outro cacique 
afirmou que fazendeiros tentam “derrubar os 
direitos dos índios”. Segundo ele, a fazenda 
tem dono, mas a terra pertence aos indígenas.

o proprietário da fazenda, Vanth Vanni 
Filho, afirmou que já ouviu tiroteio no local. 
Ele diz estar confiante na reintegração de 
posse.

Na madrugada de quarta, indígenas 
ocuparam a fazenda Buriti em Sidrolândia. 
Lá, o clima é de tensão entre seguranças da 

propriedade e os terena. A Polícia Federal 
está no local.

o proprietário da fazenda, Ricardo 
Bacha, entrou com um pedido de reintegra-
ção de posse, que foi deferido, em caráter 
liminar, na tarde de quarta, pelo juiz da 1ª 
Vara Federal de Campo Grande, Renato 
Toniasso. A decisão judicial determina que 
os mandados de reintegração de posse sejam 
cumpridos com urgência e requisita força 
policial na região.

São 17 mil hectares de terra na região, 
que compreende 23 fazendas, alvo de dis-
puta entre indígena e produtores rurais.

Foto: Reprodução Internet
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O Circuito Feicorte NFT 
finalizou sua segunda 
etapa, realizada pela 
primeira vez em Palmas 
(TO), com um público 
de 1.170 participantes, 
o que surpreendeu os 
organizadores

Mais de 70% dos partici-
pantes era pecuarista, 
não só de Tocantins, 
mas também da Bahia, 
Pará, Maranhão, Mato 

Grosso, entre outros estados.
Essa etapa teve palestras que desperta-

ram bastante interesse no público, como 
do do professor da USP e Unesp, Mateus 
Paranhos, coordenador do Etco (Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Etologia e Ecolo-
gia Animal, da Universidade Estadual de 
São Paulo – Jaboticabal, SP) sobre ética e 
bem-estar animal e do professor da FEA – 
UNiCAMP, Pedro E. de Felício, sobre carne 
de alta qualidade. “o Brasil continua sendo 
o maior produtor e exportador mundial 
de carne bovina de pastagem. Este tipo de 
carne é considerado commodity. Mesmo 
com a sanidade muito boa do rebanho e 
excelentes condições higiênicas das indús-
trias exportadoras, nosso produto não é 
visto pelos mercados mais exigentes como 
‘high quality beef ’ (carne de alta qualidade). 
Uma das maneiras da cadeia de suprimentos 
melhorar os atributos de qualidade, espe-
cialmente a maciez, é usando, por exemplo, 
raça predominantemente taurina adaptada 
ou fazendo cruzamentos com taurinas bri-

Em reunião realizada no Ministério da 
Fazenda, em Brasília, dia 16/05, foi 
encontrada uma solução que garante 

o pagamento da subvenção da cana aos 
produtores nordestinos da cana-de-açúcar, 
referente a safra 11/12.

A decisão foi tomada pelo ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, após reunião com 
o deputado federal e presidente do PT de 
Pernambuco Pedro Eugênio, que também 
é líder da bancada federal do Nordeste no 

tânicas, estimulação de alta voltagem na fase 
que antecede o rigor mortis, e maturação da 
carne pós-embalagem”, explicou o professor.

Congresso Nacional.
Pedro Eugênio conduziu as negociações 

com representantes da União Nordestina 
dos Produtores de Cana (Unida),  Associa-
ção dos Fornecedores de Cana de Pernam-
buco, Sindicato dos Produtores de Cana de 
Pernambuco e   Associação dos Plantadores 
de Cana de Alagoas (Asplana/AL).

o presidente da Asplana, Lourenço 
Lopes, informou que a subvenção deve ser 
liberada através de Medida Provisória, nos 

outro tema bastante apreciado foi o das 
pastagens degradadas, situação bastante 
recorrente no Tocantins. Quem discutiu 

próximos dias, sem o risco de veto: “agora 
serão tomadas as medidas necessárias, uma 
vez que o pagamento da subvenção foi auto-
rizado pela presidente dilma Rousseff para 
acontecer o mais breve possível”, disse ele.

 A boa notícia é que o deputado Pedro 
Eugênio conseguiu aumentar o valor da 
subvenção, que seria de R$ 10 para  R$ 12 
por tonelada de cana, no limite de dez mil 
toneladas por produtor. de acordo com 
Lourenço Lopes o presidente do Congresso 

isso foi o professor titular da graduação e 
pós-gradução do departamento de Zootec-
nia da ESALQ nas áreas de forragicultura 
e fisiologia de plantas forrageiras, Moacyr 
Corsi. Ele foi bastante incisivo em sua apre-
sentação sobre degradação de pastagens 
ao afirmar que os pecuaristas reformam 
pastagens sem critérios técnicos e fazem 
a chamada "reforma emocional". Segundo 
ele, grande parte dessas pastagens poderia 
ser recuperada e deu orientações para que 
o produtor possa fazer uma avaliação mais 
técnica da decisão a ser tomada.

