
acordo com Judi, os próximos passos para 
o Chile é concluir os trabalhos e encerrar 
o foco, notificando a OIE sobre a retomada 
de seu status sanitário. “O que normalizará 
o fluxo comercial”, afirmou a fiscal.

A incidência da enfermidade no Chile 
colocou a América do Sul em alerta. Para 
evitar o risco de contaminação de seus 
plantéis, outras nações também bloquea-
ram as importações. Países sul-americanos 
também adotaram medidas para se prevenir 
contra o ingresso da doença em seus ter-
ritórios, altamente contagiosa e que pode 
trazer sérios prejuízos para as indústrias 
locais. Conforme a Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), o Brasil é o único 
grande produtor e exportador mundial de 
carne de frango que nunca registrou foco 
da enfermidade.

brasil suspende entrada de
produtos avículas do chile

    

A aliança vai tornar o projeto “Inte-
grar para Crescer” ainda mais forte em 
2017. Os eventos InterCorte, Caminho do 
Boi, Beef Week e Dia do Produtor passam 
a fazer parte do setor de eventos do Canal 
Terraviva, unidade de negócios que será 
conduzida por Carla Tuccilio. Página 2.

O livro é resultado do trabalho que a 
Embrapa desenvolve em prol da conser-
vação de recursos genéticos animais des-
de a década de 1980 e reúne, pela primeira 
vez numa obra impressa, dados sobre os 
animais que fazem parte desse programa, 
com a participação de 26 autores e dois 
colaboradores, representando 12 unida-
des de pesquisa da Embrapa - Recursos 
Genéticos e Biotecnologia (Brasília, DF); 
Meio Norte (Teresina. PI); Gado de Corte 
(Campo Grande, MS); Pesca e Aquicultu-
ra (Palmas, TO); Suínos e Aves (Concór-
dia, SC); Tabuleiros Costeiros (Aracaju, 
SE); Pecuária Sul (Bagé, RS); Amazônia 
Oriental (Belém, PA); Caprinos e Ovinos 
(Sobral, CE); Pantanal (Corumbá, MS); 
Roraima (Boa Vista, RR) e Arroz e Feijão 
(Santo Antônio de Goiás, GO). Página 4. 

Foto: Divulgação
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canal terraviva e 
veruM eventos se 
uneM e forMaM o 
terraviva eventos

Foco de gripe aviária 
no país levou à adoção 
da medida por parte do 
governo brasileiro

As importações de produtos 
avícolas do Chile pelo Brasil 
estão suspensas por causa 
da constatação da doença 
influenza aviária no país 

andino. Este bloqueio ocorre de forma 
automática, sem a necessidade de um 
comunicado oficial, em virtude do tipo 
de acordo sanitário que há entre as duas 
nações. Segundo a auditora fiscal federal 
agropecuária da Coordenação de Trânsito 
e Quarentena Animal (CTQA) do Minis-
tério da Agricultura brasileiro, Judi Maria 
da Nóbrega, o Brasil tem dois protocolos 
sanitários relacionados às aves com o Chile, 
um para exportação de carne resfriada ou 
congelada e outro para aves que participam 
de campeonatos.

“Em ambos os casos o requisito para 
influenza é “país livre”, portanto, é auto 
limitante para o Chile emitir a certificação, 
sendo desnecessário notificação neste 
sentido. Ou seja, a autoridade sanitária 
do Chile não emitirá o certificado, pois 
não pode certificar em falso”, escreveu 
Judi ao Grupo Estado. “Adicionalmente 
notificamos todos os nossos pontos de 
fronteira (Vigiagro) do impedimento, para 
que fortaleçam a fiscalização com foco em 
eventuais vindas destas mercadorias do 
Chile”, acrescentou.

A cepa da doença identificada no Chile 
é de baixa patogenicidade, o que significa 
que causa uma enfermidade branda, com 

pequena ou nenhuma mortalidade das aves. 
O caso, identificado na semana passada, 
ocorreu em uma granja de perus da empresa 
Agrosuper, na área rural de Quilpué, região 
de Valparaíso (na costa central do Chile).O 
Serviço de Agricultura e Pecuária (SAG) 
chileno determinou o abate das aves e o 
isolamento da área afetada, a fim de evitar 
a propagação da doença em outros estabe-
lecimentos e manter o status sanitário. A 
situação foi relatada à Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE).

Em nota à Superintendência de Valores 
e Seguros (SVS) - a Comissão de Valores 
Mobiliários chilena - a empresa afirmou 
que foram sacrificados 350 mil animais, o 
que representa 3,88% do total da produção 
anual da companhia. A empresa estima 
prejuízo de US$ 6,5 milhões. Ainda de 

eMbrapa publica 
inventário 
de recursos 
Genéticos aniMais Acordo sanitário entre Brasil e Chile prevê suspensão de ingresso de produtos em caso de gripe aviária
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amplia o “Integrar para Crescer”. “Nosso 
projeto em 2016 foi um sucesso e levou à 
criação do novo braço de eventos do Canal. 
A grande novidade, além da fusão, é que, 
considerando a alta aceitação do público 
pelo projeto, este ano decidimos atender 
com o Terraviva Eventos outras áreas do 
setor agropecuário de modo que a partir 
de 2017 teremos atividades também na área 
da agricultura. Estamos muito confiantes 
e realizados com as perspectivas do novo 
negócio”, arremata Eduardo. 

