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BraSil, canadá E 
EStadoS unidoS 
unificaM SiStEMa 
SoBrE rEcurSoS 
GEnéticoS aniMaiS

Um dos maiores desafios da pesqui-
sa genética da atualidade é o armaze-
namento de uma quantidade enorme 
e crescente de dados. A catalogação 
das coleções de material genético e 
dos dados genômicos de animais é 
geralmente executada pela instituição 
que os gerou, criando bancos individu-
ais que não conversam entre si. Para 
garantir a unificação, a uniformização 
e o intercâmbio dessas informações e 
aperfeiçoar as pesquisas e a preser-

vação, Brasil, Canadá 
e Estados Unidos 
articulam a adoção 
de um sistema único 

de dados para con-
servação de seus recursos 

genéticos animais. Página 8.

aProvado auMEnto dE MiStura dE 
BiodiESEl E Etanol EM coMBuStívEiS

fEira do EMPrEEndEdor tErá 
ESPaço dEdicado ao aGronEGócio

Página 5. Página 10.

ESPEcial rÚSSia: MaPa anuncia acordo 
coM liBEração rEcordE Para ExPortação

“Frente a este resultado, o 
Brasil ampliará substan-
tivamente suas exporta-
ções de carnes e lácteos 
para os países da União 

Aduaneira, consolidando a parceria no 
agronegócio internacional e as relações de 
confiança e amizade entre os dois países”, afir-
mou o ministro da Agricultura, Neri Geller.

A Rússia já é o principal destino das 
exportações brasileiras de carnes suína e 
bovina. Apenas de carne bovina in natura, 
foram comercializadas entre Brasil e Rússia, 
em 2013, 303 mil toneladas, gerando US$ 1,2 
bilhão em receitas. de carne suína, foram 
exportados 134 mil toneladas, com receita 
na ordem de US$ 412 milhões. os produtos 
agropecuários exportados à Rússia no ano 
passado garantiram o ingresso de US$ 2,72 
bilhões na balança comercial brasileira.

Histórico – durante a 82ª Assembleia 
Geral da organização Mundial de Saúde 
Animal (oiE), realizada no final de maio 
deste ano em Paris, França, o ministro Neri 
Geller manteve entendimentos com o chefe 
do Serviço Veterinário da Federação Russa, 
Serguey dankvert, quando trataram da 
importância do monitoramento do serviço 
sanitário brasileiro como garantidor da sa-
nidade do produto exportado. Foi tratado 
ainda sobre o envio de listas de potenciais 

fornecedores de carne para a Rússia.  Na 
ocasião, dankvert disse estar satisfeito com 
as relações com o Brasil, demonstrando 
potencial para intensificar a parceria.

No dia 14 de julho, também deste ano, a 
presidente dilma Rousseff recebeu no Brasil 
o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quan-
do foram assinados uma série de acordos 
bilaterais nas áreas de economia, defesa, 
tecnologia, energia e produção de vacinas. 
Um dos principais termos dos acordos previa 
o aumento das trocas comerciais entre os dois 
países ao patamar de US$ 10 bilhões anuais.

Nos últimos dias  5 e 6 de agosto, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) realizou uma missão 
técnica junto a Federação Russa que ren-
deu a aprovação de Serviços de inspeção 
Federal (SiFs) para a comercialização de 
miúdos (rim, f ígado, coração, intestino) 
e a oficialização do Certificado Sanitário 
internacional (CSi) para a exportação de 
lácteos para a União Aduaneira (UA), for-
mada pela Rússia, Bielorússia e Casaquistão. 
Foi apresentado ainda um protocolo com 
as exigências fitosanitárias da UA para 
exportação de trigo da Rússia para o Brasil. 

Continua nas páginas 2, 3 e 4.