“Ficamos impressionados com o grau 
de interesse dos participantes nos temas 
apresentados e com a grande participação 
nos debates. isso mostra que os produtores 
estão ávidos por conhecimento e discus-
são e que precisavam de um fórum para 
tirar dúvidas e debater como melhorar a 
pecuária”, avalia o coordenador do comitê 
dos workshops do Circuito Feicorte NFT, 
Luciano Roppa.

“Achei muito interessante porque é 
um evento com um formato inovador 
para o estado. Além de ser indoor, os tipos 
de palestras oferecidas representam um 
grande avanço para o produtor, que tem 
acesso a conhecimento que contribui para 
a integração de toda a cadeia produtiva. 
Gostaria muito que continuasse sendo 
promovido aqui porque muito produtor 
não tem a oportunidade de se deslocar 
para eventos em outros locais e a vinda 
do Circuito Feicorte para cá faz com que 
a informação esteja mais acessível”, afirma 
o pecuarista João Victor Sinval, da Nelore 
Brillhant, localizada em Gurupi (To).

Campo Grande será a pró-
xIma - Campo Grande será a próxima 
parada no Circuito Feicorte NFT 2013. Será 
em 30 e 31 e julho, no Centro de Eventos 
Albano Franco. Mais informações: www.
agrocentro.com.br/circuitofeicorte.

Nacional Renan Calheiros também ajudou 
nas negociações, ligando para o ministro 
Guido Mantega e marcando a audiência.

A manifestação programada para o 
próximo dia 20, em São Lourenço da Mata, 
PE, durante a inauguração da Arena Per-
nambuco, está mantida, mas ao o invés de 
protesto, será de agradecimento. "Vamos 
mostrar a presidente dilma Roussef que 
temos força e vamos é claro agradecer pelo 
seu gesto", afirma Lopes.

GrandE ParticiPação doS dEbatES Marca 
EtaPa dE PalMaS do circuito fEicortE nft

GovErno vai libErar SubvEnção Para fornEcEdorES dE cana atravéS dE MP

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação
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Quem visitou a última edição da 
Feicorte (Feira internacional 
da Cadeia Produtiva da Car-
ne), no Centro de Exposições 

imigrantes, em São Paulo (SP), certamente 
se deparou com uma grande quantidade 
de baias com carneiros e ovelhas, logo na 
entrada do recinto. À primeira vista fica a 
impressão de que os criadores de ovinos 
erraram a exposição, mas a verdade é que 
estão em busca de novos negócios. Este ano 
não será diferente e a criação de ovinos será 
uma das principais atrações da feira, com 
a realização da Feinco Preview, que ocorre 
entre os dias 17 a 21 de junho.

A promoção é do Agrocentro Feiras 
& Eventos e da Associação Brasileira dos 
Criadores de dorper (ABCdorper), com 
organização de André Assumpção e MGM 
Assessoria. A programação está em finali-
zação, mas já ficou acertado a realização 
de leilões, cursos, palestras, julgamentos e 
um muito esperado concurso de carcaças, 
o primeiro em uma grande exposição, 
iniciativa que já movimenta criadores em 
várias regiões, especialmente em São Paulo. 
outro destaque será o lançamento do selo 
de qualidade para cortes provenientes de 
cruza dorper e também o Espaço Gourmet, 
que terá um  time de chefs que promete 

surpreender. "Criamos a Feinco Preview 
para manter a marca forte da Feinco no 
mercado. Será uma grande vitrine de um 
mercado em franco crescimento, realizada 
em um formato inédito e com excelentes 
oportunidades de negócios", explica décio 
Ribeiro do Santos, diretor do Agrocentro.

Uma grande aposta está no próprio 
público da Feicorte, que recebe milhares 
de pecuaristas a cada edição. isso porque 
o consórcio entre bovinos e ovinos tornou-
-se uma prática quase comum em muitas 
fazendas. Ainda são poucos os pecuaristas 
que enxergam a ovinocultura como uma 
atividade lucrativa, mas este cenário vem 
se transformando aos poucos. "ovinos  
consomem a mesma comida, o mesmo sal 
e também são ruminantes como os bovinos, 
mas exigem um pouco mais de cuidado 
no manejo. Basta apenas que o pecuarista 
se profissionalize um pouco mais e saiba 
identificar suas exigências", avalia Paulo 
Franzine, presidente da Associação Brasilei-
ra dos Criadores de dorper (ABCdorper).