canal terraviva e veruM eventos se 
uneM e forMaM o terraviva eventos

Credibilidade do jornalismo 
agropecuário brasileiro so-
mado à expertise em eventos: 
essa é a receita da união entre 
Canal Terraviva, do Grupo 

Bandeirantes de Comunicação, e Verum 

Eventos. A aliança é resultado do trabalho 
realizado conjuntamente pelas duas em-
presas, ao longo de 2016, na organização e 
transmissão em rede nacional da plataforma 
“Integrar para Crescer”, que tem como obje-
tivo incentivar o desenvolvimento da agro-
pecuária, apoiando milhões de produtores 
rurais em seus desafios e planejamentos.

A confiabilidade do mercado nos agen-
tes faz da fusão entre Canal Terraviva e 
Verum uma importante novidade para o 
agronegócio nacional, uma vez que otimiza 
de forma inédita a comunicação de seus 
clientes e expositores, tornando a promo-
ção da moderna, eficiente e sustentável 
atividade agropecuária ainda mais completa 
ao atingir desde o produtor rural até o con-
sumidor. Nasce assim o Terraviva Eventos.

InterCorte, Beef Week,  Dia do Produtor 
e Caminho do Boi – com curadoria da Be-
ckhauser –, quatro das principais atrações 
do setor pecuário no Brasil, passam agora 
à organização da mais nova empresa do 
Grupo Bandeirantes, que seguirá coorde-
nada por Carla Tuccilio. “Estamos fazendo 
justamente o que propõe o “Integrar para 
Crescer”, integrando esforços em ferramen-
tas de comunicação para levar ao maior 
número possível de produtores e demais 
integrantes da cadeia produtiva da carne 
conhecimento em pesquisa e mercado, com 
o propósito de contribuir para o desenvol-
vimento do setor”, diz Carla.

Além dos consolidados eventos, par-
cerias com importantes organizações da 
pecuária, como a Nova Assocon e a Scot 
Consultoria, permitirão em 2017 que o 
InterConf e o Confina Brasil, que seguem 
sob curadoria e realização de seus respec-
tivos fundadores, sejam organizados pelo 
Terraviva Eventos.

Outra novidade é a participação da “Vi-

trine de Tecnologia Sustentável”, projeto do 
governo do Estado de São Paulo realizado 
pela Secretaria da Agricultura e Abasteci-
mento (SSA) e de suas autarquias, o Instituto 
de Zootecnia (IZ) e Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios (APTA), na 
plataforma “Integrar para Crescer”.

Com o objetivo de ampliar ao máximo 
a difusão de novas tecnologias e práticas 
eficazes na atividade rural, o Terraviva 
Eventos insere o “Integrar para Crescer” no 
cenário internacional. Por meio da Business 
France, agência de promoção de negócios 
do governo francês no Brasil, firmou-se 
parceria com a Sommet de L’Élevage, prin-
cipal feira da cadeia produtiva da carne na 
Europa, realizada anualmente na França.

Entendendo a importância do apoio 
à boa imagem do setor, o Terraviva e a 
Verum sempre se dedicaram à promoção 
institucional do agronegócio e o Terraviva 
Eventos não será diferente. Assim, a cam-
panha “Somos da Carne”, anteriormente 
promovida pelos parceiros, segue ativa; e 
a campanha “Orgulho de Ser Pecuarista”, 
iniciada pela Nova Assocon, passa ao rol 
de campanhas institucionais promovidas.

Para Eduardo Ramos, diretor do Canal 
Terraviva, o Terraviva Eventos solidifica e  

A aliança vai tornar o projeto “Integrar para Crescer” ainda 
mais forte em 2017. Os eventos InterCorte, Caminho do Boi, 
Beef Week e Dia do Produtor passam a fazer parte do setor 
de eventos do Canal Terraviva, unidade de negócios que será 
conduzida por Carla Tuccilio.

Fotos: Daniela Collet
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Nova unidade de negócios do Terraviva será 
conduzida por Carla Tuccilio

O diretor do Canal Terraviva Eduardo Ramos, está confiante na nova empreitada
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Em uma área de 120 mil metros 
quadrados, a próxima edição do 
Showtec traz programação re-
cheada de novidades tecnológicas 
para o campo e discussões sobre 

os desafios do agro para o próximo ano. Entre 
os destaques, estão palestras, discussões e 
as visitas a campo, onde o participante terá 
acesso a informações técnicas atualizadas. O 
evento será realizado na sede da Fundação 
MS, em Maracaju, entre os dias 18 e 20 de 
janeiro de 2017.

Seguindo tendência da última edição, 
o evento terá mais de 120 expositores ofe-
recendo o que há de mais recente no setor 
agropecuário. “As informações técnicas, 
palestras, exposições, bem como mostras 
de sistemas produtivos são apresentadas aos 
participantes para que eles possam aplicar tais 
conhecimentos em suas atividades”, destaca 
o presidente da Fundação MS, Luis Alberto 
Moraes Novaes, que enfatiza a importância 
do acesso dos produtores rurais às últimas 
novidades do mercado agrícola.

