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GovErno dE MS E 
MiniStério da PESca 
libEraM árEaS EM 5 
ParquES aquícolaS

 Governo de Mato Grosso do Sul 
garantiu assistência técnica e extensão 
rural aos pescadores que receberam os 
certificados de cessão de áreas em cinco 
parques aquícolas do reservatório de 
ilha Solteira, entregues no último dia 
27 pelo Ministério da Pesca e Aqui-
cultura, e avaliará, durante o processo 
de produção e comercialização, uma 
tributação diferenciada para incentivar 
a atividade. Página 2.

banco dE aduboS 
vErdES bEnEficiará 
PEquEnoS 
ProdutorES

os pequenos agricultores da região 
norte do Piauí, principalmente os 
instalados no distrito de irrigação dos 
Tabuleiros Litorâneos e que trabalham 
com fruticultura orgânica, têm agora 
a perspectiva de reduzir os custos na 
produção com dependência quanto aos 
insumos externos. Página 4.

ji Paraná rEcEbE EtaPa do 
circuito fEicortE nft 2013
Depois de passar 
por Cuiabá, Palmas 
e Campo Grande, 
circuito que roda as 
principais capitais 
da pecuária nacional 
chega a Rondônia e 
será também uma das 
atrações da Expo Jipa 
2013.

biorrEfinariaS PodEM rEduzir déficit na 
balança coMErcial da indúStria quíMica

Rondônia recebe na próxima 
semana a 4ª Etapa do Circuito 
Feicorte NFT. o evento, que 
vem percorrendo as prin-
cipais capitais pecuárias do 

Brasil para levar informação, discussão e 
tecnologia a fim de aprimorar a eficiência 
na produção e comercialização da carne, 
ocorre nos dias 3 e 4 de outubro, no Parque 
de Exposições Hermínio Victorelli, em Ji-
Paraná (Ro).

Em dois dias de workshop, a eficiência 
será discutida sob diversas óticas: nutrição, 
genética, gestão, mercado, influência do 
clima da pecuária, pastagens, bem-estar 
animal, tipificação de carcaça, entre outros.

dentro da programação desta edição, 
uma das novidades é a apresentação do tema 
“Transformação da pecuária em Rondônia e 
novas formas de comercialização”, que será 

ministrado por uma mulher que faz parte 
do time que não tira o olho da boiada e nem 
da lavoura. A pecuarista Carla de Freitas, 
que administra a Agropecuária Bela Vista, 
na região de Chupinguaia (Ro), abordará o 
potencial e as oportunidades que Rondônia 
possui para o desenvolvimento da pecuária 
no estado.  

Continua na página 3.

O Brasil desperdiça todos os anos pelo menos 1 bilhão de toneladas de biomassa que poderiam ser 
transformadas em produtos para injetar dinheiro na economia
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GovErno dE MS E MiniStério da PESca 
libEraM árEaS EM cinco ParquES aquícolaS

o Governo de Mato Grosso 
do Sul garantiu assistência 
técnica e extensão rural aos 
pescadores que receberam 
os certificados de cessão 

de áreas em cinco parques aquícolas do 
reservatório de ilha Solteira, entregues no 
último dia 27 pelo Ministério da Pesca e 
Aquicultura, e avaliará, durante o proces-
so de produção e comercialização, uma 
tributação diferenciada para incentivar a 
atividade.

 A prioridade nesse momento, segundo 
o governador André Puccinelli, é garantir a 

incorporação de novas áreas ao sistema de 
produção regional e a geração de empregos, 
com previsão de 300 novas vagas. “Num 
segundo momento, vamos avaliar o com-
portamento da produção e da comerciali-
zação para criar mecanismos tributários de 
incentivo”, adiantou o governador.

Puccinelli participou da entrega de 61 

títulos de outorga dos parques aquícolas 
de ilha Solteira, situados no município de 
Aparecida do Taboado, ao lado do ministro 
Marcelo Crivella, da Pesca e Aquicultura, 
em ato realizado na Governadoria, e des-
tacou a parceria com o governo federal em 
mais um importante empreendimento de 
apoio ao pequeno e grande produtor.

“Buscamos, inicialmente, agilizar as li-
cenças ambientais de operação dos cultivos 
de pescado, atendendo ao ministro e aos 
pescadores, e agora, com a concessão das 
áreas, é o momento é de produzir peixe com 
todas as condições favoráveis”, comentou 
Puccinelli. Ele acrescentou que em con-
versa com o superintendente do Banco do 
Brasil, Marco Túlio, este lhe adiantou que 
a instituição disponibilizou R$ 7 milhões 
aos pescadores a juros subsidiados para 
compra dos tanques-rede.

Água em ouro - Com esta ação do 
Governo do Estado e Ministério da Pesca 
e Aquicultura, serão incorporados 91 hec-
tares de lâmina de água na expansão da 
atividade aquícola em Mato Grosso do Sul, 
com previsão de aumento da produção de 
peixe - hoje de 13 mil toneladas/ano, para 
17 mil toneladas/ano. o Ministério liberou 
51 concessões de áreas de meio hectare a 
pequenos aquicultores e 11 a grandes pro-
dutores. Pelo contrato, os outorgados tem 
prazo de seis meses para iniciar a produção.

“o governador André está transforman-
do água em ouro. Temos uma gratidão ao 
governador”, disse Crivella ao agradecer a 
liberação das licenças ambientais expedidas 
pelo Estado. “Hoje aproveitamos menos de 
meio por cento do potencial pesqueiro de 
ilha Solteira e com o apoio do Estado in-
corporamos esta riqueza ao patrimônio de 
Mato Grosso do Sul”, prosseguiu o ministro.

os parques aquícolas, cujas áreas foram 
selecionadas e concedidas por meio de lici-
tação – os editais foram lançados no dia 8 
de agosto, em Campo Grande, pelo ministro 
Crivella e o governador Puccinelli -, estão 
localizados nos braços do reservatório de 
ilha Solteira, denominados Rio Grande, 
Córrego Brejo Comprido, Rio do Pântano, 
Córrego Santa Quitéria e Ribeirão Formoso.