Para servir o mercado de boa genética, a 
Feinco Preview terá três leilões com ofertas 
diversificadas, que vão desde carneiros e 
ovelhas comerciais até embriões e borregos 
nascidos de acasalamentos consagrados 
nas raças dorper e White dorper. o pri-
meiro será o Leilão ouro dorper Campo 
Verde, no dia 19 de junho, às 21 horas, com 
transmissão pelo Canal Terraviva. No dia 
seguinte, às 19 horas, a ABCdorper ven-
derá 25 lotes no Leilão "Pró-Associação", 
que ocorre no Rubayat. No último dia de 
exposição, o Leilão Fêmeas e Reprodutores 
Comerciais dará oportunidade para quem 
está começando na ovinocultura ou precisa 
aumentar seu rebanho. 

As duas raças sul-africanas também 

terão grande representação no julgamento, 
com cerca de 500 animais. Para coroar essa 
liderança, a ABCdorper traz para o Brasil os 
sul-africanos dan Bosman e Phillip Strauss, 
dois especialistas de renome internacional 
na ovinocultura. dan e Phillip promove-
rão cursos profissionalizantes na Feinco 
Preview, onde vão abordar as verdadeiras 
potencialidades das duas raças, além de 
ficarem responsáveis pelos julgamentos 
em parceria com um jurado brasileiro, 
escolhido por votação dos associados da 
ABCdorper. "Esse conhecimento ainda está 
concentrado na ponta da cadeia e precisa 
ser democratizado. o dorper e o White 
dorper foram desenvolvidos na África do 
Sul para produzir carne e uma coisa que 
ainda pecamos aqui no Brasil é que ainda 
não definimos um padrão genético pleno 
para esse propósito. Valorizamos muito a 
beleza, a estrutura corpórea, tamanho e 
peso, mas é preciso estabelecer uma régua 
de dEPs que comprove o grau de produti-
vidade dos animais", avalia. Franzine.

fEinco PrEviEw SErá uMa daS PrinciPaiS 
atraçõES da fEicortE 2013 EM São Paulo

Foto: Flicker

http://www.trianguloleiloes.com.br/agenda_det.aspx?cod=133
https://www.facebook.com/troncos.zeni
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Expocam 2013 começou no último sábado, 18, e terá além dos 
melhores leilões da região, tenda viola, torneio de laço comprido, 
rodeio, shows, bailes e cavalgada

A história de 25 anos da empresa 
leiloeira Triângulo Leilões 
Rurais começou em 1988, na 
cidade de Rio Verde do Mato 
Grosso. Já no ano de 1989 o 

diretor proprietário Sr. Luiz Carlos dutra 
Marques foi convidado a vir para a cidade de 
Camapuã-MS, e em 1990, começa o grande 
sucesso da leiloeira. A criação do Leilão do 
Fazendeiro, o reconhecimento do gado re-
gional foi tão grande, que hoje dificilmente 
um produtor não viu ou ouviu falar que aqui 
está a melhor pecuária de cria do país, que 
aqui está o futuro e a referência da pecuária 
do cerrado.

Se essa cidade tem os melhores leilões 
de bezerros e bezerras do Brasil, glórias ao 
homem do campo e a Triângulo Leilões 

Rurais, que sempre esteve e sempre estará 
ao lado do pecuarista brasileiro. Em 1990, o 
1º Leilão do Fazendeiro foi idealizado para 
mostrar toda a potencialidade dos criadores 
de nelore da região de Camapuã-MS, bem 
como dos municípios vizinhos. Luiz Carlos 
dutra Marques convidou alguns criadores 
de destaque na produção do bezerro Nelore 
para compor o 1 Leilão do Fazendeiro, que 
faria parte da programação da Expoca, (Ex-
posição Agropecuária de Camapuã).