Conforme o presidente, a contribuição 
do agronegócio para a economia brasileira 
é feita graças à evolução do setor, por meio 
das constantes pesquisas realizadas. “Nossa 
missão é transferir conhecimento, por meio 
de parceiras com diversas instituições de pes-

quisa, desenvolvendo novas alternativas para 
que o produtor leve ao campo a tecnologia 
que melhor se adapta com as condições de 
solo, clima e em respeito ao meio ambiente”, 
observa.

 A programação traz debates importantes, 
entre eles, manejo de pastagens para aumen-
to da produção bovina, bem estar animal, 
construção do solo para máxima produtivi-
dade, estruturação f ísica do solo, sanidade, 
qualidade do solo, melhoramento genético, 
integração e sucessão familiar, entre outros. 

Mantendo a tradição, o evento irá abordar, 

ainda, temas importantes sobre os principais 
desafios para a cultura de soja e milho safri-
nha, pequenos negócios rurais, conservação 
e manejo de solos, entre outros temas voltados 
para a agricultura. No dia 19, haverá visita ao 
campo, onde serão apresentados os efeitos de 
espécies vegetais na estrutura do solo por meio 
de uma trincheira com mais de 50 m² aberta 
em plena feira. Já no dia 20, a visita abordará 
amostragem e identificação de insetos agrí-
colas e eficiência de biotecnologia em milho.

Nos três dias de evento, das 8h às 17h, 
o público terá a oportunidade prestigiar o 

showtec 2017: proGraMação traz 
palestras, debates e visitas a caMpo

MoaGeM de cana no Centro-Sul Cai 70,98% na 2ª quinzena de dezembro

As usinas e destilarias do 
Centro-Sul do Brasil proces-
saram 3,06 milhões de tone-
ladas de cana-de-açúcar na 
segunda quinzena de dezem-

bro, volume 70,98% menor na comparação 
com igual período do ano passado (10,56 
milhões de toneladas). No acumulado da 
safra 2016/17, iniciada em abril, a moagem 
atinge 591,99 milhões de toneladas, apenas 
0,58% mais ante igual intervalo do ciclo 
2015/16 (588,56 milhões de t).

Os números foram divulgados nesta 
sexta-feira (13/1) pela União da Indústria 
de Cana-de-açúcar (Unica).O mix de pro-
dução na quinzena foi de 34,79% da oferta 
de matéria-prima para açúcar e os outros 
65,21%, para etanol. No acumulado da 
temporada, os porcentuais são de 46,63% 
e 53,37%, respectivamente. Com isso, a 

produção de açúcar na quinzena alcançou 
127 mil toneladas (-67,15%).

Já a de etanol totalizou 167 milhões de 
litros (- 67,07%), dos quais 46 milhões de 
litros de anidro e 121 milhões de litros de 
hidratado. No acumulado da safra 2016/17, 
a fabricação de açúcar atinge 35,20 milhões 
de toneladas (+ 15,67%) e a de etanol, 24,90 
bilhões de litros ( -7,55%), dos quais 10,53 
bilhões de litros de anidro e 14,37 bilhões 
de litros de hidratado.

Qualidade - Em relação à qualidade 
da matéria-prima, a Unica informou que 
o nível de Açúcares Totais Recuperáveis 
(ATR) na segunda quinzena de dezembro foi 
de 125,35 kg por tonelada de cana no Cen-
tro-Sul (+ 5,69%). No acumulado do ciclo, 
totaliza 133,83 kg por tonelada (+1,34%).

Conforme a Unica, dados apurados pelo 
Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) a 

partir de uma amostra de 36 empresas in-
dicam que a produtividade da área colhida 
em dezembro atingiu 68,66 toneladas de 
cana por hectare no Centro-Sul, com que-
da superior a 19,45% na comparação com 
o índice apurado nas mesmas empresas 
em novembro de 2015 (85,24 toneladas de 
cana-de-açúcar por hectare).

Além disso, destacou a entidade, a maior 
parte das empresas em operação no Centro-
Sul encerrou as operações da safra 2016/17 
até o mês de dezembro. Apenas 15 unidades 
produtoras continuam processando cana-
de-açúcar no início de janeiro, sendo 9 no 
Estado de São Paulo, 4 no Mato Grosso do 
Sul, 1 no Paraná e 1 em Minas Gerais.

Fotos: Divulgação

Apesar da queda no volume, índice de ATR é 5% 
maior que no período anterior

Projeto Cão Pastor, onde é realizada uma 
apresentação de pastoreio de ovelhas com 
cães da raça Border Collie. Simultaneamente, 
será feita uma mostra de tecnologias para 
pequenos negócios rurais, com cultivos de 
hortaliças, avicultura, plasticultura, preparo 
de insumos orgânicos, processo e colheita, 
higienização, seleção e classificação de hor-
taliças e assistência técnica.

