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ProGraMa Montana 
diSPonibiliza nova 
Safra dE touroS 
coM foco no Ganho 
dE PESo

Uma nova safra de touros Montana 
chega ao mercado. São 1.200 reprodu-
tores avaliados pelo rigoroso programa 
de seleção do Composto Tropical 
Montana (São José do Rio Preto, SP), 
que passou por modificações, tornando 
a análise ainda mais sólida. Página 5.

fao PrEvê Maior 
Equilíbrio no 
MErcado Mundial 
EM 2013/2014

PrEço da arroba do 
boi, MEnor cuSto 
E ExPortaçõES 
favorEcEM 
confinaMEnto

oferta crescerá 6%, importações 
permanecerão estáveis e estoques 
finais serão 11% maiores. Página 6.

Página 11.

Evento terá a participação de 4 mil animais de 20 raças bovinas e duas 
ovinas, além de novidades como uma feira de ovinos e caprinos e uma 
exposição de muares. São esperados 25 mil visitantes. Páginas 3 e 4.

19ª Edição da fEicortE coMEça 
nESta SEGunda EM São Paulo

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação
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http://www.agrocentro.com.br/circuitofeicorte
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Evento terá a participação de 4 mil animais de 20 
raças bovinas e duas ovinas e vasta programação 

Começa nesta segunda, 17 de 
junho, a 19ª Feicorte (Feira 
internacional da Cadeia 
Produtiva da Carne), maior 
evento indoor do gênero do 

mundo, no Centro de Exposições imigran-
tes, em São Paulo (SP). 

Em 50 mil m², 250 empresas de refe-
rência nos segmentos de genética, saúde e 
nutrição animal, órgãos de desenvolvimento 
e pesquisas, máquinas e equipamentos, 
frigoríficos, entidades representativas, 
apresentam suas novidades aos mais de 25 
mil visitantes esperados para esta edição 
da feira.

A Feicorte terá ainda a participação 
de 4 mil animais, de 20 raças de bovinos 
(Simental, Simbrasil, Caracu, Limousin, 
Sindi, Bonsmara, Marchigiana, devon, 

Nelore, Nelore Mocho, Senepol, Angus, 
Hereford, Braford, Canchim, Charolês, 
Guzerá, Brahman, Tabapuã e Wagyu) e 
duas de ovinos (dorper e Santa inês), 
além de um estande da Associação do 
Cavalo Puro Sangue Lusitano. Pela pri-
meira vez, a raça devon participará da 
Feicorte com animais de argola. “Nossa 
expectativa é dar uma maior visibilidade 
às potencialidades da Raça devon, a mais 
rústica das britânicas, que aliada à alta 
adaptabilidade, hoje é criada de norte 
a Sul do Brasil. A Feicorte hoje é uma 
das mais importantes feiras de bovinos 
de corte do Brasil e do mundo, por esta 
razão, a Raça devon, sendo uma das mais 
antigas Raças de Corte do Mundo, tem 
que estar presente neste evento”, afirma 
o presidente da Associação Brasileira de 
Criadores de devon, Gilson Hoffmann.

Serão realizados ainda 12 leilões duran-

te a feira, além de um grande número de 
eventos, entre palestras, seminários, cursos 
e painéis, fortalecendo ainda mais o evento 

como palco de negócios e das principais 
discussões que envolvem a cadeia produtiva 
na carne.

O Evento é considerada a vitrine da pecuária nacional com lançamento de produtos e novas tecnologias

Uma das novidades desta edição é que 
a Feicorte sedia a Expoinel Paulista, 
etapa obrigatória para os criadores 

da raça Nelore que disputam o Ranking 
Nacional da Associação dos Criadores de 
Nelore do Brasil (ACNB) pelo Estado de 
São Paulo. A Feicorte será também etapa 
obrigatória da 1ª Copa São Paulo – Paraná, 
um dos campeonatos inter-regionais pro-
movidos pela Nelore como uma ferramenta 
de integração entre criadores e expositores 
de diversas regiões. Participam da Expoinel 
Paulista na Feicorte mais de 400 animais 
Nelore e Nelore Mocho. 

outra novidade da Feicorte em 2013 
é a realização da Feinco Preview, 
com leilões de ovinos, cursos, 

palestras, julgamentos, Espaço Gourmet e 
concurso de carcaças, o primeiro em uma 
grande exposição. Será lançado também na 
Feinco Preview um selo de qualidae para 

cortes provenientes de cruza dorper.
durante a Feicorte será promovida a 2ª 

Feimuares (Feira de Muares e Asininos), 
com a exposição de jumentos, burros e 
mulas, permitindo ao visitante conhecer a 
evolução desses animais e sua importância 
nas mais diversas atividades no campo.