durante anos foram premiados os três 
melhores lotes, até que a quantidade de 
bezerros de destaque aumentou tanto que 
o Sr. Luiz Carlos juntamente com alguns 
participantes do grupo resolveram ampliar 
a premiação, que passou a indicar os cinco 
melhores lotes da região. inicialmente o 
julgamento era feito por criadores que não 
participavam do leilão, mas que entendiam 

o bastante para decidir sobre os melhores 
grupos de bezerros. Posteriormente a disputa 
se agigantou de tal forma, obrigando o diretor 
da leiloeira a contratar técnicos (juízes) da 
ABCZ para que pudessem avaliar com maior 
precisão o conjunto dos animais a serem pre-
miados, bem como as características raciais 
de cada indivíduo. Hoje grandes criatórios 
do nelore de corte fazem uso de técnicas 
modernas, para que possam produzir um 
bezerro geneticamente melhorado e lote de 
no mínimo 25 animais bem homogêneos, 
e existe um paradigma de que nunca um 
determinado criador conseguiu obter a 1ª 

colocação por duas vezes consecutivas, 
tamanha é a disputa ano a ano. 

o Leilão do Fazendeiro ao longo do 
tempo foi levando o nome de Camapuã 
aos quatro cantos do Brasil, como sendo a 
região do país onde se cria o melhor bezerro 
nelore, não só na sua caracterização racial, 
mas também com a carcaça ideal e desejada 
pelos grandes invernistas. Não demorou 
muito para que Camapuã ganhasse o título 
de a Capital do Bezerro de Qualidade.

No princípio esse slogan era proferido 
por grandes criadores da região, posterior-
mente através de decreto lei governamental, 
Camapuã foi designada oficialmente, como 
sendo realmente o município onde se cria 
o melhor bezerro do Mato Grosso do Sul. 

o sucesso do Leilão do Fazendeiro in-
centivou com seu brilho e potencialidade 
alguns criadores da região de Camapuã-
-MS, a realizarem seus próprios leilões de 
bezerros. Também inspirada no Leilão do 
Fazendeiro, com suas regras rígidas e cum-
pridas, a Nelore do MS resolveu instituir o 
Ranking estadual, premiando os melhores 
lotes em vários leilões de gado de corte do 
Estado, nunca esquecendo a qualidade e 
credibilidade que esse leilão tem.

Aproveitamos a oportunidade para 
convidar a todos os amigos pecuaristas, a 
participar do 29º Leilão do Fazendeiro no dia 
23 de Maio de 2013, a partir das 20:30 HS 
(Brasília), com transmissão  AgroBrasilTv. 
durante a 35ª Expocam.

dE caMaPuã Para o braSil: 
lEilão do fazEndEiro é uM doS 
dEStaquES da ExPocaM 2013

Fo
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CARLA MARQUES

Luiz Carlos Dutra, diretor da triângulo Leilões

http://www.seprotur.ms.gov.br
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http://www.feicorte.com.br
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MErcado orGânico braSilEiro 
fatura r$ 1,5 bilhão EM 2012
O atual cenário econômico brasileiro aponta que 
o mercado de orgânicos vem crescendo de forma 
significativa, seguindo a tendência dos consumidores 
em busca de produtos saudáveis e seguros.

de outro lado, varejo e a 
indústria estão oferecendo 
produtos com a preocu-
pação de trazer valores e 
aplicação de conceitos de 

sustentabilidade em toda a cadeia. 
observando esta tendência, o fatura-

mento do segmento em 2012 fechou em 
cerca de R$ 1,5 bilhão, sendo que pratica-
mente 1/3 deste valor é representado pelas 
exportações brasileiras no período.

o mercado nacional vem crescendo na 
medida em que o processo de regulamen-
tação realizado em 2011 se consolida.  Há 
um crescente aumento de investimentos no 

setor, novas empresas e lançamentos de pro-
dutos inovadores com alto valor agregado, 
distanciando da imagem de um segmento 
exclusivamente de produtos FLV.  As pers-
pectivas dos grandes eventos esportivos 
nos próximos anos irão incrementar este 
potencial de forma que atividades esportivas 
são temas diretamente ligados às questões 
de saúde e bem estar dos consumidores.

Segundo Ming Liu, coordenador exe-
cutivo de projetos do iPd orgânicos, a 
expectativa é que até o ano que vem, a 
produção orgânica no Brasil possa atingir 
faturamento de R$ 2 bilhões.  “Essa é uma 
tendência que já havíamos identificado na 

medida em que o processo regulatório se 
consolida. Nos mercados dos Estados Uni-

dos, Ásia e Europa houve esse processo, e 
com a globalização, chegou ao Brasil”.