Outro destaque do evento é o I Encon-
tro de Jovens da Agropecuária, organizado 
pela MNP Jovem. Entre os temas que serão 
abordados no encontro, estão: Como ser 
protagonista no futuro do agronegócio; O 
papel da juventude nos negócios tradicionais 
e, por fim, um painel de profissões para traçar 
o perfil desejado pelo mercado de trabalho.

A programação completa do evento já 
está disponível no site www.portalshowtec.
com.br.

Sobre o Showtec - Destinado aos 
produtores e empreendedores rurais, técnicos 
agrícolas, acadêmicos, entre outros, o Show-
tec é uma feira anual onde são apresentados 
produtos e serviços ligados ao setor agrope-
cuário, lançamentos, inovações tecnológicas, 
sistemas de produção, palestras técnicas e 
resultados de pesquisas que contribuem para 
a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. 
O evento é realizado pela Fundação MS.
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Na próxima quarta-feira, 
18, começa o Showtec em 
Maracaju (MS), na Funda-
ção MS. Na programação, 
cinco painéis técnicos sob a 

responsabilidade da Embrapa e parceiros. 
Sistemas integrados, gestão da propriedade, 
carreira profissional, qualidade do solo e 
manejo integrado de pragas são assuntos 
que os pesquisadores abordarão para pro-
dutores, estudantes e demais visitantes 
da feira.

Com mais de 35 anos de experiência 
em manejo, o pesquisador Ademir Zimmer 
ressalta que com o aumento da área de 
pastagens, do rebanho e da produção de 
carne, o manejo correto é essencial para a 
sustentabilidade da produção pecuária. Em 
sua palestra no dia 19, durante o Showtec 
2017, o agrônomo discorrerá sobre o pro-
cesso de degradação das pastagens e os 

efeitos de um mau manejo, as técnicas para 
um manejo adequado e as vantagens eco-
nômicas e ambientais quando a pastagem 
é bem cuidada.

As alturas de entrada e saída dos animais 
no pasto é um dos pontos críticos e o ganho 
animal é diretamente afetado quando isso 
não está calibrado. Zimmer apresentará 
resultados de pesquisa mostrando que, por 
exemplo, no quarto ano consecutivo de 
experimento, com taxa de lotação variável, 
o ganho animal dia (g) foi 760 em capim 
xaraés a 30 cm de altura, já a 15 cm caiu 
para 450. Além disso, “a diferença de tempo 
até o abate fica ao redor de 250 dias, entre 
30 cm e 25 cm, o que impacta também em 
custos. Isso falando em pecuária de corte, 
mas há resultados positivos na pecuária 
leiteira somente a partir de manejo e 
adubação corretos da pastagem”, reforça o 
pesquisador da Embrapa.

O pasto manejado impacta ainda no 
bem-estar do animal, que nutrido apro-
priadamente está em melhores condições 
de desenvolvimento. O bem-estar vai além 
do fornecimento de dietas balanceadas, 

eMbrapa leva Manejo de pastaGeM 
e bem-eStar animal para a ShowteC
“Projeto Cão Pastor” 
será uma das atrações 
do Showtec 2017

ele passa igualmente por disponibilidade 
de sombra, instalações rurais, transporte 
e abate. “De fato, animais submetidos ao 
estresse por calor diminuem o consumo 
de forragem e aumentam o de água, ele-
vam a frequência respiratória, batimentos 
cardíacos e taxa de sudação, tornam-se 
irrequietos ou ficam deitados por longos 
períodos, entre outros sintomas”, comenta 
a pesquisadora Fabiana Villa, que falará 
sobre o tema no estande da Embrapa (19).

Para a especialista em ciência animal, o 
assunto deixou de ocupar a esfera filosófica 
e isso se reforçou no comportamento do 
consumidor cada vez mais exigente, sempre 
em busca de um produto social e ambien-
talmente justo e sustentável. Durante sua 
palestra, Villa destacará a importância 
da sombra para o animal, com dados dos 
experimentos com árvores (eucaliptos), 
bovinos e capins, em distintos sistemas, 
conduzidos na Embrapa Gado de Corte 
(MS) desde 2008. Como resultados diretos 
do conforto térmico, afirma a zootecnista, 
estão melhores índices produtivos, como 
ganho de peso e produção de leite; e repro-

dutivos, como menor incidência de abortos 
e maior peso ao nascer.

 Vitrine - As palestras técnicas estão 
em companhia da vitrine instalada no es-
paço da Embrapa. Nos plotes, os visitantes 
encontrarão os capins piatã, paiaguás, 
tamani, zuri e os novos lançamentos da 
Embrapa, BRS Ipyporã e BRS Quênia. Os 
técnicos da Empresa prontos para aten-
dimento também apresentarão propostas 
de consórcios de milho com braquiária, 
panicum e leguminosa e palhada de capim 
para plantio direto de lavouras (milho, soja, 
mandioca e feijão).