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

Foto: ZZN Press

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação
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durante os dias 17 a 20 de junho, a 
Feicorte 2013 será palco da Xiii Exposição 
Nacional do Angus. Mais de 100 animais, 
distribuídos entre fêmeas e machos Po, 
participarão da principal exposição da raça 
no Brasil. Ao todo, serão 23 expositores com 
animais de argola na pista de julgamento.

os julgamentos começam pela manhã 
e estarão sob o crivo do experiente jurado 
e técnico da Angus, Renato Pinto Paiva. 
Na próxima quarta-feira (19), os machos 
competem. Já no dia seguinte é a vez das 
fêmeas entrarem nas pistas da Feicorte para 
serem avaliadas.

Paulo de Castro Marques, presidente da 
Associação Brasileira de Angus, comenta a 
importância da exposição para o fomento 
da genética da raça no País. “A Feicorte 
é considerada a exposição nacional da 
raça Angus, uma vitrine muito boa para a 
divulgação da genética de alta qualidade. 
Por ser realizada no principal centro do 
País, em São Paulo, as atenções de todo 
o setor pecuário estarão voltadas para cá”, 
ressalta Marques.

Ao final dos julgamentos, no dia 20, a 
premiação aos vencedores e encerramen-
to da feira será realizado no estande da 
Associação, instalado no interior da feira.

A Xiii Exposição Nacional de Argola 
faz parte do calendário oficial de exposi-
ções nacionais da Associação Brasileira de 
Angus, que em 2013 já contou com etapas 
na Emapa (Avaré, SP), Expouruguaiana 
(Uruguaiana, RS), Expolondrina (Londri-
na, PR) e outono Angus Show (Esteio, 
RS). o próximo julgamento acontece em 
agosto, durante a Expointer, em Esteio (RS).

A programação da Feicorte con-
templa diversos eventos que 
contribuem para disseminar o 
conhecimento e a importância 
do uso da tecnologia para uma 

maior produtividade da atividade pecuária. 
Nos dias 17 e 18 de junho ocorre o Vii 

Curso de Morfologia para Seleção e Escolha 
de Reprodutores e Matrizes das Raças Ze-
buínas de Corte - Feicorte 2013, oficializado 
pela Associação Brasileira dos Criadores de 
Zebu (ABCZ). Nos dias 18 e 19 de junho, será 
promovido o Curso Boi com Bula - Selecio-
nando Reprodutores e Matrizes Funcionais.

No dia 18 de junho, às 11h, o juiz 
internacional Matteo Ridolfi, convidado 
pela Associação Brasileira de Criadores de 
Marchigiana, ministra a palestra técnica “A 
influencia da genética italiana no melho-
ramento da raça na itália e no Brasil”. No 
mesmo dia, a partir das 14h será promovido 
o Painel “Prioridades de Sanidade Animal”, 
coordenado pelo presidente do Conselho 
Nacional da Pecuária de Corte (CNPC), Tirso 
de Salles Meirelles, quando serão abordados 
temas como Febre Aftosa, Brucelose, Raiva 
Bovina e Clostridiose.

A Câmara Setorial da Carne Bovina se 
reúne no dia 19 de junho, às 12h, para discutir 

durante a Feicorte será feita a entrega 
do Prêmio Nelson Pineda – Ano 
iii, promovido pela organização da 

feira em parceria com a Scot Consultoria 
e Associação Nacional de Confinadores 
(Assocon). Serão premiados os 40 desta-
ques do confinamento de 2012 no Brasil 
e 10 destaques em sustentabilidade, além 
do lançamento de uma nova categoria: Boi 
a Pasto.

anGuS tErá 100 
aniMaiS EM PiSta 
na fEicortE
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PrêMio nElSon 
PinEda ExcElência 
EM confinaMEnto 
coMPlEta 3 anoS

a conjuntura da pecuária bovina e a criação 
do Conselho da Bovinocultura (Consebov). 
No mesmo dia, às 16h, o “Encontro de Líde-
res” discutirá governança para programas 
de fidelidade. 