Foto: Rachid Waqued

 Pescadores receberão 
cessão de áreas 
em cinco parques 
aquícolas do 
reservatório de Ilha 
Solteira

http://www.scotconsultoria.com.br
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tranSforMação E novaS forMaS dE 
coMErcialização da PEcuária dE ro
São tEMaS do circuito fEicortE nft

Com um rebanho de mais de 
12 milhões de cabeças, a pe-
cuária de Rondônia cresceu 
190% nos últimos dez anos, 
levando o Estado a ocupar o 

7º lugar no ranking dos maiores rebanhos do 
País e o 2º lugar no ranking da região Norte.

A produção de carne bovina se tornou 
o principal item de exportação do Estado, 
sendo responsável por 60% do faturamento, 
colocando Rondônia em 4º lugar no ranking 
de Estados exportadores, segundo dados 
da Associação Brasileira de Frigoríficos 
(Abrafrigo).

Para Carla, Rondônia possui inúmeras 
qualidades que podem ser potencializadas. 
“A vegetação, o clima e a pluviosidade torna-
ram a terra adequada, tanto para o plantio 
quanto para a criação de gado. Rondônia 
pode oferecer todas as condições necessá-
rias à prática profissional e a aplicação de 
alta tecnologia agropecuária”, explica.

Além disso, a pecuarista considera 
a integração Lavoura-Pecuária de suma 
importância para a transformação e cresci-
mento da atividade no estado. “A integração 
Lavoura-Pecuária é uma tecnologia que vai 
revolucionar a agricultura tropical como um 
todo. Uma vez incorporada ao dia a dia de 
pecuaristas e agricultores brasileiros, esta 
integração será responsável pela diminuição 
da demanda por terras, ajudando a preser-
var nossas florestas e matas nativas”, conclui.

Além das palestras, o Circuito Feicorte 
terá uma feira de negócios com cerca de 
30 empresas de referência em diversos 
segmentos da pecuária: frigoríficos, saúde, 
nutrição, pastagens, instituição financeira, 
associação de classe, rastreabilidade, sof-
tware, irrigação, equipamentos e cercas.

“o objetivo do Circuito Feicorte é levar 
informação, tecnologia e discussão para 
mais perto do produtor, onde efetivamente 

ele está. A pecuária em Rondônia possui 
uma importante representatividade e cer-
tamente poderá crescer mais com investi-
mentos em tecnologias para buscar mais 
eficiência”, afirma a gerente do Agrocentro, 
uma das realizadoras do Circuito Feicorte, 
Carla Tuccilio.

o evento vem percorrendo desde 2012 
alguns dos principais polos de pecuária pelo 
Brasil. Este ano já passou por Cuiabá (MT), 
Palmas (To), Campo Grande (MS) com a 
participação de 4 mil pessoas e depois de 
Ji Paraná segue para Paragominas (PA).

Sobre o Circuito Feicorte NFT
o Circuito Feicorte NFT é uma iniciativa 

do Agrocentro (que promove a Feicorte – 
Feira internacional da Cadeia Produtiva 
da Carne – em São Paulo há 19 anos) e a 
Nutrition for Tomorrow Alliance (aliança 
de marketing cooperativado formada por 

empresas da cadeia de proteína animal). 
As três primeiras etapas realizadas em 
2013 - Cuiabá (MT) em março, Palmas 
(To) em maio e Campo Grande (MS) em 
julho – reuniram quase 4 mil participantes. 
depois de Ji Paraná, a última etapa dessa 

edição do evento será em Paragominas (PA).
Na primeira edição do Circuito Feicorte 

NFT em 2012 foram promovidas quatro 
etapas regionais (MT, BA, Go e MS), com a 
participação de 4 mil pessoas, representan-
do mais de 17 milhões de cabeças de gado.

O tema será ministrado pela rondoniense Carla de 
Freitas, que administra a Agropecuária Bela Vista, 
onde a pecuária de corte é realizada com ciclo completo, 
de cria, recria e terminação, e a integração Lavoura-
Pecuária é sucesso

A pecuarista Carla de Freitas abordará o potencial 
e as oportunidades que Rondônia possui para o 
desenvolvimento da pecuária no estado.

COntInuAçãO DA CAPA

Foto: Divulgação

http://www.agrocentro.com.br/circuitofeicorte
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EMbraPa cria banco dE aduboS vErdES 
quE bEnEficiará PEquEnoS ProdutorES

cna ElEva EM 7% 
EStiMativa dE 
faturaMEnto do 
aGronEGócio EM 2013

os pequenos agricultores da 
região norte do Piauí, prin-
cipalmente os instalados no 
distrito de irrigação dos 
Tabuleiros Litorâneos e que 

trabalham com fruticultura orgânica, têm 
agora a perspectiva de reduzir os custos 
na produção com dependência quanto aos 
insumos externos.

Um banco ativo de sementes de adubos 
verdes está sendo estruturado na Unidade 
Experimental de Pesquisa da Embrapa 
Meio-Norte, no município de Parnaíba, a 
348 quilômetros de Teresina, com várias 
espécies.

No banco, instalado numa área de um 
mil metros quadrados, estão sendo testadas 
e adaptadas leguminosas anuais e perenes, 
além de gramíneas, às condições de clima e 
solo da região. A lista de espécies é extensa 
e vai de feijão-de-porco a sorgo granífero. 
Num primeiro momento, o banco vai aten-
der às necessidades dos projetos de pesquisa 
da própria Unidade.