Fotos: Divulgação
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eMbrapa publica inventário de 
recursos Genéticos aniMais
Publicação traz informações detalhadas sobre os animais da Arca de Noé do Século XXI

A Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa) 
apresentou o Inventário de 
Recursos Genéticos Ani-
mais. A publicação, editada 

pelas pesquisadoras da Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia Maria do Socorro 
Maués e Patrícia Ianella traz informações 
sobre os animais que fazem parte do progra-
ma de conservação da Empresa de norte a sul 
do Brasil. É uma oportunidade de conhecer 
a fundo a Arca de Noé da Embrapa.

O livro é resultado do trabalho que a 
Embrapa desenvolve em prol da conser-
vação de recursos genéticos animais desde 
a década de 1980 e reúne, pela primeira 
vez numa obra impressa, dados sobre os 
animais que fazem parte desse programa, 
com a participação de 26 autores e dois 
colaboradores, representando 12 unida-
des de pesquisa da Embrapa - Recursos 
Genéticos e Biotecnologia (Brasília, DF); 
Meio Norte (Teresina. PI); Gado de Corte 
(Campo Grande, MS); Pesca e Aquicultura 

(Palmas, TO); Suínos e Aves (Concórdia, 
SC); Tabuleiros Costeiros (Aracaju, SE); 
Pecuária Sul (Bagé, RS); Amazônia Oriental 
(Belém, PA); Caprinos e Ovinos (Sobral, 
CE); Pantanal (Corumbá, MS); Roraima 
(Boa Vista, RR) e Arroz e Feijão (Santo 
Antônio de Goiás, GO).

Ao longo de mais de 100 páginas, en-
contram-se informações detalhadas sobre 
animais de interesse zootécnico, incluindo 
os mais utilizados na agropecuária, como 
bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, 
equinos e ovinos, além de peixes, abelhas, 
muçuãs (pequena espécie sul-americana de 
tartaruga de água doce) e caititus, conheci-
dos popularmente como porcos do mato. 
Os dados permitem mapear a ocorrência no 
Brasil, a partir de referências à quantidade, 
comportamento e características específi-
cas de cada uma das raças.

raçaS naturalizadaS: baSe 
doS rebanhoS comerciaiS bra-
SileiroS 

Para Maria do Socorro Maués, que é 

uma das editoras da obra: “muito mais do 
que compilar dados, o Inventário apre-
senta ao leitor um universo, que poderia 
ter desaparecido, se não fosse o esforço e 
dedicação de pesquisadores da Embrapa 
que, em parceria com criadores e outras 
instituições de pesquisa e ensino no Brasil, 
dedicam-se diariamente à conservação 
das raças localmente adaptadas no Brasil. 
Trata-se de um universo de diversidade 
genética, desconhecido por muitos, mas 
que representa a base da formação dos 
rebanhos comerciais brasileiros”.

O objetivo principal do livro é aumentar 
o conhecimento de pecuaristas, professores, 
pesquisadores e estudantes, entre outros 
segmentos da sociedade, sobre as raças 
localmente adaptadas, ressaltando a sua 
importância para a história da pecuária 
brasileira. “Esperamos que seja mais um 
passo para consolidar a reinserção desses 
animais no mercado produtivo”, constata 
a pesquisadora.

arca de noé moderna e di-
VerSificada

A Embrapa investe na conservação de 
recursos genéticos animais desde 1983. 
O objetivo é preservar raças de animais 
domésticos de interesse para a pecuária, 
conhecidas como localmente adaptadas, 
pois se desenvolveram no Brasil a partir de 
animais trazidos pelos colonizadores logo 
após o descobrimento. São, portanto, ver-
dadeiros tesouros genéticos, pois possuem 
características de rusticidade e adaptabili-
dade adquiridas ao longo dos séculos, com 
grande potencial de uso em programas de 
melhoramento genético, a partir de cruza-
mentos com raças comerciais.

conSerVação de recurSoS 
genéticoS é prioridade daS 
naçõeS unidaS

A conservação de raças localmente 
adaptadas é uma das prioridades da FAO 
(Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação), que mantém 
uma comissão permanente para fortalecer 
a conservação e uso sustentável de recursos 
genéticos de plantas, animais e microrga-
nismos em nível mundial. O pesquisador 
da Embrapa Arthur Mariante é o ponto 
focal da região que compreende os países 
da América Latina e Caribe nessa comissão 
desde 2007. Ao longo desses anos, ele vem 
trabalhando para estreitar a parceria entre 
os países dessa região, com base nas quatro 
grandes linhas de atuação propostas pelo 
FAO em relação a recursos genéticos ani-

mais: conservação, utilização sustentável, 
caracterização e capacitação.

Para evitar a perda desse material ge-
nético importante e insubstituível, a Em-
brapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 
coordena ações de conservação in situ (no 
local de origem dos animais) e ex situ in 
vivo (quando os animais são criados fora do 
habitat no qual a raça se desenvolveu), em 
parceria com outras unidades da Embrapa 
em todas as regiões brasileiras, além de 
universidades, empresas estaduais de pes-
quisa, associações de criadores e produtores 
particulares.

A conservação in situ nos núcleos de 
conservação é feita nos habitats nos quais 
os animais vêm sendo submetidos à seleção 
natural. Nesses núcleos, são selecionados 
também os animais doadores de sêmen, 
embriões e DNA, que são conservados 
ex situ no Banco Genético da Embrapa, 
mantido na Embrapa Recursos Genéticos 
e Biotecnologia, em Brasília.  