Na quinta-feira, às 10h, a Feicorte pro-
move o 1º Fórum de Comunicação: A im-
portância da comunicação e eventos como 
canais difusores de atualização e novos 
conhecimentos para a pecuária do futuro. Às 
14h, o ex-presidente do Banco Central Hen-

rique Meirelles ministra a palestra “Riscos e 
oportunidades da desaceleração da economia 
para o agronegócio”, seguida de debate com 
ivan Wedekin (diretor de Commodities 
BM&FBoVESPA e diretor Geral BBM) e 
Miguel daoud (Comentarista econômico 
do Canal Rural).

No mesmo dia, das 14h às 17h, será a vez 
do Workshop Veterinária - USP na FEiCoR-
TE - Tecnologia com retorno econômico para 
a cadeia produtiva da carne bovina. 

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o 

In
te

rn
et

http://www.encontrodecriadores.com.br
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ProGraMa Montana diSPonibiliza nova Safra dE 
touroS SElEcionadoS coM foco no Ganho dE PESo

os animais estarão disponí-
veis para venda a partir do 
mês de julho nas fazendas 
de todos os parceiros, 
localizadas no norte do 

Uruguai, Rio Grande do Sul, Goiás, São 
Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

de acordo com a gerente de operações 
do Programa Montana, Gabriela Giacomini, 
esta é a primeira safra de touros após a mu-
dança na nova fórmula do Índice Montana, 
principal ferramenta de seleção genética 
utilizada pelo Programa. Com a novidade, 
o Índice Montana passa a ter a seguinte 
fórmula: 20%(dEP de Peso à desmama) + 
20%(dEP de Ganho de Peso) + 30%(dEP de 
Peso ao Sobreano) + 20%(dEP de Músculo) 
+ 10%(dEP de Circunferência Escrotal).

“Após 19 anos de seleção, passamos por 
uma atualização natural, que nos rendeu 
uma avaliação mais moderna, voltada ainda 
mais à obtenção de animais especializados 
em ganho de peso, sem abrir mão de fer-
tilidade e precocidade”, destaca Gabriela, 
enfatizando os resultados obtidos pelos 
tourinhos da safra 2011 nos testes. “A safra 
está excelente! São touros de alto Índice de 
seleção, excelente fenótipo e morfologia. 
As alterações na avaliação genética foram 
importantes e, sem dúvida, trarão reflexos 
muito positivos nas fazendas de nossos 
clientes”, ressalta.

os touros Montana se destacam por 
serem totalmente adaptados à pecuária tro-
pical, com grandes índices de produtividade 
a campo e famosos pela facilidade de ganho 

de peso. Além da hetorose e rusticidade, o 
Programa Montana possui o CEiP, docu-
mento emitido pelo MAPA (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 
para programas com verdadeiro avanço 
genético. de acordo com as regras do CEiP, 
apenas os 23% melhores animais podem ser 
comercializados como touros. “É a garantia 

que nossos clientes têm de estar comprando 
apenas animais de ponta”, encerra Gabriela.

Para mais informações sobre o Progra-
ma Composto Tropical Montana, acesse 
o site www.compostomontana.com.br, 
mande um e-mail para faleconosco@
compostomontana.com.br ou ligue para 
(17) 3011-6775.

Foto: DIvulgação

Uma nova safra de touros Montana chega ao mercado. 
São 1.200 reprodutores avaliados pelo rigoroso programa 
de seleção do Composto Tropical Montana (São José do 
Rio Preto, SP), que passou por modificações, tornando a 
análise ainda mais sólida.

http://www.beckhauser.com.br
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fao PrEvê Maior Equilíbrio no MErcado 
Mundial dE aliMEntoS EM 2013/2014

de acordo com relatório semes-
tral sobre mercados mundiais 
de alimentos divulgado  dia 
13/6, pela organização das 
Nações Unidas para a Alimen-

tação e a Agricultura (FAo), a tendência é de 
maior equilíbrio entre a oferta e a demanda de 
cereais na nova temporada de comercialização 
de 2013/2014. 

o relatório indica que, depois da situação 
relativamente tensa e do aumento dos preços 
verificados em 2012/2013, “as boas perspec-
tivas de produção e a provável reposição das 
reservas mundiais poderão abrir caminho à 
estabilização dos mercados e à diminuição 
dos preços na nova temporada”. 