Na segunda etapa, a  Embrapa, além de 
repassar as sementes, vai também orientar 

As incertezas sobre a safra 
norte-americana e a alta do 
dólar fizeram a Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) elevar a 

estimativa de faturamento do setor agrope-
cuário em 2013. Segundo a entidade, o valor 
bruto da produção (VBP) da agropecuária 

os pequenos agricultores no processo de 
produção e uso das tecnologias. Mais 
adiante,  eles serão estimulados  a mostrar 
experiências e ideias que contribuirão na 
construção de novos bancos e ações de 
pesquisa orientadas pelas demandas iden-
tificadas nos grupos.

deverá encerrar o ano em R$ 418,3 bilhões, 
alta de 7% em relação à projeção anterior. 

o VBP leva em conta o faturamento 
com a comercialização dos 25 principais 
produtos agrícolas e pecuários. Segundo a 
CNA, o setor agrícola vai contribuir com 
R$ 250,7 bilhões, alta de 6,2% em relação 
ao desempenho registrado em 2012. Para 
a pecuária, a estimativa é crescimento em 
ritmo mais forte em 2013, somando R$ 
167,56 bilhões, o que representa aumento 
de 8,3% no ano. 

de acordo com a confederação, o VBP da 
soja somará R$ 78,6 bilhões em 2013, com 
alta de 13,9% em relação ao ano passado. A 
elevação, informou a CNA, foi influenciada 

Mas o objetivo maior mesmo, segundo 
o analista em agronomia Mauro Teodoro, 
que coordena o trabalho, é criar uma central 
de distribuição de sementes, através de um 
grupo de pessoas na agricultura familiar. 
“Pensamos em um grupo organizado que 
possa multiplicar as sementes e repassá-las 

com autonomia a outros pequenos agricul-
tores”, explica.

didaticamente, Mauro Teodoro explica 
o que é adubação verde: “É uma técnica 
que consiste no plantio de espécies nativas 
ou introduzidas, cultivadas em rotação ou 
consórcio com culturas de interesse eco-
nômico. As espécies podem ser de ciclo 
anual, semi-perene ou perene e, por tanto, 
cobrem o terreno ao longo de alguns meses 
ou durante todo o ano. Após o corte, podem 
ser incorporadas ou mantidas em cobertura 
sobre a superf ície do solo”.

As funções da adubação verde têm uma 
importância fundamental na agricultura. 
Vejamos, segundo o analista, algumas 
delas: “Protege o solo das chuvas de alta 
intensidade; mantém a taxa de infiltração 
de água no solo elevada; promove grande 
e contínuo aporte de fitomassa; aumenta 
a capacidade de retenção de água no solo; 
recupera solos degradados: promove o 
aporte de nitrogênio através da fixação 
biológica: e cria condições ambientais 
favoráveis ai incremento da vida biológica 
do solo, dentre outras”.

Foto: Embrapa Meio Norte

Valor bruto da 
produção deverá 
encerrar o ano em R$ 
418 bilhões pelo atraso na recuperação da safra nos Es-

tados Unidos, que passaram por uma seca 
no ano passado. As dificuldades climáticas, 
ressalta a entidade, refletiram-se nos preços 
elevados das commodities – bens agrícolas 
e minerais com cotação internacional. 

A alta do dólar nos últimos meses 
contribuiu para elevar a estimativa de 
faturamento. isso porque o câmbio depre-
ciado estimula as exportações e incentiva 

a produção nacional. 
Na outra ponta, a CNA prevê queda 

de 31,7% no VBP do algodão. Apesar do 
câmbio, a redução da demanda da China 
contribuiu para o desempenho negativo. 
Em relação à pecuária, o destaque é a 
avicultura, que deve faturar 19,1% a mais 
neste ano, influenciada pela menor oferta 
de carne de frango, que elevou os preços 
no mercado interno.

Setor agrícola contribuirá com R$ 250,7 bilhões

Foto: Reprodução Wikipédia
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biorrEfinariaS PodEM rEduzir déficit na 
balança coMErcial da indúStria quíMica

auMEnta a vEnda dE fErtilizantES EM aGoSto

São resíduos agropecuários, 
florestais e agroindustriais com 
capacidade de serem matéria-
prima para energia, biocom-
bustíveis, materiais e produtos 

químicos, em indústrias que estão ganhan-
do o nome de biorrefinarias. os desafios 
tecnológicos e o potencial econômico desse 
segmento foram debatidos de 24 a 26 de 
setembro, em Brasília/dF, no ii Simpósio 
Nacional de Biorrefinarias (SNBr). o evento 
é promovido pela Embrapa Agroenergia, 
em parceria com Associação Brasileira da 
indústria Química (Abiquim) e a Sociedade 
de Engenharia Química e Biotecnologia da 
Alemanha (dechema).

Coordenador do evento, o pesquisador 
da Embrapa Agroenergia Silvio Vaz Júnior 
explica que as biorrefinarias preconizam 
o aproveitamento integral da biomassa. 
isso aumentaria a gama de produtos pro-
venientes das cadeias produtivas e, conse-
quentemente, o valor agregado a cada uma 
delas. Além disso, o uso de matérias-primas 
renováveis contribuiria para a sustentabili-
dade da indústria química.

As biorrefinarias têm sinergia com a 
química verde, por atenderem a princípios 
como a minimização de impactos no meio 

As vendas de fertilizantes no Brasil to-
talizaram 3,67 milhões de toneladas 
em agosto, segundo a Associação 

Nacional para difusão de Adubos (ANdA). 
o volume aumentou 22,6% em relação a 

ambiente. Nesse sentido, o estabelecimento 
delas é fundamental para cumprir uma das 
metas estabelecidas no Pacto Nacional da 
indústria Química: tornar o Brasil líder em 
química verde. Para tanto, “é preciso investir 
em inovação”, ressalta o coordenador da 
Comissão de Tecnologia Abiquim, Paulo 
Coutinho.

Também segundo Coutinho, o desen-
volvimento de tecnologia nacional para 
biorrefinarias pode ajudar a reduzir o 
déficit da balança comercial do setor no 
País. A Abiquim, estima que, em 2012, as 
importações de produtos químicos tenham 
superado as exportações em 28 bilhões de 
dólares. Na opinião da assessora técnica da 
associação, Mariana doria, as biorrefinarias 
têm potencial de ajudar o setor a reduzir 
as cifras negativas. “oBrasil possui um 
grande potencial de crescimento agrícola 
e a matéria-prima mais competitiva com 
a menor pegada de carbono: a cana-de-
açúcar. Nesta área, podemos ter uma grande 
vantagem competitiva”, afirma.

de acordo com a União da indústria da 
Cana-de-açúcar (Unica), só na última safra, 
os canaviais da região Centro-Sul geraram 
mais de 500 mil toneladas de biomassa. 
Cerca de 30% desse volume é constituído 

julho, quando foram vendidas 2,99 milhões 
de toneladas. 