Mais recentemente, novos animais vêm 
sendo incorporados à Arca de Noé da Em-
brapa, que está cada vez mais diversificada 
e tecnológica.  Sêmen, embriões e DNA são 
conservados em criobancos, congelados em 
nitrogênio líquido a temperaturas abaixo de 
zero, que mantêm a integridade biológica 
do material genético conservado a longo 
prazo. O Banco Genético da Embrapa é um 
espaço moderno e tecnológico, inaugurado 
em 2014, e apresenta as condições ideais de 
segurança para a salvaguarda de todo esse 
material genético.    

O Inventário é um dos resultados desse 
trabalho e traz informações detalhadas so-
bre os recursos genéticos animais mantidos 
nos núcleos de conservação da Embrapa, 
distribuídos pelo Território Nacional, e tam-
bém no Banco Genético na capital federal. 
“Vale lembrar que os dados apresentados 
foram elaborados pelos pesquisadores que 
atuam como guardiões desses recursos 
genéticos”, finaliza Socorro Maués.  
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produção de Grãos eM rondônia deve cheGar a 
1,6 Milhão de toneladas na safra 2016/2017

pedro chaves destina patrulha aGrícola 
para aSSentadoS de ponta porã (mS)

A estimativa da produção de 
grãos para a safra 2016/2017 
em Rondônia é de 1,6 milhão 
de toneladas. O crescimento 
deverá ser de 1,8% em relação 

à safra anterior, ou 21 mil toneladas. A área 
plantada está estimada em 482,8 mil hec-
tares. Os dados são do 4º Levantamento da 
safra 2016/2017, divulgado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab).

Para o secretário de Estado da Agri-
cultura, Evandro Padovani, Rondônia 
vem mantendo as áreas de produção em 
constante avanço graças aos investimentos 
em tecnologia e à recuperação das áreas 
degradadas com a agricultura por meio 
da Integração Lavoura Pecuária Floresta 
(ILPF), ou suas variantes, e as ações do 
governo em prol do aumento da produção.

“Uma ação direta do governo do esta-
do que contribuiu para esse cenário foi a 
redução da alíquota do ICMS sobre os fer-
tilizantes fabricados em Mato Grosso, que 
foi de 8,4% para 2,2%. Antes, os produtores 
do estado tinham que buscar o produto 
no Paraná e Rio Grande do Sul, e sofriam 
o impacto do frete. O governo está atento 
às preocupações dos produtores, buscan-
do garantir melhores condições de vida e 
renda”, destacou Padovani.

O senador Pedro Chaves (PSC-MS) 
anunciou dia 12 a destinação 
de uma patrulha agrícola para a 

prefeitura atender os pequenos produtores 
que vivem nos seis assentamentos de Ponta 
Porã. A garantia foi dada durante visita 
ao Assentamento Itamaraty – o maior do 
estado – onde vivem três mil famílias de 
pequenos agricultores, responsáveis pela 
produção de hortifrutigranjeiros, artesa-
nato, leite e derivados, que abastecem não 
só as escolas do município como também 
os pequenos comerciantes locais.

“Estou realmente impressionado com o 
que estou vendo aqui. Praticamente sem o 
apoio do poder público e com dificuldade 
até de obter água em volume suficiente, 
centenas de famílias produzem legumes, 
verduras, feijão, mel, frutas, massas, queijo, 

Neste quarto levantamento, para a safra 
2016/2017, a produção estimada indica 
um volume de 1,6 milhão de toneladas, 
aumento de 1,8% em relação à safra passada. 
Esse resultado representa um aumento na 
produção de 21 mil toneladas. Cabe res-
saltar que este incremento é influenciado 
fortemente pela produtividade média das 
culturas que, nesta safra, recupera-se da 
influência negativa das condições climáticas 
na safra passada.

A soja e o milho permanecem como 
principais culturas produzidas no estado. 
Os dois produtos correspondem a mais 
de 90% do que é produzido. A soja deve 
alcançar uma produção acima de 811,3 
mil toneladas. Para o milho, a estimativa é 
de 640,2 mil toneladas, distribuídas entre 
a primeira safra (102,4 mil toneladas) e a 
segunda (537,8 mil toneladas).

Segundo o pesquisador da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), Vicente Godinho, esse aumento 
de área e produção vem da necessidade 
de incrementar atividade pecuária, pois as 
pastagens chegam a um patamar que não 
remunera mais a atividade, obrigando o 
produtor a buscar alternativas de recupe-
ração que remunere.

“A integração com a lavoura para a 

manteiga, tudo orgânico e de boa qualidade. 
Esses pequenos produtores são verdadeiros 
heróis. Por isso, precisam e merecem apoio 
para ampliar e diversificar cada vez mais a 
produção, que só no ano passado, pelo que 
fui informado, rendeu um total de R$ 1,3 
milhão. Sou parceiro da prefeitura nessa 
empreitada e farei tudo o que puder, em 
Brasília, para que essa patrulha agrícola 
seja apenas o primeiro de uma série de 
benef ícios que traremos para o Itamaraty 
e os demais assentamentos de Ponta Porã”, 
afirmou o senador, que estava acompanhado 
do prefeito Hélio Peluffo (PSDB), vereadores 
e lideranças comunitárias da região.