Neste sentido, as estimativas da FAo 
sobre as importações mundiais de alimentos 
em 2013 apontam para um montante de US$ 
1,09 bilhão, patamar bem próximo às compras 
registradas no ano passado, mas 13% abaixo do 
valor recorde de 2011. A previsão é de que os 

preços mais elevados dos produtos pesqueiros 
e pecuários sejam compensados por menores 
gastos com a maioria dos outros produtos, 
especialmente no que se refere ao açúcar. 

As perspectivas de colheitas domésticas 
abundantes nos países menos desenvolvidos, 
nos países de baixos rendimentos e com 
déficit de alimentos, e nos países da África 
Subsaariana devem reduzir a necessidades 
de importação nestas regiões. E a previsão de 
que a safra mundial de grãos em 2013 atinja 
um recorde de 2,46 bilhões de toneladas deve 
derrubar os preços dos cereais e estabilizar 
mercados.  Já o consumo deve atingir os 2,40 
bilhões de toneladas, volume 3% superior ao 
verificado em 2012/2013. Grande parte deste 
aumento decorrerá de uma maior utilização 
de milho para rações animais e fins industriais 
nos EUA. 

Com base nas atuais previsões, até ao final 
das colheitas em 2014, as reservas mundiais 
de cereais poderão registrar uma recuperação 

de 11%, atingindo os 569 milhões de tonela-
das, o nível mais elevado dos últimos doze 
anos. No caso do trigo, os maiores aumentos 
serão registrados na China, União Europeia 
e Federação Russa.  

Prevê-se ainda que o comércio mundial 
de cereais atingirá os 306 milhões de tone-
ladas em 2013/2014, volume semelhante ao 
verificado em 2012/2013. Segundo as pre-
visões, a redução no comércio de trigo será 
compensada pela recuperação no comércio 
de milho, ao passo que o comércio de arroz 
sofrerá poucas alterações em 2014. 

As previsões relativas a outros produtos 
incluem: 

Açúcar – Em 2012/2013, a produção 
mundial de açúcar deverá aumentar em 4,8 
milhões de toneladas, atingindo os 180 mi-
lhões de toneladas, prevendo-se um excedente 
de 6,6 milhões de toneladas. Espera-se que o 
aumento da produção ocorra no Brasil, nos 
Estados Unidos, na Austrália e na China e que 
compense o declínio da produção na Índia, 
na União Europeia e na Tailândia. 

Carne – As previsões indicam que a 

produção mundial de carne atingirá os 308,2 
milhões de toneladas em 2013, um modesto 
aumento de 4,3 milhões de toneladas. A 
maior produção de carne deverá ocorrer, 
sobretudo, nos países em desenvolvimento, 
como resposta à crescente procura. 

Leite e produtos lácteos – os preços 
internacionais dos produtos lácteos registra-
ram forte alta nos primeiros meses de 2013 e 
a tendência é de manutenção das cotações em 
níveis elevados durante os próximos meses, 
devido à redução da produção de leite na 
Nova Zelândia e na diminuição das reservas 
de produtos lácteos na União Europeia e 
Estados Unidos. 

Oleaginosas – As expectativas de uma 
acentuada recuperação da produção mundial 
de oleaginosas em 2012/2013, combinadas 
com um abrandamento no crescimento do 
consumo, levaram a uma diminuição dos 
preços mundiais. As primeiras previsões po-
sitivas de produção para 2013/2014 sugerem 
uma relação entre a oferta e a procura a nível 
mundial mais equilibrada e, consequentemen-
te, uma diminuição generalizada dos preços.

Oferta crescerá 6%, importações permanecerão estáveis e 
estoques finais serão 11% maiores

http://www.famasul.com.br
http://www.bmlsol.com.br/
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Mda E EMbraPa diScutEM açõES Para auMEntar 
a Produção dE lEitE na aGricultura faMiliar
Representantes de 23 unidades 

da Embrapa estiveram reuni-
dos com o assessor do departa-
mento de Assistência Técnica 
e Extensão do Ministério do 

desenvolvimento Agrário (MdA), Hur Ben 
Correa da Silva, na sede da Embrapa Gado 
de Leite (Juiz de Fora, MG). A reunião, que 
também contou com a presença de técnicos 
da Emater-MG, Epagri e MdA, ocorreu 
nos dias 11 de 12 de junho e teve como 
objetivo debater as diretrizes para o edital 
de contratação de instituições de assistência 
técnica e extensão rural, que irá capacitar 
50 mil produtores de leite de base familiar 
em todo o país.