Na comparação com agosto do ano 
passado, houve crescimento de 5,6%. o 
cenário reflete a maior procura por adubos 

de bagaço. As usinas já trabalham no con-
ceito de biorrefinarias e têm queimado 
esse resíduo para gerar energia elétrica. No 
entanto, ele poderia ter outros fins, como a 
transformação em produtos químicos. Com 
o avanço das colheitas mecanizadas, outro 
material que sobra cada vez em maior quan-
tidade nos canaviais é a palha – estima-se 
150 milhões de toneladas por safra.

A primeira edição do SNBr, que aconte-

neste período para atender o plantio da safra 
brasileira 2013/2014. 

No acumulado de janeiro a agosto, fo-
ram vendidas 18,81 milhões de toneladas 
de adubos no país, frente as 17,83 milhões 
de toneladas comercializadas em igual 
período de 2012. 

A expectativa para 2013 é de que as 
vendas fiquem entre 30,00 milhões e 31,00 

ceu em 2011, apontou que a diversificação 
estratégica para o agronegócio da cana-de-
açúcar passa pelo aproveitamento desses 
resíduos para produção, por exemplo, de 
etanol de 2ª geração, biobutanol e outros 
bioprodutos.

outra cadeia produtiva que adotou 
o conceito de biorrefinarias é a da soja, 
principal fonte de óleo para produção de 
biodiesel. Neste caso, chama atenção a pos-
sibilidade de aproveitamento do principal 
resíduo gerado nessas usinas: a glicerina. 
São obtidos 10m3 desse material para cada 
90m3de biodiesel produzidos. Atualmente, 
a glicerina é exportada principalmente na 
forma bruta. Contudo, estudos apontam 
que ela pode ser convertida em produtos 
químicos com maior valor agregado, tais 
como o xilitol e o sorbitol.

A indústria alimentícia também gera 
resíduos que podem ser transformados em 
produtos de maior interesse comercial. o 
beneficiamento do arroz produz cerca de 
2,5 milhões de toneladas de cascas por ano 
e o do amendoim, aproximadamente 88 mil 
toneladas. Já do processamento mecânico 
da madeira, sobram pelo menos 50 mil 
toneladas de serragem e cavacos.

durante o ii SNBr, o potencial e os desa-
fios para as biorrefinarias foram discutidos 
por especialistas que atuam no Brasil e no 
exterior. durante a a cerimônia de abertura 
foi lançado o livro “Biomassa para Química 
Verde”, publicado pela Embrapa Agroener-
gia, e assina a publicação o editor técnico é 
pesquisador Silvio Vaz Júnior. 

milhões de tone-
ladas. Em 2012, 
quando foi re-
gistrado recorde 
de vendas no 
país, as vendas 
somaram 29,53 
milhões de to-
neladas.

Foto: Vivian ChiesO Brasil desperdiça todos os anos pelo menos 1 
bilhão de toneladas de biomassa que poderiam ser 
transformadas em produtos para injetar dinheiro 
na economia

Crescimento ocorreu na comparação com julho e 
com agosto de 2012

https://www.facebook.com/pages/Agroin-Comunica%C3%A7%C3%A3o/206006769507354
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cooPErativaS quE atuaM na cultura 
da Soja E do Milho viajaM aoS Eua
Alterações no cenário econômico 

têm provocado significativas 
mudanças no perfil competiti-
vo das organizações e afetado 
a sua capacidade de sobreviver 

no mercado. Esse ambiente mutante impõe 
aos responsáveis pelas decisões de controle 
e gestão o desafio cotidiano de adequar os 
mecanismos coordenação e motivação da 
empresa sob a sua propriedade e responsa-
bilidade. A gestão e a governança são, parti-
cularmente, desafiadoras nas cooperativas.

diante disso, uma forma de contribuir 
para melhorar a performance das coope-
rativas agropecuárias é propiciar aos seus 
dirigentes e líderes o acesso ao conheci-
mento sobre os métodos de governança e 
gestão que já foram adotados por empresas 
similares e que resultaram maiores níveis 
de eficiência.

Por isso, uma delegação de 15 coopera-
tivistas de Mato Grosso do Sul participará, 
com o apoio da Seprotur/Fundems, de um 
projeto que consiste em gerar conheci-
mentos primordiais sobre a modernização 
dos processos de governança e gestão das 
cooperativas atuantes na cultura da soja e 
do milho. o resultado desse aprimoramento 

contribuirá para a melhoria dos níveis de efi-
ciência e performance dessas organizações.

Uma das fases desse projeto consiste em 
uma missão de estudos aos EUA, no mês de 
outubro, na qual serão visitadas cinco coo-
perativas, uma entidade de representação 
(NFU - National Farm Union) e um órgão 
de prestação de serviços do governo ame-
ricano (USdA - United State departament 
of Agricultural) dentre as cooperativas se 
pretende visitar: cooperativas agropecu-
árias singulares que atuam na cultura da 
soja e do milho; uma cooperativa central; 
uma cooperativa de crédito e cooperativas 
de Nova Geração.

“Esse intercâmbio de experiência é 
muito importante e agregador à gestão 
das cooperativas, pois possibilita vivenciar 
novas realidades, gerando conhecimento e 
aprimorando a governança dos empreendi-
mentos cooperativos”, afirma Celso Régis, 
presidente do sistema oCB/MS.

Adicional às visitas será realizado um 
Workshop na University of Missouri para 
apresentar aos integrantes da Comissão em 
viagem uma perspectiva do desempenho 
da economia agrícola americana e a parti-
cipação e performa.

Foto: Fotologia

http://www.ocbms.org.br
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MaPa libEra r$ 40,4 
Mi Para ModErnizar 
laboratórioS 
aGroPEcuárioS

os serviços da Rede Nacional de 
Laboratórios Agropecuários 
(Lanagros) vão receber R$ 
40,4 milhões do Ministério 
da Agricultura para moderni-

zação. Em nota distribuída ontem (26/09), 
o ministério informa que a verba é a pri-
meira parcela do aporte de R$ 120 milhões 
anunciados pelo ministro Antônio Andrade 
em junho durante apresentação do Plano 
Agrícola e Pecuário 2013/2014. 

dentre as atividades dos laboratórios 
estão análises fiscais, periciais, ensaios para 
diagnóstico de doenças e pragas na produ-
ção agropecuária, no controle de produtos 
de uso veterinário e de agrotóxicos, além 

de desenvolvimento e validação de métodos 
de análise laboratorial. 