O serviço sanitário russo (Rosselkhoznadzor) autorizou 
no último dia 06, a liberação de 87 estabelecimentos para 
exportação de carnes, sendo 27 de bovinos, 29 de miúdos de 
bovinos, 27 de aves e quatro de suínos. Umas das novidades 
é a inclusão de dois estabelecimentos de produtos lácteos. 
No total 89 frigoríficos foram liberados. Duas novas plantas 
podem ser confirmadas nos próximos dias.
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Para aPEx BraSil EMBarGo dE MoScou 
não GarantE auMEnto dE ExPortaçõES

iBraf: MErcado ruSSo é ProMiSSor Para frutaS BraSilEiraS

o embargo de Moscou às 
importações de alimen-
tos, como peixes, carnes 
bovinas e suínas, frutas e 
vegetais, dos Estados Uni-

dos e União Europeia não sugere garantias 
automáticas de que as exportações brasi-
leiras para aquele país devem crescer. É o 
que disse nesta quinta-feira (7/8) o gestor 
de Promoção Comercial e Agronegócio 
da Agência Brasileira de Promoção de Ex-
portações e investimentos (Apex Brasil), 

de acordo com Manfrê, além de as bar-
reiras técnicas serem as que mais causam 

com a Ucrânia.
“Ainda participamos com volumes 

pequenos  devido principalmente à difi-
culdade logística, seja no modal aéreo ou 
marítimo, pois não temos rotas diretas 
viáveis. Este é um bom momento para 
o setor privado e governo discutirem 

problemas aos embarques brasileiros, há 
ainda que se verificar as cotas de expor-
tações, "restrições ou tetos específicos 
impostos por um país exportador sobre o 
valor ou volume de certas exportações para 
proteger os produtores e os consumidores 
nacionais da escassez temporária dos pro-
dutos em questão ou para aumentar os seus 
preços em mercados mundiais". Contudo, 
de acordo com o gestor, a Apex Brasil vai 
aproveitar o ensejo do embargo de Mos-
cou aos países que impuseram sanções à 
Rússia por conta da crise com a Ucrânia 
para colocar seu pessoal de linha de frente, 
especialmente as tradings, para prospectar 
e fazer novos negócios com a Rússia. "Não 
havendo barreiras, vamos assumir atitudes 
mais proativas", disse Manfrê.

estratégias para minimizar o problema 
logístico”, disse o Gerente de inteligência 
de Mercado do ibraf, Clovis Ribeiro Neto, 
em nota.

de acordo com o ibraf, o comércio de 
frutas frescas entre Brasil e Rússia chegou 
a 1,643 toneladas. Laranja, limão, maçã, 
melão e manga foram os principais pro-
dutos exportados. Quanto aos produtos 
processados, foram 104 toneladas de nozes 
e castanhas.

Maurício Manfrê.
A ressalva se faz necessária, segundo 

ele, porque os produtos que entraram na 
lista de embargo da Rússia são exatamente 
os que mais enfrentam barreiras sanitárias, 
técnicas e de origem. "Antes de discutirmos 
as possibilidades de crescimento das ex-
portações para a Rússia, temos que ver se 
o Brasil não se insere em nenhuma destas 
barreiras e se temos excedentes para aten-
der a demanda da Rússia", disse o gestor 
da Apex Brasil.

o mercado russo é promissor para 
o aumento das exportações de 
frutas do Brasil. É a avaliação feita 

pelo instituto Brasileiro de Frutas (ibraf ) a 
respeito da decisão do governo de Vladimir 
Putin, de reagir a sanções econômicas con-
tra o país em função da crise político-militar 

Foto:  Wisley Torales / Agroin Comunicação
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Segundo entidade, ressalva é necessária pois os 
produtos embargados são os que mais enfrentam 
barreiras sanitárias, técnicas e de origem

POR ESTADÃO CONTEÚDO

Em nota, entidade diz acreditas em efeito positivo 
de medidas tomadas pelo governo Putin
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A autorização do governo russo 
para mais quatro plantas 
frigoríficas de carne suína 
brasileira exportarem para 
a Rússia foi recebida com 

moderação pelo setor, que projeta uma 
produção de 3,49 milhões de toneladas em 
2014. o presidente da Associação Brasilei-
ra de Proteína Animal (ABPA), Francisco 
Turra, afirma que um aumento repentino 
de demanda não tem como ser atendido 
de imediato pelo Brasil. "Nossa oferta de 
carne suína é muito baixa e o ciclo para 
aumentar a produção é de dez meses", 
afirma à reportagem. 