o MdA irá investir R$ 50 milhões 
neste processo, que visa melhorar a efici-
ência e qualidade da produção de leite de 
base familiar, ampliando a participação 
de pequenos produtores no mercado.  o 
diretor de Transferência de Tecnologias 
da Embrapa, Waldyr Stumpf, que esteve 
presente à reunião, disse que esta é uma 
rara oportunidade de se construir um 
edital de transferência de tecnologia com 

a participação do elo da pesquisa.
Segundo a chefe-adjunta de Transfe-

rência de Tecnologias da Embrapa Gado de 
Leite, Elizabeth Fernandes, cerca de 90% dos 
produtores de leite do país produzem menos 
de 100 litros de leite/dia. Para se manterem 
competitivos, a expectativa é que a produção 
alcance pelos menos o patamar de 100 litros. 

o chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, 
duarte Vilela afirma que, para o produtor de 

base familiar, mais do que desenvolver novas 
tecnologias é preciso garantir que as exis-
tentes cheguem ao campo de forma correta.

Hur Bem tem o mesmo pensamento: 
“as tecnologias existem e muitas delas 
não representam custo algum. o que falta 
é habilitar o produtor a adotá-las, daí a 
necessidade de um amplo programa de 
capacitação”.

A Embrapa irá ajudar na identificação 

das bacias leiteiras que serão objeto de 
trabalho, estudando os gargalos da produ-
ção e propondo soluções. A instituição irá 
capacitar multiplicadores da assistência 
técnica e extensão rural, contratados por 
meio do edital, que por sua vez levarão os 
conhecimentos ao produtor. Segundo o 
assessor do MdA, em cerca de três meses, 
as ações já estarão sendo aplicadas no setor 
produtivo.

Foto: Zineb Benchekchou

http://www.agromix.tv
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http://www.dowagro.com.br
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ManifEStação PEla Paz no caMPo rEúnE MaiS 
dE 5 Mil ProdutorES EM Mato GroSSo do Sul

ParaGuai atinGE colhEita rEcordE dE Soja

EStoquES nortE-aMEricanoS dEvEM cair 2,7% na Safra 2013/2014

“Vamos reconstruir 
cada caibro, cada 
tijolo, cada pedaço 
de chão das proprie-
dades destruídas em 

Mato Grosso do Sul. Reconstruiremos por 
que aquela área é nossa e produz rique-
zas”. A fala do presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária (Sistema Famasul), 
Eduardo Riedel, deu o tom dos discursos 
durante a movimentação “onde tem Justiça, 
tem espaço para todos”, realizada em Nova 
Alvorada do Sul (MS) e, simultaneamente, 
em outros sete estados brasileiros, nessa 
sexta-feira (14). organizada pela Famasul 
e Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), a manifestação pediu 
segurança jurídica ao produtor rural e paz 
no campo.

Mais de cinco mil produtores rurais 
se reuniram na movimentação sul-mato-
-grossense. A presidente da CNA, senadora 
Kátia Abreu, participou da manifestação e 
foi aplaudida pelos produtores ao defender a 

A colheita de soja 2012/2013 no 
Paraguai alcançou 9,3 milhões de 
toneladas. o dado é da Câmara 

Paraguaia de Exportadores de Cereais 
e oleaginosas. Esse recorde duplicou a 
quantidade colhida na safra anterior e con-
firmou a expansão sem pausa do cultivo no 
país. inicialmente, a estimativa era de 8,4 
milhões de toneladas no início da plantação 
em outubro. 

o departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (Usda) re-
duziu as estimativas para a safra 

norte-americana de milho 2013/2014 no 
relatório mensal divulgado dia 12/06, 
para 355,75 milhões de toneladas, em 
comparação com as projeções de 359,17 
milhões de toneladas apontadas no rela-
tório de maio. 

A safra passada foi de 273,83 milhões de 

compra de propriedades para a ampliação de 
áreas indígenas.  “Temos que dizer compra 
de fazenda e não indenização. E compra 
de fazenda de produtor rural que quiser 
vender”, defendeu. Kátia Abreu deu ênfase 
à violência com que os produtores rurais 
têm sido retirados de suas casas durante 
as invasões. Mato Grosso do Sul tem 66 
propriedades invadidas. “Se os índios foram 
injustiçados, hoje os injustiçados somos 
nós”, afirmou a senadora. 