As unidades do Lanagros estão locali-
zadas em Campinas (SP), Pedro Leopoldo 
(MG), Goiânia (Go), Recife(PE), Belém 
(PA) e Porto Alegre (RS).

Análises fiscais, periciais e ensaios para diagnóstico 
de doenças são algumas das atividades desenvolvidas

Foto: Shutterstock

http://www.leiloboi.com.br/AgendaDetalhe.aspx?codAgenda=577
http://www.agrocentro.com.br/circuitofeicorte
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ExPEdição avaliará PoSSibilidadES 
dE EScoaMEnto EntrE braSil E chilE

árEaS dE Plantio coMEçaM a SEr 
PrEParadaS Para o ShowtEc 2014

organizada pelo Sindicato 
das Empresas de Trans-
porte de Carga e Logística 
de Mato Grosso do Sul 
(Setlog-MS), a Rota da 

integração Latino Americana percorrerá 
2,7 mil quilômetros, distância entre Campo 
Grande  e o porto de iquique, no Chile, 
com previsão de chegada no País em 02 
de outubro.

A Federação da Agricultura e Pecu-
ária de Mato Grosso do Sul (Famasul), 
participa da expedição, representada pelo 
vice-presidente, Nilton Pickler, pelo dire-
tor secretário, Ruy Fachini e pelo assessor 

Faltando cerca de quatro meses para o 
início da próxima edição da principal 
feira de difusão de tecnologia de Mato 

Grosso do Sul - o Showtec - os preparativos 
já estão a todo vapor. o evento, que neste 
ano tem como slogan a “inovação tecnoló-
gica nas mãos do produtor rural”, irá discutir 
temas importantes para o agronegócio 
brasileiro. Pensando nisso, a Fundação MS, 
organizadora do evento, já começa a preparar 
áreas que serão utilizadas para mostrar aos 
participantes tecnologias para o plantio de 

técnico, Lucas Galvan.
Recentemente, Mato Grosso do Sul re-

gistrou crescimento significativo nas safras 
de soja e milho. A colheita da oleaginosa 
apontou crescimento de 20% na última sa-
fra, com 6 milhões de toneladas. Já o milho 
safrinha teve aumento de 17,8%, registrando 
colheita de 7,8 milhões de toneladas. Junto 
ao crescimento desse cenário positivo de 
produção um problema recorrente também 
é potencializado: o de falta de armazéns e 

diversas culturas.
o Showtec só acontecerá nos dias 22, 

23 e 24 de janeiro de 2014, mas, segundo o 
pesquisador da Fundação MS, engenheiro 
agrônomo dr. André Luis Faleiros Louren-
ção, os preparativos feitos com antecedência 
são importantes para que sejam realizados 
todos os arranjos necessários até o dia do 
evento. “Já fizemos alguns ajustes como, por 
exemplo, a correção do solo. Agora estamos 
fazendo a dessecação da cultura antecessora 
(aveia) e, logo em seguida, já iniciaremos o 

transporte para os  terminais portuários.
A cidade de iquique, ponto final da 

expedição, conta com um terminal que 
responde por uma parte significativa do 
movimento portuário chileno, já que integra 
a rota do comércio internacional de produ-
tos agropecuários, como soja e derivados 
e fertilizantes, e ainda é porta de entrada 
de produtos asiáticos. A previsão é de que 
este porto receba investimentos de US$ 350 
milhões nos próximos dez anos, alcançan-

plantio das culturas”, afirma. 
o pesquisador informa, ainda, que todo 

esse processo é importante para mostrar 
aos participantes do Showtec as culturas 
em seus estágios ideais. “Faremos vários 
plantios até quando o evento estiver próximo 
de acontecer, afinal, se trata de uma feira 
de tecnologias, então serão mostradas as 
culturas em várias épocas”, ressalta. 

A Embrapa também já está se preparando 
para o evento, onde apresentará algumas 
tecnologias que fazem parte do cotidiano 
da agricultura brasileira e novidades que 
poderão ser conhecidas pelos participantes. 

de acordo com o analista do setor de 
Transferência de Tecnologia da Embrapa, 

do a posição de um dos mais importantes 
terminais da América do Sul. 

Para o presidente da Famasul, Eduardo 
Riedel, os terminais podem ser alternativa de 
rota viável para os setores produtivos espe-
cíficos. "iquique já é utilizado por empresas 
do agronegócio e sabemos que há oportuni-
dades. Por isso a análise sobre a viabilidade 
de escoamento porque a estrutura precisa 
dar segurança e agilidade à logística", avalia 
Riedel, que aponta ainda a relevância da ini-
ciativa para atrair atenção sobre a necessidade 
de potencializar alternativas de escoamento. 
"Precisamos de alternativas para potencializar 
o crescimento do Estado", conclui.

A expedição Rota da integração Latino 
Americana tem paradas estratégicas pre-
vistas em Santa Cruz de La Sierra e La Paz 
(Bolívia), Arica e iquique (Chile).  Na Bolívia, 
os integrantes da expedição visitarão a Ex-
pocruz, considerado o maior evento multis-
setorial da América Latina. A feira é voltada 
a empresas com interesse em exportação. Já 
no Chile, além de iquique, Arica também 
conta com um terminal portuário.

Além da Famasul, da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e da 
Associação dos Produtores de Soja de MS 
(Aprosoja/MS), outras 17 empresas estão 
inseridas na expedição Rota da integração 
Latino Americana.