Segundo ele, a meta do setor é exportar 
500 mil toneladas de carne suína em 2014, 
com a expectativa de receita de US$ 1,7 
bilhão. A Rússia aparecia na projeção feita 

A notícia da ampliação das vendas 
para a Rússia cria uma oportuni-
dade ao setor de suínos brasileiro, 

mas os investimentos para incremento de 
produção a fim de atender a demanda devem 
ser bem planejados, diz o vice-presidente de 
suínos da Associação Brasileira de Proteína 

aBPa: não há coMo 
atEndEr auMEnto 
iMEdiato da 
dEManda ruSSa

invEStiMEnto Para atEndEr a dEManda 
ruSSa dEvE SEr BEM PlanEjado

no início do ano com uma importação de 
60 mil toneladas e, agora, diante da mani-
festação de ampliar o consumo, a demanda 
russa pode chegar a 110 mil toneladas até 
dezembro. Em um ano, segundo ele, a cor-
rente comercial poderia crescer em mais 
150 mil toneladas em relação ao volume 
atual, atingindo 210 mil toneladas.

o principal problema, contudo, para a 
oferta acompanhar esta demanda é o humor 
dos compradores russos. "Temos há algum 
tempo uma relação tensa com eles", relata 
o presidente da ABPA e ex-ministro da 
Agricultura no governo Fernando Henri-
que Cardoso. Turra recorda que o Brasil 
já chegou a exportar 300 mil toneladas de 
carne suína ao mercado russo por ano e, 
após uma série de embates de negociação, 
o volume caiu para 20% daquele total. A 

Animal (ABPA), Rui Vargas.
Segundo ele, a Rússia é um mercado 

que compra bons volumes e remunera 
bem, mas está sujeito a "instabilidades". "Já 
tivemos suspensões inexplicáveis. Em 2006, 
aumentamos nossa produção para atender 
ao mercado e dois, três anos depois a Rússia 
desiste de comprar o volume prometido. o 

redução ocorreu depois que produtores 
do Leste Europeu foram privilegiados por 
decisões russas favoráveis a seus vizinhos.

o histórico faz o presidente da ABPA 
dizer que para ampliar a produção de olho 
em Moscou é necessário firmar contratos 
rígidos, com fornecimento garantido por 
mais de um ano, tendo em vista que o cres-
cimento do rebanho suíno é mais lento do 
que o de frango, por exemplo. "A produção 
de frango é flexível porque o ciclo curto. Mas 
para suíno, a ampliação precisa ser muito 
bem contratada. Ninguém vai investir sem 
garantia (de demanda). os contratos devem 
ser bem amarrados por mais de um ano 
para o produtor ter estabilidade", afirma. 

o governo russo anunciou nesta 
quinta-feira (7/8) embargo à importação 
de produtos agrícolas oriundos de países 

embargo de junho de 2011 dos três Estados 
(Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná) 
deixou o setor em uma situação ruim, apesar 
de conseguirmos escoar parte da produção 
para Venezuela, Ucrânia, Angola, Hong 
Kong", lembrou. "Essa recente decisão das 
autoridades russas cria oportunidades, mas 
caberá a cada empresa avaliar os riscos a 
todas essas questões", completou.

Vargas disse que desde a semana pas-
sada a Rússia autorizou mais seis unidades 

do ocidente contrários à anexação da re-
gião ucraniana de Crimeia por Moscou. A 
restrição vale por um ano para os Estados 
Unidos, União Europeia, Canadá, Austrá-
lia e Noruega. Com isso, a Rússia decidiu 
ampliar a participação do Brasil no sistema 
de cotas preferenciais a carne bovina, suína 
e derivados de leite. Turra avalia como vi-
ável e mais fácil atender a um aumento no 
consumo de carne de frango pelos russos. o 
Kremlin anunciou que 25 estabelecimentos 
estão habilitados para enviar o produto ao 
país, incluindo novas unidades e antigas 
plantas sob embargo temporário. Sem essas 
unidades, a Rússia já representaria 36% das 
exportações de carne de frango nas contas 
da ABPA, que projeta vender 4 milhões 
de toneladas até dezembro, com receita 
estimada em R$ 8,5 bilhões.

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

POR ESTADÃO CONTEÚDO

POR ESTADÃO CONTEÚDO

Segundo Turra, país já chegou a exportar 300 mil toneladas de carne suína ao mercado russo. O valor 
projetado para 2014 é de 60 mil toneladas

brasileiras de carne suína a exportar ao país. 
"Ainda fica dif ícil mensurar quanto teremos 
de incremento de vendas, porque precisa-
mos transformar as notícias em negócios. 
Mas o gesto da intenção é muito positivo", 
afirmou. Conforme dados da ABPA, entre 
janeiro e junho a Rússia respondeu por 
48,08% das vendas externas de carne suína 
em receita e 35,51% em volume, sendo o 
principal destino das vendas ao País.