Produtores e lideranças rurais do Pa-
raná, Maranhão, Rio Grande do Sul e São 
Paulo participara da manifestação em MS. 
do Paraná, houve deslocamento de uma co-
mitiva de 15 ônibus, com 650 produtores. o 
ato pacífico tem objetivo de chamar atenção 
da sociedade e do poder público sobre a falta 
de segurança jurídica. Sem interromper o 
trânsito, os manifestantes distribuíram aos 
motoristas, material informativo, adesivos 
e envelopes com sementes de hortaliças. 

“Estamos aqui para a sociedade ouvir o 
pedido de socorro do produtor rural”, afirmou 

durante o ciclo 2011/2012, os agricul-
tores obtiveram 4,3 milhões de toneladas 
da oleaginosa devido a uma forte seca que 
reduziu os rendimentos. Este ano, o clima 
seco só afetou os cultivos do norte, que repre-
senta cerca de 10% do total de área plantada. 

"As condições foram muito diferentes 
e diferenciadas de acordo com épocas e a 
região, assim tivemos uma colheita com 
altos rendimentos no início e baixíssimos 

toneladas, devido à forte seca que atingiu 
o país. 

A queda atual reflete o atraso no plantio 
na região que contempla o cinturão de milho 
do país devido as adversidades climáticas. 
Com isso, os estoques finais também fo-
ram reduzidos e devem se situar em 49,52 
milhões de toneladas. 

o mercado apostava num corte bem 
maior e estimava estoques finais de 44,65 

Riedel. Ao fazer referência às fazendas incen-
diadas pelos indígenas, o dirigente justificou 
que quem produz também tem história na 
região. “Vamos valorizar a história e a origem 
de quem prejudicado. Não é justo expulsar 20 
mil produtores como ocorreu no Maranhão. 
Não vamos sossegar enquanto houver uma 

no final", disse o assessor da Câmara, Luis 
Cubilla, na apresentação do informativo 

milhões de toneladas. Em maio, o Usda 
previu estoques finais de 50,91 milhões de 
toneladas para o país. A safra da China foi 
mantida em 212 milhões de toneladas, com 
importações de 7 milhões de toneladas, 
mas os estoques finais caíram 4,12% sobre 
as projeções de maio, para 58,24 milhões 
de toneladas. o departamento manteve 
as previsões para as safras do Brasil e da 
Argentina.

propriedade invadida em MS“, disse. 
deputados estaduais, federais e sena-

dores discursaram durante a mobilização 
com afirmações sobre a busca de solução em 
reuniões semanais com representantes do 
Congresso Nacional, Assembleia Legislati-
va e Ministérios da Casa Civil e da Justiça.

final da safra, elaborada em conjunto com o 
instituto de Biotecnologia Agrícola (inbio). 

A área de cultivo do principal produto 
de exportação do país cresceu em 6,5%, para 
3,15 milhões de hectares, e o rendimento 
médio nacional foi de 2.967 quilos (quase 50 
sacas) por hectare, contra um rendimento 
médio de 1.473 quilos (menos de 25 sacas) 
da safra anterior. As informações partem 
do infocampo.
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Foto: Reprodução Internet

Foto: Reprodução Internet
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bill GatES: "uM bilhão dE 
PESSoaS MorrEria SE não 
tivéSSEMoS fErtilizantES"

Ele é conhecido como o magnata 
fundador da Microsoft e criador 
do sistema operacional Windo-
ws. Também se notabiliza por 
ações sociais, e por conduzir 

uma empresa que saiu de uma garagem para 
conquistar o planeta. No entanto, revelou-se 
este mês um admirador da agricultura – e 
especialmente dos fertilizantes.

“os fertilizantes são muito interessantes. 
Não poderíamos nos alimentar – um bilhão 
de pessoas teria que morrer – se não estivés-
semos utilizando fertilizantes”, disse Gates 
em entrevista ao jornalista Charlie Rose no 
programa "60 Minutes" da Rede CBS. 

Em uma carta pública que costuma 
escrever anualmente, pediu aos Estados 
Unidos e a outras nações desenvolvidas 
que prestigiem a atividade rural. “A agri-
cultura é um grande exemplo de algo fun-
damental para o pobre que recebe muito 
pouca atenção nos países ricos. Questões 
agrícolas raramente estão nos noticiários. 
As exceções acontecem quando o alimento 
está contaminado, quando os subsídios do 
governo estão sendo debatidos, ou quando 
há uma fome”, lamentou.