As melhores práticas e os métodos 
inovadores de manejo dos animais 
voltados ao consumo durante a 

criação, transporte e abate serão temas 
centrais de do Workshop internacional de 
Bem-Estar dos Animais de Produção, que 
acontecerá entre 11 e 13 de junho em São 
Pedro (SP).

o evento é uma iniciativa e parceria da 
Embrapa Suínos e Aves, WSPA (Sociedade 
Mundial de Proteção Animal), Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e Universidade Estadual Paulista 
(Unesp). o workshop reunirá especialistas 
nacionais e internacionais em uma série de 

palestras e debates técnico-científicos com 
o objetivo de auxiliar na troca de experiên-
cias inovadoras para melhorar o bem-estar 
dos animais de produção (aves, bovinos, 
suínos, etc..) na perspectiva mundial do 
agronegócio.

A programação do evento foi desenvol-
vida com foco nos temas essenciais voltados 
às soluções tecnológicas e de manejo para 
os problemas encontrados nas cadeias 
produtivas, como: Bem-estar animal e 
sustentabilidade corporativa; Perspectivas 
mundiais para o bem-estar animal; Experi-
ências alcançadas com a implementação de 
granjas com gestação em grupo no Brasil 

workShoP intErnacional 
SobrE boaS PráticaS dE bEM-
EStar dE aniMaiS dE Produção

e na Europa; Métodos adequados de euta-
násia em granjas; Benchmark do bem-estar 
animal no agronegócio; Ações da Comissão 
Europeia, oiE e FAo para melhorar o bem-
-estar animal durante a criação, transporte 
e abate; e Experiências alcançadas com 
treinamentos que promovam o bem-estar 
animal durante o transporte e pré-abate 
dos suínos.

de acordo com Andrea Parrilla, coorde-
nadora da Comissão Técnica Permanente 
de Bem-Estar Animal do Mapa, o evento 

é considerado um marco para o bem-estar 
animal no país. "Teremos a oportunidade de 
discutir o assunto com profissionais reno-
mados da área, além de destacar o avanço 
do Brasil com a assinatura do Acordo de 
Cooperação Técnica com a dG-Sanco da 
União Europeia e a entrada em Consulta 
Pública da instrução Normativa que aprova 
o regulamento técnico de manejo pré-abate 
e abate humanitário", destaca.

os interessados podem se inscrever 
até o dia 7 de junho diretamente pelo site 
www.workshopdebemestaranimal.com.br, 
onde também está disponível a programa-
ção completa do workshop. As vagas são 
limitadas.

servIço:
Workshop internacional de Bem-Estar 

dos Animais de Produção
data: de 11 a 13 de junho

Local: Hotel Fonte Colina Verde 
(São Pedro-SP)

Mais informações e inscrições: 
www.workshopdebemestaranimal.com.br

Foto: Reprodução Internet

Foto: Reprodução Internet

https://www.facebook.com/pages/Agroin-Comunica%C3%A7%C3%A3o/206006769507354
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criador dE técnica Para Produção 
SuStEntávEl conduz caPacitaçõES no MS
Objetivo é ampliar 
produção orgânica com 
foco na comercialização

o idealizador da metodologia 
adotada no projeto PAiS 
(Produção Agroecológica 
integrada Sustentável), Aly 
Ndiaye, visita cinco cida-

des do Mato Grosso do Sul para capacitar 
produtores rurais e técnicos a revitalizar 
suas propriedades. Ele esteve nos dias 15, 
16 e 17 deste mês no Polo de orgânicos 
de Campo Grande, onde demonstrou na 
prática, desde o início, como organizar o 
modelo em mandalas. 

“Estamos ampliando de três para cinco 
anéis destinados ao plantio, com o objetivo 
de ampliar e diversificar a produção, pos-
sibilitando constante comercialização e 

renda”, destaca Ndiaye. Segundo ele, hoje, 
cerca de 70% dos alimentos consumidos no 
país vem da agricultura familiar. Além do 
aumento do número de anéis, a novidade 
acrescentada à técnica é uma área fora 
do galinheiro destinada exclusivamente 
aos animais, com o objetivo de otimizar 
a produção. 

próxImas CapaCItações
o engenheiro agrônomo senegalês, que 

vive em Petrópolis-RJ e possui um PAiS na 
região, estará também em junho nas cidades 
de Três Lagoas e Selvíria e, entre julho e 
agosto, visita os municípios de inocência e 
Ribas do Rio Pardo para ministrar a mesma 
capacitação aos produtores de orgânicos da 
região selecionados pelo projeto.  

Para garantir que os hortifrutigran-
jeiros cheguem ao consumidor, além das 
ferramentas necessárias para dar início ao 
PAiS (caixa d´água, mangueira, sementes, 
capacitações, etc), o Sebrae em parceria com 

a Fundação Banco do Brasil e prefeituras 
municipais entregaram a produtores da 
Capital e interior kits de comercialização 
que incluem barracas de feira, aventais, 
caixas e até caminhão.