Evento mostrará tecnologias que poderão ser 
usadas para melhorar o rendimento das lavouras

no último dia 27 de 
setembro, um grupo 
composto por cerca de 
100 pessoas, divididas 
em 30 caminhonetes, saiu 
de Campo Grande rumo 
ao Chile, cujo o objetivo 
é dimensionar a logística 
de exportação via Oceano 
Pacífico

Euclides Maranho, uma nova cultivar de soja 
será lançada, para cultivos em Mato Grosso 
do Sul. “Além disso, estaremos evidenciando 
as cultivares que ainda são destaques para 
a próxima safra, bem como demonstrando 
cultivares convencionais e transgênicas”. 

Maranho ressalta também que, para a 
cultura do milho, serão demonstradas tec-
nologias para o plantio de áreas de refúgio 
em lavouras cultivadas com transgênicos, 
visando o manejo de pragas de dif ícil con-
trole, além da utilização de inoculantes para 
melhorar o desempenho das lavouras.
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qualificação Para ProfiSSionaiS daS 
uSinaS dE MS tEM invEStiMEnto dE r$ 4 Mi

Encontro nacional do Plantio 
dirEto na Palha SErá SEdiado EM MS

Após a assinatura do convênio 
com o Sistema Pronatec in-
dustrial – PBM (Plano Brasil 
Maior), realizado no dia 19 
desde mês, em Brasília, um 

investimento de R$ 4,17 milhões será feito 
em cursos que a Biosul (Associação dos 
Produtores de Bioenergia) solicitou para 
este ano. Essa qualificação profissional é 
voltada especificamente para funcionários 
do setor sucroenergético de Mato Grosso 
do Sul.

 Nesta primeira etapa do programa 
federal, foram abertas 1.698 vagas para os 
funcionários das usinas do estado, que po-
derão participar em um dos 21 cursos dispo-
nibilizados em oito cidades do interior.  os 
cursos de capacitação serão realizados com 

Com o objetivo de levar novidades e 
estudos sobre a técnica do plantio 
direto na palha, será realizado em 

Bonito/MS, de 12 a 14 de agosto do próximo 
ano, o 14º Encontro Nacional do Plantio 
direto na Palha. o evento, que ocorre bia-
nualmente em alguma região produtora de 
destaque no país, é destinado a produtores, 
estudantes e pesquisadores. o tema desta 
edição será “Sistema de Plantio direto: 
produzindo água e alimentando o mundo”.

A Fundação MS é uma das entidades 
parceiras do evento. de acordo com o dire-
tor executivo da instituição, o Eng. Agr. dr. 
Renato Roscoe, o encontro trará debates 
importantes para a agricultura sul-mato-
grossense. “o plantio direto é o sistema 

o apoio do SENAi/MS (Serviço Nacional 
de Aprendizagem industrial) e SENAR/MS 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). 

Segundo o gerente executivo da Biosul, 
Paulo Aurélio Vasconcelos, iniciar os cur-
sos ainda este ano é um fator positivo para 
o setor, pois a procura por funcionários 
mais qualificados para ocupar funções que 
necessitam maior capacidade técnica não 
para de crescer. “Com a execução destes 
cursos, as usinas avançam no atendimento 

mais sustentável da agricultura brasileira, e 
as discussões trarão uma forte contribuição 
para o Estado”, enfatiza.

o pesquisador da Fundação MS, Car-
los Pitol, explica que o plantio direto na 
palha traz inúmeros benef ícios. “Ajuda no 
controle da erosão, melhora a fertilidade e 
o potencial produtivo do solo, possibilita a 
perda de umidade por evaporação e con-
sequentemente melhor aproveitamento da 
água pelas culturas e viabiliza a integração 
da agricultura-pecuária”, explica.

 A programação será bastante diversifi-
cada. Haverá painéis com temas voltados à 
técnica do plantio na palha e seus benefícios, 
bem como palestras e debates sobre fitos-
sanidade, manejo adequado do solo, entre 

de suas demandas por qualificação. Para o 
funcionário representa ascensão profissio-
nal e melhores salários”, explica o gerente 
executivo.

A capacitação acontecerá nesta pri-
meira fase nas cidades de Caarapó, Costa 
Rica, deodápolis, dourados, Maracaju, 
Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante, 
com 19 cursos autorizados pelo SENAi/
MS, disponibilizando 1.338 vagas, e tendo 
um investimento de R$ 3.597.900 milhões. 

outros assuntos. o plantio direto na cana-
de-açúcar também será discutido, tendo em 
vista a crescente produção sucroenergética 
no Estado.

o encontro é realizado pela Febrapdp 
(Federação Brasileira de Plantio direto e 
irrigação) e conta com apoio da Fundação 
MS, Sistema Famasul, Sistema oCB-MS, 
Aprosoja, Embrapa, UFGd (Universidade 
Federal da Grande dourados), Unigran e 
GPP (Grupo Plantio na Palha).

 Serviço
o evento será realizado no Centro de 

Convenções de Bonito, de 12 a 14 de agos-
to de 2014. As inscrições serão abertas em 
breve. Mais informações podem ser obtidas 
no site da Febrapdp, o www.febrapdp.org.br.

Em Nova Andradina outros dois cursos 
serão oferecidos pelo SENAR/MS, dis-
ponibilizando 369 vagas e recebendo um 
investimento de R$ 576 mil. 

dentre as turmas confirmadas, duas 
acontecerão na aldeia de Caarapó com 
inscritos indígenas da etnia Guarani Kaiowá 
para o curso de Tratorista Agrícola.

SoBRE o PRoNATEC – PBM 
Criado pelo Ministério de desenvol-

vimento, indústria e Comércio Exterior e 
pelo Ministério de Educação, o Pronatec 
industrial – PBM é um programa do Go-
verno Federal com o objetivo de minimizar 
problemas encontrados pelos recursos 
humanos dos segmentos da economia na-
cional, que foram identificados pelo Plano 
Brasil Maior. dessa maneira, conseguem 
oferecer uma demanda de cursos específicos 
e gratuitos para requalificar trabalhadores 
em atividade.

Para ministrar as aulas, o programa faz 
uso da infraestrutura de cursos do Sistema 
S e de institutos Federais e Estaduais de en-
sino. E para participar, basta o funcionário 
ter interesse em se qualificar nas áreas que 
possuem carência em encontrar profissio-
nais capacitados. 