Gates adverte que, ao longo da últi-
ma década, a demanda por alimentos e 
os preços subiram. Ao mesmo tempo, a 

mudança climática ameaça a produção, 
e em muitos países já há escassez. “É 
chocante – para não dizer falta de visão 
potencialmente perigosa – o pouco di-

23º lEilão virtual jacarEzinho ofErta PEla PriMEira vEz lotES 
dE aniMaiS nElorE cEiP coM dEP GEnôMica durantE a fEicortE
Pela primeira vez, um grupo de animais 

selecionados com o uso das dEPs Ge-
nômicas, a mais nova tecnologia para o 

melhoramento genético do gado zebuíno, será 
comercializado no 23º Leilão Virtual Jacare-
zinho. Serão ofertados na ocasião 195 touros 
Nelore CEiP safra 2010 mais um touro Teste 
de Progênie, além de 200 doses de sêmen do 

grande patriarca Kulal AJ. A venda acontece 
durante a 19ª Feicorte, em São Paulo (SP), no 
dia 18 de junho, às 14h, com transmissão ao 
vivo pelo canal Terra Viva.

Todos os animais em oferta no leilão 
possuem o CEiP, além de atenderem às 
características econômicas impostas pelo 
mercado. A dEP Genômica, a mais recente 

ferramenta de seleção utilizada pela AJ, é o 
diferencial de alguns dos lotes colocados em 
oferta, garantindo ao produtor a aquisição 
de um touro superior. 

ian Hill, diretor geral da Agropecuária 
Jacarezinho, atesta a qualidade genética 
ofertada, oriunda de um dos principais 
projetos pecuários do país, que disponibiliza 

há mais de 20 anos o top em touros Nelore 
para o mercado. “Todos os indivíduos em 
oferta são touros de repasse utilizados pela 
AJ, animais testados e provados por nós. São 
tourinhos com frame moderado, musculosi-
dade avantajada, com ótimas medidas para 
perímetro escrotal, ou seja, realmente são 
animais melhoradores”, afirma Hill.

nheiro que é gasto em pesquisa agrícola. 
No total, apenas US$ 3 bilhões por ano 
são gastos em pesquisa das sete culturas 
mais importantes”, avaliou.

dia dE caMPo Safrinha 2013 aPrESEnta MaiS dE 50 variEdadES dE Milho 

Encontro já conhecido entre os produ-
tores rurais e empresas de assistência 
técnica conveniadas à Fundação MS, 

o dia de Campo Safrinha 2013 será realizado 
nos dias 26 de junho, em Maracaju, e 3 de 
julho, em dourados, nas áreas experimen-
tais da entidade. Uma oportunidade para 
que os representantes da ponta da cadeia 
produtiva conheçam as novas tecnologias 
para o milho safrinha. 

 Nos dois dias de eventos serão apre-
sentados mais de 50 híbridos de milho, 

cujas características do grão variam de 
acordo com o ciclo, precocidade, sanidade, 
potencial produtivo, e estabilidade e grau 
de adaptação às diversas regiões de Mato 
Grosso do Sul. 

 “o produtor rural poderá conhecer os 
diferentes materiais de milho disponíveis 
no mercado e terá a vantagem de usar esta 
informação no momento da compra de 
suas sementes, e pode escolher o que mais 
se adapta as condições de sua propriedade”, 
explica o biólogo e pesquisador da Fundação 

MS, Alex Melotto. 
 Além das variações dos híbridos de 

milho, o produtor rural terá acesso a 
informações e áreas experimentais de 
consórcio milho-capim, ao acompanhar 
de perto demonstrações de técnicas de 
implantação e manejo, com diferentes 
tipos de capim. desta forma, o produtor 
conhecerá alternativas para melhoria da 
produtividade ao cultivar a lavoura de soja 
sob o capim, em plantio direto.

Participam do evento técnicos do setor 
produtivo, engenheiros agrônomos, biólo-
gos, cooperativas, acadêmicos, empresas de 
assistência técnica e demais profissionais 
do setor.

 SERviçO: 

26 de junhO - dia de Campo em 
Maracaju na Unidade Experimental Fa-
zenda Alegria.