Hoje, 350 PAiS estão implantados nas 
cidades de Bandeirantes, Campo Grande, 
Jaraguari, Sidrolândia, Terenos e Três La-
goas; mas a estimativa é que existam 465 
até o final deste ano no Estado.

Foto: Sebrae

ProdutorES ruraiS tEM PrEjuÍzo E SofrEM 
coM auMEnto dE PraGaS EM lavouraS
Produtores rurais acumulam prejuízo nas 
lavouras por causa da larva identificada como 
Helicoverpa Armigera, praga que afeta plantações 
em Mato Grosso e tira o sono dos produtores.

A helicoperva é encontrada princi-
palmente nas plantações de soja, 
milho, algodão, tomate e feijão. Sua 

ocorrência já foi registrada em lavouras de 
todo o País. de acordo com a pesquisadora 
de entomologia da Fundação de Apoio à 
Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso 
(Fundação MT), Lucia Vivian, medidas mais 
drásticas devem ser tomadas o mais breve 
possível, pois os prejuízos com a lavoura 
poderá ser maior.

Uma nova ferramenta será apresentada 
pela entidade, na intenção de solucionar 
os problemas dos produtores e combater 
a larva nas plantações. A pesquisadora 
Lucia explica que os trabalhos estão em 
fase inicial, porém já é possível orientar os 
produtores no controle da praga. “As solu-
ções disponíveis hoje foram testadas nos 

países com infestação da praga. Algumas 
técnicas podem ser utilizadas, mas outras 
medidas necessitam de pesquisa específica 
no Brasil”, explica.

À medida que já poderá ser tomada 
pelos agricultores são a rotação de pro-
dutos químicos. A pesquisadora ressalta 
que a Helicoverpa Amigera tem alta ca-
pacidade de se evoluir e uma resistência 
a inseticidas, especialmente peritróides, 
fosforados e carbamatos. o produtor 
deve seguir um calendário de plantio com 
um período curto. “o escalonamento de 
plantio faz com que a lagarta tenha acesso 
ao alimento por muito mais tempo com 
plantas em diferentes estágios de cresci-
mento”, destaca Lucia.

outra informação importante é o con-
trole das lagartas logo no início da infesta-

ção, já que ele é mais eficiente nos instares 
iniciais de desenvolvimento. Para que essa 
medida tenha sucesso, é preciso monitora-
mento constante por parte do agricultor em 
todos os estágios da cultura. A instalação 
de áreas de refúgio nas culturas Bt, deve 
ser realizada e respeitada. A ação também 
tem impacto no controle da Helicoverpa 
Armigera. “Para cultivos de plantas Bt, 
transgênico, deve-se ter pelo menos 20% 
da área plantada de refúgios estruturados 
com materiais não Bt. Esta é uma medida 
que apresenta resultados muito positivos 
no controle da lagarta em países que so-
frem com o seu ataque há anos”, completa 
a pesquisadora da Fundação MT.

A eliminação eficiente dos restos cultu-
rais é uma ação que no geral o produtor tem 
conhecimento, adota, e que gera impacto no 
controle da praga. “As soqueiras e rebrotas 
de algodão, além de restos de soja e milho, 
devem ser completamente destruídos. Essa 
medida evita que o inseto tenha alimento 
e permaneça no campo”, orienta Vivian. 
o revolvimento do solo, a fim de eliminar 
as pupas, também pode contribuir para 
o manejo da praga. outros dois métodos 

que devem ser analisados para aplicação 
no país é a utilização de controle biológico 
com liberação de Trichogramma sp para 
controle de ovos e utilização do vírus da 
poliedrose nuclear.

Estudos de flutuação populacional e 
sobrevivência em períodos de entressafra 
precisam ser realizados, já que não há in-
formações para essa espécie. “A ferramenta 
de monitoramento com ferômonio é uma 
opção e fornece um cenário de ocorrência da 
praga na região, no entanto há necessidade 
de ajustes na composição dos ferômonios 
com objetivo de obter melhor desempenho 
para as populações do Brasil”, complementa 
Lúcia.