A patrulha agrícola viabilizada por Pedro 
Chaves para Ponta Porã faz parte de um 
pacote de equipamentos que estão sendo 
adquiridos pelo governo estadual, através 

recuperação se torna viável para maioria 
dos pecuaristas fazendo com que mante-
nhamos um crescimento constante. Outro 
fator favorável neste ano é o clima, que se 
continuar teremos a confirmação de uma 
safra recorde,” explicou Vicente.

Já o arroz e feijão devem alcançar uma 
produção de 134,6 mil de toneladas e 17,4 
mil toneladas, respectivamente.

Vicente destacou ainda que em Ron-
dônia o início do plantio previsto para 

de recursos dos Ministérios da Agricultura e 
Desenvolvimento Agrário e da Superinten-
dência de Desenvolvimento do Centro-Oeste 
(SUDECO). A compra é feita com recursos 
de R$ 18,3 milhões, fruto de uma emenda de 
autoria da bancada de senadores e deputados 
federais que representam Mato Grosso do Sul 
em Brasília. O governo do estado, irá adquirir 
as patrulhas e as repassará às prefeituras, entra 
com uma contrapartida de R$ 1,9 milhão, 
totalizando um investimento de R$ 20,2 mi-
lhões. Os recursos já foram empenhados pela 
União. Falta apenas que o governo do estado 
dê sequência aos trâmites burocráticos para 
que os ministérios liberem a verba destinada 
a aquisição. A expectativa é de que até junho 
todas as patrulhas sejam entregues.

Ao todo são 92 patrulhas para atender 
os 79 municípios. Cada patrulha é formada 

acontecer na primeira quinzena de setem-
bro sofreu atraso em virtude da escassez 
das chuvas, mas que o plantio da Safra 
2016/2017 se encontra praticamente en-
cerrado.

As áreas de arroz estão situadas em 
regiões com solos relativamente bem ser-
vidos de água das chuvas e as demais de 
pastagens, que estão sendo sistematizadas, 
recebendo insumos para a sua recuperação 
e preparadas para o plantio de arroz.

por 1 trator 4X4, 1 grade niveladora, 1 grade 
aradora e 1 rotoencanteirador. Os equipa-
mentos serão repassados pelas prefeituras 
aos assentados, para que eles possam pre-
parar a terra para o plantio.

investimentos – Depois da visita ao 
Assentamento Itamaraty, Pedro Chaves 
se reuniu com Hélio Peluffo, secretários, 
vereadores e lideranças comunitárias na 
sede da prefeitura. No encontro, foram 
discutidos investimentos em saúde, edu-
cação e na infraestrutura do município. Na 
conversa ficou acertado que a prefeitura 
definirá projetos a serem encaminhados 
ao senador, que se encarregará de batalhar 
pela liberação de verbas federais.

“ Sou parceiro de Ponta Porã e de todos 
os municípios de Mato Grosso do Sul na 
luta pela melhoria da qualidade de vida da 
população. Meu gabinete, tanto em Brasília 
quanto em Campo Grande, estará sempre 
aberto para receber prefeitos, vereadores e 
demais lideranças com os quais tenho um 
objetivo comum: promover o desenvolvi-
mento do nosso estado”, finalizou o senador.

Rondônia vem mantendo as áreas de produção em constante 
avanço graças aos investimentos em tecnologia

Foto:Embrapa
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Revisão das projeções para a safra dos Estados 
Unidos ajudou, mas estimativa de produção maior 
no Brasil limita a alta

soja reaGe, Mas preço ainda 
eStá menor que dezembro

Os preços da soja no mercado brasileiro 
reagiram nos últimos dias, informa o Cen-
tro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea), na última segunda-feira 
(16/1). De acordo com os pesquisadores, o 
movimento seguiu o mercado internacional, 
que também teve uma valorização.

“Os valores subiram refletindo a alta 
externa devido a estimativas de menor pro-
dução e estoque final nos Estados Unidos 
e à queda do dólar frente a uma cesta de 
moedas, o que tornou o produto norte-a-
mericano atrativo aos importadores”, diz o 
Cepea, em nota.

O indicador com base nos negócios 
do mercado f ísico do Paraná encerrou a 
semana passada em R$ 71,47 a saca de 60 
quilos (na sexta-feira, 13/1). Em relação à 
sexta-feira anterior (6/1), houve uma valo-
rização de 1,75%.

A referência do Cepea baseada no cor-
redor de exportação de Paranaguá (PR) 
fechou a sexta-feira (13/1) cotada a R$ 76,21 
a saca. Em uma semana, a valorização é de 
2,57%, já que na sexta-feira anterior (6/1), 
a cotação foi de R$ 74,30 a saca.