Segundo vice-presidente da ABPA, Rússia é um mercado que 
remunera bem, mas está sujeito a "instabilidades"

Foto: Reprodução Internet
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EMPrESaS dE PaíSES BálticoS 
tEMEM iMPacto dE SançõES ruSSaS
Produtos afetados 
são,carne bovina, carne 
suína, frutas, vegetais, 
aves, peixes, queijo, 
leite, entre outros

Empresas de alimentos e transpor-
tes dos países bálticos (Estônia, 
Letônia e Lituânia) estão preocu-
padas com a decisão da Rússia de 
proibir por um ano a importação 

de alimentos dos Estados Unidos, da União 
Europeia, do Canadá, da Austrália e da No-
ruega. os três países fazem parte do bloco e 
boa parte de suas exportações de alimentos 
tem como destino a Rússia. A proibição, anun-
ciada na quinta-feira (7/8) é uma retaliação a 
sanções do ocidente e envolve carne bovina, 
carne suína, frutas, vegetais, aves, peixes, 
queijo, leite e outros derivados de leite.

A Food Union, maior empresa de lác-
teos da Letônia, classificou a decisão como 
"desagradável" e afirmou que ainda está 
avaliando as possíveis consequências. Cerca 

de 21% das suas vendas totais são para a 
Rússia. de acordo com dados compilados 
pela mídia local, as exportações de produtos 
agrícolas e alimentícios da Letônia para a 
Rússia somaram 75 milhões de euros no 
primeiro trimestre de 2014, cerca de 3,1% 
do total exportado naquele período.

Segundo didzis Smits, presidente da 
União da indústria de Processamento de 

Pescados da Letônia, dos 150 milhões de 
euros que o setor exporta por ano, entre 
50% e 60% vão para a Rússia. Caso as expor-
tações de pescados sejam completamente 
suspensas, Smits afirmou que cogita pedir 
à União Europeia para mudar as regras de 
distribuição de fundos para a indústria. Ele 
também pretende pedir ao governo deso-
nerações fiscais temporárias para cerca de 

20 empresas envolvidas, para que não seja 
necessário demitir seus funcionários.

o setor de transportes dos três países, 
que leva grandes quantidades de produtos da 
Europa ocidental para a Rússia, também está 
preocupado. Gytis Vincevicius, porta-voz da 
Linava, a associação lituana das transporta-
doras rodoviárias internacionais, disse que o 
transporte de refrigerados pode ser o mais 
afetado pelo embargo russo. o segmento 
representa 40% das receitas geradas com 
transportes para a Rússia, que, por sua vez, 
chegam a 1 bilhão de euros. de acordo com 
Vincevicius, uma alternativa para as cerca 
de 650 empresas do setor na Lituânia seria 
passar a entregar produtos com origem fora 
UE, como os da América Latina.

o primeiro-ministro da Estônia, Taavi 
Rõivas, declarou que o governo está dispos-
to a apoiar empresários que procuram novos 
mercados. "os sinais de que o mercado 
russo não é tão seguro quanto a UE estão 
aí desde os anos 1990", disse, referindo-se 
à crise que atingiu a Rússia no fim daquela 
década e afetou a economia estoniana. 
Atualmente, os russos absorvem 10% das 
exportações totais da Estônia e quase 20% 
das exportações de alimentos. 

faEMG quEr MElhorar GEStão EM PEcuária dE cortE E lEitEira

A Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado de Minas Gerais (Faemg) 
anunciou, no último dia 8/8 planos 

de desenvolver melhores práticas para a 
pecuária de corte e de leite do Estado. A 
Federação, que acaba de firmar o termo 
de cooperação para a implantação do Soja 
Plus - programa de melhoria de gestão e 
produção de soja -, está conversando com 
o Grupo de Trabalho da Pecuária Susten-
tável (GTPS) para implantar iniciativas de 
sustentabilidade e melhorias na produção 
do segmento em Minas Gerais.

"Ainda estamos em análise, estruturan-
do como faremos, como seria o projeto", 
informou Pierre Santos Vilela, superinten-
dente do instituto Antonio Ernesto de Salvo 
(inaes), que faz parte do Sistema Faemg. 