A identificação da lagarta é importante 
para o sucesso do manejo nas diferentes 
culturas em que atacam, sendo que isso 
acontecerá com o envolvimento de pro-
fissionais treinados com as características 
de identificação das espécies. A pesquisa-
dora da Fundação MT finaliza deixando 
a instituição a disposição para solucionar 
eventuais dúvidas sobre a identificação das 
lagartas, como também sobre as práticas de 
manejo para minimizar seu ataque.
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GovErno dE MinaS GEraiS E EMbraPa 
firMaM ParcEria Para GEStão daS áGuaS

SEnado aProva 
autorização Para 
criação do funcaju

“Temos um passivo que 
precisa ser resgatado. 
Minas Gerais é referência 
na busca de conhecimentos 
e políticas públicas que nos 
ajudam na agenda do uso 
sustentável da água.” Disse 
Maurício Lopes

A Embrapa e governo de Minas 
Gerais firmaram parceria 
para a realização de projetos 
conjuntos com as secretarias 
de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior (Sectes) e de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa). o acordo 
foi assinado dia 13/5, pelo vice-governador 
de Minas, Alberto Pinto Coelho, em sole-
nidade com a presença do presidente da 
Embrapa, Maurício Lopes.

No edital conjunto entre a Embrapa e a 
FAPEMiG, serão investidos R$ 6 milhões, 
com o objetivo de financiar projetos que 
visem a gestão, o uso racional e sustentável 
dos recursos hídricos e o desenvolvimento 
e transferência de tecnologias facilitadoras 
à implantação do Plano diretor de Agri-
cultura irrigada e a ampliação do Núcleo 
de Referência e invoação em Recursos Hí-
dricos e irrigação-NURii. “Vamos investir 

em pesquisa científica para desenvolver 
tecnologias e avançar ainda mais na ges-
tão dos recursos hídricos e sua aplicação, 
visando a preservação do meio ambiente e 
a agricultura irrigada sustentável em nosso 
estado”, destacou o vice-governador.

“Temos um passivo que precisa ser res-
gatado. Minas Gerais é referência na busca 
de conhecimentos e políticas públicas que 
nos ajudam na agenda do uso sustentável da 
água. Aqui vamos produzir grandes avanços 
não só para Minas, mas para o Brasil”, disse 
Maurício Lopes, ao frisar que o País possui 
12% das reservas de água doce do planeta 
e cerca de 4 milhões de hectares irrigados. 

parCerIa  - A parceria entre o gover-

no mineiro e a Embrapa na temática da água 
e aquicultura no estado começou em 2009, 
com a criação do Núcleo de Referência e 
inovação em Recursos Hídricos e irrigação 
(NURii), na cidade de frutal, no Triângulo 
Mineiro. A iniciativa, que conta com a Em-
brapa Cerrados (Planaltina, dF), a Fundação 
Hidroex Unesco e a Agência Nacional de 
Águas (ANA), resultou na criação da Ci-
dade das Águas. Trata-se de um complexo 
de ensino na cidade, berço do Rio Paraná 
e acima do Aquífero Guarani, que tem na 
agricultura irrigada o carro-chefe para a 
produção de alimentos e biocombustíveis.

Em Frutal, foi criado o uma parceria 
da e Embrapa. o NURii faz parte da um 

grande complexo de ensino e pesquisa, 
implantado com o apoio dos governos 
estadual e federal. Este foi um primeiro e 
importante passo para o estabelecimento 
de uma atuação conjunta para fomentar a 
questão da pesquisa, certificação e utiliza-
ção de recursos hídricos no Estado, como 
mola propulsora para o desenvolvimento 
agrícola sustentável.

Nos anos seguintes a parceria foi expan-
dida, com a realização de atividades com o 
objetivo de implantar o Plano de Agricultura 
irrigada do Estado de Minas (PAi-MG) e 
ampliação das ações do NURii para outras 
regiões mineiras, com a agregação de novos 
parceiros.

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

Fundo de Apoio à Cultura do Caju pretende estimular a 
produção e exportação da fruta e seus derivados

o plenário do Senado aprovou no 
último dia 14, o projeto de lei que 
autoriza a criação do Fundo de 

Apoio à Cultura do Caju (Funcaju), para 
estimular a produção e exportação da fruta 
e seus derivados, inclusive de subprodutos 
industriais. 

o Funcaju também terá a função de 
ajudar a regular os preços do caju e seus 
derivados no mercado interno e externo e 
poderá ser usado para financiar a compra 
de equipamentos agrícolas e industriais. 
A fruta e os subprodutos do caju têm forte 
peso sobre a economia de diversos estados, 

em especial da Região Nordeste, onde os 
recursos do fundo poderão ser investidos 
na melhoria da infraestrutura regional. 

Com a autorização para criação do 
fundo aprovada pelo Congresso, caberá 
agora ao governo federal criar o fundo com 
recursos que deverão ser previstos no or-
çamento Geral da União. Também poderão 
ser feitas doações de entidades públicas e 

privadas e o redirecionamento de recursos 
de programas sociais para o fundo. 