 
3 de juLhO - dia de Campo em dou-

rados na Unidade Experimental UFGd.

diA de CAmpO - o dia de Campo 
é um evento que a Fundação MS organiza 
toda Safra e safrinha, com intuito de levar 
ao produtor a informação em primeira mão.  
os eventos são abertos ao público e direcio-
nados aos profissionais da cadeia produtiva, 
técnicos, pesquisadores e acadêmicos.

O evento apresentará as tecnologias para o milho safrinha 
que podem potencializar a produtividade e reduzir custos
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PrEço da arroba do boi, MEnor cuSto E 
ExPortaçõES favorEcEM confinaMEnto

os preços mais baixos do mi-
lho, a expectativa de cotação 
firme da arroba do boi gordo 
e as exportações de carne 
em alta devem estimular 

o confinamento neste ano, avalia o gerente 
de mercado da Agroceres Multimix, Victor 
Walzberg. Ele não cita porcentual, mas com 
base nos fundamentos diz, em nota, que o 
volume de animais engordados nesse sistema 
intensivo vai aumentar ante 2012. 

Para o especialista, que participará da 
Feicorte 2013 na próxima semana, apesar de 
um volume maior de confinados, o período 
tradicional de entressafra sustentará os 
preços da arroba no segundo semestre do 
ano. "o valor da arroba pode subir até 10%, 
chegando até R$ 110. Hoje os frigoríficos 

Para quem está em busca de touros 
para a monta antecipada e animais 
com qualidade diferenciada para cria 

e recria, a hora é essa. Nos próximos dias 21 
e 22 de junho, a Fazenda 3R localizada na 
cidade de Figueirão MS, oferta seus prin-
cipais produtos produzidos durante o ano.

“ofertaremos mais de 70 animais avalia-
dos por um dos mais importantes programas 
melhoramento genético do país, o Geneplus 
da Embrapa. Touros com alta pressão ge-
nética e que são atualmente a ferramenta 
indispensável para produzirmos o bezerro de 
qualidade da 3R”, ressalta Rubens Catenacci, 
proprietário da 3R.

Além dos touros, a 3R ofertará no dia 

já estão com baixa escala, o que favorece o 
produtor na negociação." outro ponto que 
chama a atenção é que não houve alojamen-
to no primeiro ciclo de confinamento deste 
ano, resultando na atual falta de gado para 
abate, explica Walzberg. 

expOrtAções- Walzberg ainda 
disse que a combinação da crise econômica 
mundial com aumento dos custos de pro-
dução em grandes produtores mundiais, 
como Estados Unidos, Canadá, Austrália 
e Argentina, levou a uma perda de com-
petitividade da pecuária naqueles países. 
o movimento se traduziu em uma redução 
dramática dos seus rebanhos.

"A demanda mundial por carne bovina 
continua firme enquanto a oferta está re-
duzida em função da queda de disponibi-

seguinte em seu Mega Leilão, mais de 4 mil 
animais para cria, recria e engorda, ideais 
para quem busca precocidade, rusticidade 
e qualidade de carcaça.  “No primeiro dia os 
pais, no segundo dia os filhos, a tradução do 
nosso trabalho disponível para quem quiser 
melhorar e aumentar a produção da fazenda”, 
finaliza Rubens.

o leilão de touros será realizado no dia 21 
de junho, às 19 horas e o Mega leilão no dia 
22 a partir das 11 horas, ambos no tatersal 
de eventos da Fazenda 3R no Figueirão-MS. 
os remates serão transmitidos pelo canal do 
Boi e serão organizados pela Estância Bahia. 
Mais informações pelo fone (67)3045 0060 
e (67)9964 1085. 

lidade de animais em países importantes e 
o Brasil é um dos poucos países do mundo 
em condições de atender a esta demanda, 

fazEnda 3r ofErta touroS E 
aniMaiS Para cria EM doiS 
rEMatES no fiGuEirão-MS

o que pode contribuir para aumento das 
exportações brasileiras e até abertura de 
novos mercados", ressalta o executivo. 

volume de animais engordados nesse sistema 
intensivo vai aumentar ante 2012

Crise econômica mundial e aumento dos custos de produção em grandes produtores mundiais favorece 
confinamento no Brasil

Foto: Fundação MS
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http://www.socil.com.br
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http://www.neloregrendene.com.br/1000touros