Ele adiantou que será dif ícil implantar o 
programa para 2014, mas que seria viável 
para o ano que vem.

No âmbito do Soja Plus, o diretor de 
sustentabilidade da Associação Brasileira 
das indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), 
Bernardo Pires, uma das entidades que 
coordenam o projeto no Estado, revelou 
que 400 produtores serão capacitados 
com participação em cursos de melhores 
práticas ainda nesse ano. "Já 200 produtores 
receberão assistência técnica a campo até o 
final de 2015. o objetivo é aumentar esses 
números nos anos seguintes", disse.

Criado em 2011, o programa foi implan-
tado no Mato Grosso e, depois, estendido 
para o Mato Grosso do Sul. Em 2014, o Soja 
Plus chega aos Estados de Minas Gerais e da 
Bahia e tem como público-alvo pequenos 
e médios produtores. Nos últimos anos 
foram investidos cerca de R$ 10 milhões 
na iniciativa. Somente em Minas, 30 dos 
melhores engenheiros da Universidade 
Federal de Viçosa farão a assistência técnica 
nas fazendas.

"A integração entre as entidades e 
todos os elos da cadeia é o caminho para 
solucionar os gargalos do setor. Tenho 
grande esperança de que esse projeto vai se 
multiplicar não só na soja, mas em outros 
produtos", disse o presidente da Faemg, 
Roberto Simões. Ele comentou que o pro-
jeto abre espaço para a modernização das 
propriedades.

Rússia - Simões disse que Minas Gerais 

Foto: Beefpoint

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

Plano é melhorar 
produção aliada à 
sustentabilidade em 
Minas Gerais

pode se beneficiar com o embargo à impor-
tação de produtos agrícolas de países do 
ocidente contrários à anexação da região 
ucraniana da Crimeia por Moscou. "Minas 
pode aumentar suas vendas de carne, soja e 
café. E no futuro, leite, que não tem cultura 
exportadora, mas está começando a ter. No 
leite, temos condição de aumentar nossa 
produtividade, desde que haja preço bom 
e mercado", disse.

POR ESTADÃO CONTEÚDO
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A Feira do Empreendedor, 
evento que acontece de 21 
a 24 de agosto, em Campo 
Grande, contará com o 
Espaço do Agronegócio, 

destinado a orientar através de diversas 
soluções, como oficinas, palestras, clínica 
tecnológica e exposição de marcas, os 
pequenos produtores, assentados e inte-
grantes da agricultura familiar presentes 
no maior evento de empreendedorismo de 
Mato Grosso do Sul. 

o ambiente traz Painel de oportunida-
des a segmentos do setor rural; 14 empresas 
também expõem produtos e equipamentos 
inovadores do meio rural. Haverá também 
atendimento especializado feito por oito 
instituições parceiras: Embrapa Gado de 
Corte, MdA, MPA, SFA/MAPA, oCB, 
incra, Agraer e iagro. 

Já as palestras tratam sobre com temas 
como gestão, planejamento, associativismo, 
modelos de negócios, entre outros; e uma 

clínica tecnológica proporciona ao visitante 
aprender e praticar a produção de mudas 
de hortaliças.

Cinema 5D e Caminho Da 
ProPrieDaDe De SuCeSSo - Entre 
as atrações que prometem atrair as aten-
ções do público da Capital e integrantes 
de caravanas de todas as regiões do estado 
estão o “Senar no Campo”, com orientações 
e cinema 5d, no qual o participante vivencia 
uma aventura em propriedades modelos; 
e o espaço “Caminho da Propriedade de 
Sucesso. 

Neste último, o visitante conhece casos 
de sucesso de produtores que aplicaram na 
propriedade conceitos de planejamento e 
gestão, sucessão familiar e sustentabilidade. 
o público terá ainda à disposição espaços 
temáticos com tecnologias e conceitos 
sobre pecuária leiteira, apicultura, pisci-
cultura, hortifruticultura, agroindústria e 
comercialização.

fEira do EMPrEEndEdor 
tErá ESPaço dEdicado 
ao aGronEGócio
Capacitações, painel de 
oportunidades e casos 
de sucesso são voltados 
ao público, em evento 
gratuito na Capital. 
Cinema 5D é uma das 
atrações

Na última vez em que Campo Grande sediou a Feira do Empreendedor, em 2010, 
cerca de 30 mil pessoas de todas as partes do Mato Grosso do Sul e de outros 11 
estados brasileiros - além de países como Bolívia e Paraguai - estiveram presentes.  
Em 2012, a cidade de dourados recebeu o acontecimento bianual.