A melhoria das condições de vida dos 
trabalhadores rurais das lavouras de caju 
também está prevista entre as funções do 
Funcaju. Em função disse, ele também po-
derá financiar os programas que atendam 
a esses trabalhadores. A matéria segue para 
sanção presidencial.

A melhoria das condições de vida dos trabalhadores rurais das 
lavouras de caju também está prevista entre as funções do Funcaju

Foto: Reprodução Internet
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ProdutorES da 
bahia coMEçaM a 
coMbatEr a PraGa 
quE ataca lavouraS 
dE Soja E alGodão
Ministério da Agricultura autoriza uso 
controlado de benzoato de emamectina para 
conter os prejuízos provocados pela praga

A partir da próxima semana, 
produtores de soja e al-
godão da Bahia aplicarão 
defensivo agrícola em suas 
plantações para combater a 

praga quarentenária Helicoverpa armigera. 
Para aplicar o defensivo agrícola benzoato 
de emamectina, produtores receberão 
orientações do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). A larva 

já provocou prejuízos da ordem de R$ 2 
bilhões no extremo oeste do Estado. 

Pela primeira vez, este defensivo agrícola 
será utilizado no Brasil. o uso ocorrerá de 
forma controlada e em área previamente 
delimitada. o objetivo é quebrar o ciclo 
biológico da praga, diminuir sua população 
e, em seguida, iniciar manejo integrado. 

o monitoramento da aplicação do 
produto será feito pela Agência Estadual 
de defesa Agropecuária da Bahia (AdAB) 
com supervisão regional do Mapa (SFA/
BA). Todas as aplicações serão presencial-
mente acompanhadas por órgãos de defesa 
agropecuária. 

Produtores deverão prestar atenção a 
cuidados na aplicação, para evitar intoxi-
cação ou uso inadequado do produto, tanto 
do ponto de vista da saúde quanto do meio 
ambiente. As recomendações são as mesmas 
para qualquer outro agrotóxico. Entre os 
cuidados estão: 
•	 Evitar aplicar o defensivo na presença de 

ventos fortes ou nas horas mais quentes; 

•	 Não aplicar o produto a uma distância 
menor que 100 metros de rios, riachos, 
córregos, lagos estuários, áreas alagadas 
ou sujeitas à inundação quando for 
pulverização terrestre; 

•	 Usar somente as doses recomendadas; 

•	 Não executar aplicação aérea de agrotó-
xicos em áreas situadas a uma distância 
inferior a 500 metros de povoação e de 
mananciais de captação de água para 
abastecimento público e de 250 metros 
de mananciais de água, comunidades, 
agrupamento de animais e vegetação 
suscetível a danos; 

•	 Não aplicar o produto no período de 
maior visitação das abelhas. 

•	 o monitoramento com relação à saúde 
deverá ser garantido a partir de orienta-
ções da Anvisa, inclusive com previsões 
de acompanhamento dos eventuais 
casos de intoxicação. 

•	 No prazo de 90 dias, o Grupo de Geren-
ciamento Situacional de Emergência, 
deverá apresentar, através do Mapa, 
relatório de monitoramento dos efeitos 
sobre o meio ambiente, sobre a saúde e 
a efetividade sobre o combate à praga, 
com subsídios recebidos do ibama, 
Anvisa e Adab. 

•	 Assim como recomendado para todos 
os defensivos comercializados no 
Brasil, o agricultor não deve lavar as 
embalagens ou equipamento aplicador 
em lagos, fontes, rios e demais corpos 
da água. 

•	 Caso seja constatado qualquer impacto 
nocivo na saúde ou no meio ambiente 
e/ou o descumprimento de quaisquer 
diretrizes do ibama e da Anvisa o uso 
do produto poderá ser suspenso e o 
Ministério Público adotará medidas 
pertinentes. 

o Ministério esclarece, ainda, que o uso 
do benzoato de emamectina terá caráter 
provisório. A autorização para importação 
emergencial deu-se pela instrução Norma-
tiva nº 13, de 03 de abril de 2013. outras 
legislações pertinentes: Portaria nº 42, de 
05/03/2012; instrução Normativa nº 08, de 
05/04/2013; e instrução Normativa nº 12, 
de 18/04/2013.

Foto: Blog do Algodão

produtores de soja e algodão da Bahia aplicarão defensivo agrícola em suas plantações para combater praga

http://www.scotconsultoria.com.br/