Evento trará em sua 14ª edição o tema “Sistema de Plantio Direto: 
Produzindo água e alimentando o mundo”

Inscrições já estão 
abertas para 
os funcionários 
participarem dos cursos 
de capacitação 

icco: déficit Global dE 
cacau chEGará a 70 Mil 
tonEladaS EM 2013/2014

o déficit global de cacau alcançará 
entre 69 mil e 70 mil toneladas na 
safra 2013/14, acima das 52 mil 

toneladas da temporada anterior, previu o 
diretor executivo da organização interna-
cional do Cacau (iCCo, na sigla em inglês), 
Jean Marc Anga no último dia 27/09. 

o consumo de chocolate na Europa e nos 
Estados Unidos nos próximos cinco anos 
deve crescer no máximo 2% por ano, com 
maior demanda pelo chocolate amargo, que 
demanda mais cacau do que o chocolate ao 
leite, disse Marc Anga. 

Ele acrescentou que o consumo de cho-
colate na China tem potencial de alcançar 
50 gramas per capita em 10 anos, acima do 
consumo atual entre 30 e 35 gramas per capita.

Assinatura do convênio 
com o Sistema Pronatec 

Industrial e a Biosul 
no último dia 19 em 

Brasília

Foto: Divulgação
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EStratéGia doS friGoríficoS Para 
aMEnizar EMbarGo ruSSo é bEM rEcEbida

braSil rEtoMa nEGociaçõES Para aMPliar 
ExPortação dE SuínoS Para arGEntina

PEcuariStaS PodEM tEr PrioridadE dE crédito na falência dE friGoríficoS

A estratégia dos frigoríficos 
brasileiros para amenizar o 
impacto do embargo que a 
Rússia vai impor a seis plan-
tas de carne bovina da JBS, 

duas da Minerva Foods e uma da Marfrig 
Alimentos a partir de 2 de outubro foi bem 
recebida pelos investidores.

Em relatório divulgado no dia 26/9, a 
área de investimentos do Banco do Brasil 
afirmou que os frigoríficos brasileiros têm 
"flexibilidade" para se adequar ao embargo. 
Na mesma linha, as três empresas infor-
maram que têm condições de continuar 
a exportar ao mercado russo por meio 
de unidades no Brasil ou no exterior que 
seguem liberadas por Moscou.

Na BM&FBovespa, as ações da JBS subi-
ram 1,73% no pregão daquele dia, enquanto 
que os papéis da Minerva registraram alta 
de 4,43%. Em contrapartida, as ações da 
Marfrig caíram 0,65%.

os governos do Brasil e da Argentina 
retomaram as negociações para o 
aumento da importação de carne 

suína brasileira. o ministro da Agricultura, 
Antônio Andrade, disse que cobrou do co-
lega, Norberto Yauhar, o cumprimento do 
acordo que estabeleceu uma cota de impor-
tação de 3 mil toneladas de carne por mês.

A Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado (CCJ) aprovou dia  25/9 
um projeto que prevê prioridade 

aos pecuaristas no recebimento de créditos 
em caso de falência de frigoríficos. Como 
foi aprovada em caráter terminativo, segue 
direto para a Câmara dos deputados. 

o autor da proposta, senador Acir 
Gurgacz (PdT-Ro) argumenta que, muitas 
vezes os criadores entregam animais para 

"Acreditamos que as companhias possu-
am flexibilidade à adequação das mudanças 
operacionais e comerciais", afirmou o Banco 
do Brasil, em relatório assinado pelo analista 
Nataniel Cezimbra.

diante desse contexto, a instituição 
manteve o preço-alvo das ações e o rating 
empresas. Além disso, a instituição avalia 
que o embargo é "comercial e pontual".

Apesar de minimizar o impacto da proi-
bição russa, o Banco do Brasil ponderou, 
no relatório, que o embargo russo traz um 
"risco considerável" para os frigoríficos 
brasileiros.

A Rússia é o segundo principal destino 
das exportações de carne bovina do Brasil, 
atrás de Hong Kong. Entre janeiro e agosto, 
os russos importaram 209,9 mil toneladas 
(US$822 milhões). As exportações totais 
brasileiras somaram 944 mil toneladas.

Entre os riscos apontados pelo banco 
estão o de receita, devido à elevada parti-

- A importação está em torno de mil 
toneladas por mês. o ministro argentino foi 
bastante receptivo e disse que vai tratar pes-
soalmente da questão - afirmou Andrade.

Andrade informou que, em troca da 
ampliação do mercado aos suínos, a Ar-
gentina quer a liberação para a entrada no 
Brasil do limão siciliano.

abate para receber o pagamento no futuro. 
o problema, segundo ele, é que, na data do 
vencimento, o frigorífico já está com ativida-
des encerradas e o credor deve ser incluído 
em processo de falência. 

Segundo Acir Gurgacz, em condição es-
pecial, o pecuarista não precisaria concorrer 
com os demais credores quirografários. "Esse 
tratamento diferenciado já está previsto, por 
exemplo, na lei que resguarda o credor de 

cipação da Rússia nas exportações de carne 
bovina do Brasil, o de custos, provocado 
pela mudança das unidades que exportaram 

para a Rússia, e o comercial, já que russos 
pretendem reduzir sua dependência de 
importações de carne.

Papés do JBS, Minerva e Marfrig tiveram valorização após divulgação de relatório

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

Por Luiz Henrique Mendes / Valor Econômico

Importação de carne suína brasileira pela 
Argentina está em torno de mil toneladas por mês.

Para o ministro Yauhar, o pedido brasi-
leiro pode ser atendido porque, mesmo com 
o aumento da produção local, o consumo 
interno também cresceu.

- Nós necessitamos muito dos suínos 
produzidos pelo Brasil porque não produ-
zimos o suficiente para atender ao aumento 
da demanda. As importações desta carne 
brasileira não prejudicam o desenvolvimen-
to da nossa produção - declarou.

os dois ministros terão uma nova reu-
nião em novembro, em Brasília, em data a 
ser confirmada.

sementes em relação aos frutos agrícolas 
produzidos", informa a Agência Senado. 

o relator, senador Romero Jucá (PMdB-
RR), avaliou que o projeto confere àquele 
que produziu o direito de recuperar o fruto 
do seu trabalho, o que dificilmente ocorre 
no sistema legal vigente em caso de falência 
do frigorífico. "Raramente os recursos arre-
cadados com a realização do ativo do falido 
são suficientes para pagar os credores qui-

rografários", admitiu Jucá. As informações 
são do site Globo Rural.