A 6ª edição da Feira do Empreendedor é realizada pelo Sebrae em parceria com 
AMEMS, Faems, Sistema Famasul, Sistema Fecomércio e Sistema Fiems. Tem o 
patrocínio do Estado de Mato Grosso do Sul, Sistema Famasul, Sistema Fecomércio, 
Sistema Fiems, Faems, Petrobras, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, Fíbria, oCB, oi, Prefeitura Municipal 
de Cassilândia, Prefeitura Municipal de Corumbá, Prefeitura Municipal de Naviraí, 
Prefeitura Municipal de São Gabriel do oeste e São Bento incorporadora. Apoio: Vale. 

o pré-credenciamento pode ser feito no site www.feiradoempreendedorms.
com.br, em que também é possível consultar a programação completa. As vagas são 
limitadas e serão preenchidas de acordo com a ordem de chegada; a confirmação 
poderá ser feita no local a partir de meia hora antes do evento. Mais informações: 
0800 570 0800. 

fEira do EMPrEEndEdor

Foto: Divulgação
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cooPErativa dE crédito 
SicrEdi é dEStaquE Mundial
Pelo segundo ano consecutivo, o 

Sicredi foi premiado na Assem-
bleia Geral Anual do Conselho 
Mundial das Cooperativas de 
Crédito (Woccu), realizada 

durante a Conferência Mundial das Coope-
rativas de Crédito, que terminou ontem (30 
de julho), em Gold Coast, na Austrália. o 
Woccu concedeu três destaques globais no 
outstanding Membership Growth Awards, 
considerando o crescimento no número 
de associados de seus mais de 70 países 
membros. o Sicredi recebeu a distinção por 
ter registrado, em 2013, um incremento de 
11% no número de associados, finalizando 
o ano com 2,5 milhões. 

 Além da premiação, durante a Assem-
bleia Geral, também foram empossados os 
novos membros do Conselho Mundial do 
biênio 2014/2015 e Manfred Alfonso dasen-
brock,  presidente da SicrediPar e da Central 

Sicredi PR/SP/RJ e diretor do Woccu, passa 
a ocupar o cargo de secretário-geral. Para 
Manfred, “o destaque mundial e o convi-
te para integrar o Comitê Executivo são 
resultados do excelente desempenho e da 
participação do Sicredi no cooperativismo 
de crédito”. 

As outras duas distinções pelo cres-
cimento de associados foram entregues 
às cooperativas Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fena-
coac) da Guatemala e islamic investment 
and Finance Cooperatives Group (iiFC 
Group), do Afeganistão. o presidente do 
Woccu, Grzegorz Bierecki, destacou que 
o movimento global das cooperativas de 
crédito cresce hoje graças ao empenho 
dos membros do Conselho Mundial e 
seu trabalho para servir os associados em 
todo o mundo. "Este ano, nós honramos o 
aumento de sócios, em particular, como 

um claro indicador do sucesso do nosso 
serviço em todos os cantos do mundo", 
acrescentou Biereck. 

WoCCu – o Conselho Mundial de 
Cooperativas de Crédito promove o desen-
volvimento sustentável das cooperativas de 
crédito ao redor do mundo. Seus programas 
de assistência técnica introduzem novas 

ferramentas e tecnologias para fortalecer 
o desempenho financeiro das cooperativas 
de crédito e aumentar o seu alcance. o 
Conselho Mundial implementou mais de 
290 programas de assistência técnica em 71 
países. São 57 mil cooperativas de crédito 
em 103 países, que atendem 208 milhões 
de pessoas. 
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dentro do segmento.
o planejamento também uma das pa-

lavras-chave dentro de uma empresa rural. 
“isso é fundamental porque o produtor lida 
com uma série de fatores imponderáveis, 
como clima, oscilações de mercado, entre 
outros. É importante planejar para não ter 
surpresas”, salienta. Ridel complementa que 
o planejamento precisa prever metas. “É 
primordial trabalhar com indicadores, ou 
seja, medir os resultados para poder pensar 

ProfiSSionalização rural SErá tEMa dE 
diScuSSão durantE Encontro nacional

A adoção de conceitos de ad-
ministração e gestão em uma 
propriedade rural pode co-
laborar para o planejamento 
das atividades, diminuindo 

riscos e potencializando resultados. Esse 
é a afirmação do presidente do Sistema 
Famasul (Federação da Agricultura e Pe-
cuária de Mato Grosso do Sul), Eduardo 
Riedel, que fala sobre o assunto durante o 
14º Encontro Nacional de Plantio direto 
na Palha, em Bonito, de 12 a 14 de agosto.