Os pesquisadores do Cepea destacam, 

no entanto, que, mesmo depois dessa rea-
ção, as médias calculadas pela instituição 
ainda são as mais baixas desde maio do 
ano passado. A perspectiva de safra maior 
no Brasil e a demanda interna considerada 
enfraquecida são limitadores de uma valo-
rização maior do grão.

Nos primeiros 15 dias de janeiro, a 
média baseada no Estado do Paraná foi de 
R$ 70,81 a saca. Segundo o Cepea, o valor 
é 5,2% menor que o de dezembro de 2016 
e 9,8% abaixo do registrado no início do 
ano passado.

O indicador com base no corredor de 
exportação do Porto de Paranaguá, o valor 
médio ficou em R$ 75,09 a saca na primeira 
quinzena deste mês. Em relação a dezembro, 
é 4,3% menor. Na comparação com um ano 
atrás, a queda é de 13,3%.

rocratização do setor. 
adeSão - Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento está se preparando para 
aderir ao Programa de Infraestrutura de 
Dados Espaciais para o Estado de São 
Paulo (IDE-SP), um banco de dados 
geoespaciais que poderá subsidiar o 
Poder Executivo nos processos de pla-
nejamento e gestão de políticas públicas 
e de ordenamento territorial.

leilão - Foi realizado pela Conab - 
Companhia Nacional de Abastecimento, 
o primeiro leilão de frete do ano, um total 
de 2.567 toneladas de milho para abaste-
cer os pequenos produtores e pequenas 
agroindústrias que usam o grão como 
componente da ração animal. O produto 
será comercializado nos estados do Ceará 
e Acre, por meio do Programa de Vendas 
em Balcão, a preços compatíveis com os 
do mercado atacadista local.

café - Existem hoje estocados 
segundo a Conab - Companhia Nacio-
nal de Abastecimento, um estoque de 
café conillon, cerca de 1,5 e 1,7 milhão 
de sacas. Nesse montante, 70% estão 
nos armazéns privados dos estados 
do Espírito Santo, Rondônia e Sul da 
Bahia. Os números foram apresenta-
dos na quarta-feira (11), ao secretário 
de Política Agrícola do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Neri Geller, e a integrantes da cadeia 
produtiva.

Maurício Picazo Galhardo

Giro aGroneGócio
açÚcar - Apesar da soja ser o car-

ro-chefe das vendas externas brasileiras, 
o açúcar chama a atenção da balança 
comercial do agronegócio no acumulado 
de 2016. O produto foi responsável por 
quase todo o montante do complexo 
sucroalcooleiro, com 92% do valor em 
vendas do setor (US$ 10,44 bilhões).

produção - O Centro-Oeste deve 
liderar mais uma vez a produção agrí-
cola brasileira. Segundo a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), 
a região produzirá 90,6 milhões de 
toneladas de grãos, de um total de 213 
milhões de toneladas projetadas para a 
safra 2016/2017. 

SuSpenSão - O Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) suspendeu a recomendação de 
uso no Brasil de 63 fungicidas utiliza-
dos no controle da ferrugem asiática 
(Phakopsora pachyrhizi) na cultura da 
soja. A medida foi publicada no Diário 
Oficial da União (Ato 71), em dezembro 
de 2016. 

integração - Para melhorar 
a eficiência do agronegócio paulista, 
trazendo benef ícios ao produtor rural, 
a Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento iniciou o ano de 2017 interagindo 
com a Superintendência Regional do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) para harmonizar 
programas Estadual e federal de desbu-

Opine: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com | Um forte abraço. Até mais! | Jornalista voluntário MTB 64.425/SP.

Fotos: Divulgação

Anúncie Aqui!
67 3026.5636
Sua empresa em 

evidência no Agro nacional

Anúncie Aqui!
67 3026.5636
Sua empresa em 

evidência no Agro nacional
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ClASSIFICADOS 
AGROIN

Carrossel de 
produtos separados 

por categorais. 

JORNAl AGROIN
Últimas edições do Jornal 

Agroin Agrongócios, acesse 
e leia agora mesmo.

ÚlTIMAS 
NOTíCIAS
Notícias para 
o homem do 
campo manter-
se atualizado 
no dia-a-dia.

JORNAl AGROIN 
AGRONEGóCIOS
Acesso para downloand rápido.

PRóXIMOS EvENTOS
Display de eventos para 
uma fácil navegação sem 
a necessidade de acessar 
a Agenda.

AGROIN NO FACE
Fan page da Agroin 
Comunicação no 
Facebook. Curta essa 
ideia.

BANNER 
PUBlICITáRIO
Formatos GIF, 
JPG e SWF.

BANNERS 
PUBlICITáRIOS
Formatos GIF, 
JPG e SWF.

BANNERS 
PUBlICITáRIOS

Formatos GIF, 
JPG e SWF.

BANNER 
PUBlICITáRIO
Formatos GIF, 
JPG e SWF.

GAlERIAS
Últimos 
eventos 

cobertos pela 
equipe Agroin. 

NOTíCIAS EM DESTAqUES 
Principais notícias da 

atualidade para o acesso simples 
e rápido do leitor.

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

alguns de nossos projetos. 

acesse agora o novo site da

e cadastre-se para receber nossos 
boletins diários!

www.agroin.com.br