Foto: Divulgação
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SEGundo PESquiSadora é PrEciSo 
divErSificar cultivarES dE laranja

bonS voluMES dE chuva acElEraM Plantio 
do Milho PriMEira Safra no Sul do braSil

franGo: rElação dE troca coM o Milho batE novo rEcordE

Como resultado, o trabalho 
identificou opções de culti-
vares pouco utilizadas pelo 
setor citrícola. Segundo 
Marina, constatou-se que 

há possibilidade de selecionar materiais 
genéticos alternativos em relação à Ha-
mlin. o destaque especial é para a cultivar 
Westin, para o processamento industrial, e 
as cultivares Valência 2 e Salustiana, para 
o consumo in natura.

“Serão necessários, porém, vários anos 
de avaliação para indicar com precisão 
cultivares destinadas à região. Sendo assim, 
a avaliação de novos campos de experimen-
tação em diversas regiões, trará informações 

o plantio do milho primeira safra já 
está em ritmo bastante acelerado 
no Sul do Brasil. No Rio Grande do 

Sul, as chuvas mais frequentes e em bons 
volumes têm favorecido tanto a germinação 
quanto o desenvolvimento das lavouras. 
dessa forma, o plantio no Rio Grande do 
Sul já chega aos 39%. No Paraná, o plantio 

A relação de troca entre frango e 
milho melhorou para o avicultor 
e chegou a bater novo recorde 

nesta semana. A informação é do Centro 

necessárias para o pleno conhecimento das 
cultivares copa adequadas para cada uma 
em específico”, explica a agrônoma.

As doze cultivares avalidas foram 
Hamlin, Westin, Pineapple, Rubi, Seleta 
Vermelha, Majorca, Valência 2, olivelands, 
Kawatta, iAPAR 73, Salustiana e Valência 
Americana. Segundo Marina, foram cole-
tados os dados referentes ao crescimento 
vegetativo (altura, diâmetro de planta e 
volume de copa), produção e eficiência 
produtiva, morfologia dos frutos (massa, 
largura, comprimento, tamanho, espessura 
da casca e número de sementes) e carac-
terísticas de qualidade interna dos frutos 
(SST, acidez, porcentagem de suco, ratio, 

já chega aos 12%.
A última semana o tempo ficou firme 

e sem chuvas. Com isso, os produtores 
tiveram condições para avançar com o 
plantio, até porque os solos dessas regiões 
apresentam bons índices de umidade, dando 
plenas condições ao plantio.

Começam agora os primeiros plantios 

de Estudos Avançados em Economia Apli-
cada (Cepea/Esalq). No último dia 24/9, 
um quilo de frango chegou a valer 7,41 
quilos de milho tendo como referência o 

índice tecnológico, ácido ascórbico, índices 
de cor da polpa e da casca).

“As médias obtidas foram comparadas 
com a cultivar padrão Hamlin e analisadas 
pelo teste estatístico dunnett. Para avaliar 
simultaneamente as características, foram 
aferidos índices de desempenho para identi-
ficar cultivares promissoras que atendessem 

do milho primeira safra em São Paulo, Minas 
Gerais e em também em Goiás. os registros 
de chuvas sobre essas regiões nas últimas 
semanas elevaram parcialmente os índices 
de umidade do solo, o que deu condições 
ao início do plantio.

No fim de semana, a chuva retorna 
ao Sul e Sudeste. No decorrer dos dias, 

mercado de São Paulo. 
desde o dia 30 de agosto, o poder de 

compra do avicultor aumentou mais de 
24% de acordo com os pesquisadores do 
Cepea. o principal motivo é valorização 
dos preços do frango vivo e desvalorização 
das cotações do milho. 

aos requisitos tanto para o processamento 
industrial como para o consumo in natura”, 
observa.

FiToSSaNidade - A principal des-
vantagem que o uso de um número reduzido 
de variedades acarreta é de ordem fitossa-
nitários. Para ela, um maior número de va-
riedades representa uma maior diversidade 
genética, o que leva a uma barreira natural 
contra pragas e doenças, minimizando seus 
efeitos. Cada material genético (variedade) 
tem uma resposta diferente ao ataque de 
pragas e doenças, com isso é possível dar 
sustentabilidade ao setor.

“Além de ampliar a colheita ao longo 
do ano, evitando a concentração da oferta 
em alguns meses, permitindo ao citricultor 
vender em épocas de preços mais elevados 
e ainda possibilita à indústria o prolonga-
mento do período de processamento de 
frutas cítricas para produção de sucos como 
também disponibiliza frutos com qualidade 
ao mercado de frutas frescas”, ressalta.

Mais informações sobre o trabalho, 
podem ser obtidas junto à própria pes-
quisadora Marina Maitto Caputo através 
do telefone (14) 9825-2828 ou pelo email: 
marinamaittocaputo@hotmail.com

inicialmente, espera-se precipitações 
com baixo acumulado. A expectativa é 
de acumulados mais elevados, entre 30 e 
50 milímetros em Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo. No Rio Grande do Sul, a 
chuva será mais fraca, com acumulado na 
casa dos 15 milímetros.

de acordo com a instituição, os preços 
médios do frango vivo e da carne “têm 
atingido os maiores patamares para este 
mês, tanto em termos nominais como 
reais, da série histórica do Cepea, iniciada 
em 2004”. A valorização é explicada pela 
menor oferta e demanda mais aquecida.

Foto:  Simone Rodrigues da Silva

Pesquisadora avaliou o desempenho agronômico 
das cultivares de laranja doce de maturação 
precoce e identificou, dentre as doze estudadas, 
quais as mais vantajosas para substituir a 
Hamlin, cultivar mais utilizada atualmente no 
sudoeste de São Paulo

Segundo o Cepea, um quilo de frango chegou a valer 7,41 
quilos de milho
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