Riedel destaca que a profissionalização 
no campo é um desafio, mas que o setor tem 
contado com bons profissionais. “Nossas es-
colas de agronomia, veterinária, zootecnia 
e administração têm focado bastante esse 

tema e hoje contamos com um contingente 
muito bom de profissionais, capacitados 
para auxiliar o produtor”, destaca.  

Um dos fatores vitais para o sucesso 
do negócio rural é aproveitar o volume de 
pessoas capacitadas, visando o fortaleci-
mento da atividade. “os que ficarem menos 
competitivos nesse processo, podem acabar 
saindo do ramo dentro de 10 ou 15 anos”, 
afirma. Riedel ressalta que somente a pro-
fissionalização possibilita competitividade 
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o no futuro”, conclui.

Sobre o encontro – o 14º Encontro Na-
cional dosaa ocorre a cada dois anos, sempre 
em uma região produtora em destaque no 
Brasil. A programação contará com painéis 
cujos temas são voltados à técnica do plantio 
e seus benef ícios, bem como palestras e 
debates sobre fitossanidade, manejo ade-
quado do solo, entre outros assuntos. o 
plantio direto na cana-de-açúcar também 
será discutido, tendo em vista a crescente 
produção sucroenergética no Estado.

o evento, que será realizado nos dias 12, 
13 e 14 de agosto, no Centro de Convenções 
de Bonito (MS), é promovido pela Federação 
Brasileira de Plantio direto e irrigação (Fe-
brapdp), em parceria com a Fundação MS, 
Sistema Famasul e Embrapa Agropecuária 
oeste, e conta com apoio do Sistema oCB-
-MS, Aprosoja MS, UFGd (Universidade 
Federal da Grande dourados), Unigran, 
Grupo Plantio na Palha (GPP) e outras 
instituições. As inscrições estão abertas e 
podem ser realizadas no site da Febrapdp 
o www.febrapdp.org.br.

Assunto será debatido no 
14º Encontro Nacional de 
Plantio Direto na Palha, 
de 12 a 14 de agosto, em 
Bonito-MS
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BraSil, canadá E EStadoS unidoS unificaM 
SiStEMa SoBrE rEcurSoS GEnéticoS aniMaiS

Um dos maiores desafios da 
pesquisa genética da atua-
lidade é o armazenamento 
de uma quantidade enorme 
e crescente de dados. A 

catalogação das coleções de material ge-
nético e dos dados genômicos de animais 
é geralmente executada pela instituição 
que os gerou, criando bancos individuais 
que não conversam entre si. Para garantir a 
unificação, a uniformização e o intercâmbio 
dessas informações e aperfeiçoar as pesqui-

sas e a preservação, Brasil, Canadá e Estados 
Unidos articulam a adoção de um sistema 
único de dados para conservação de seus 
recursos genéticos animais. Será um grande 
passo para a gestão de dados de genética 
animal e vai colaborar para a atualização 
constante das informações em benef ício 
do desenvolvimento das pesquisas.

Batizado de "Alelo Animal" no Brasil, o 
sistema "Animal-Grin" foi concebido por 
meio de parceria entre a Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia, o Agricultural 

Software armazenará informações genéticas coletadas 
pelos três países. Workshop em Brasília treina 18 
técnicos para serem os curadores do banco nacional.
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cultura dos Estados Unidos (ARS/USdA) 
e o Agricultureand Agri-food (AAFC), do 
Canadá. o sistema foi adaptado para a rea-
lidade brasileira, de forma a permitir que o 
Alelo Animal armazene dados dos animais 
vivos mantidos em núcleos de conservação. 
Ele guardará, dentre outras informações, o 
catálogo dos bancos de sêmen, embriões e 
dNA dos três países além de dados genô-
micos associados aos animais.

WorkShoP em BraSília - Para 
operar o sistema no Brasil, foram treinados 18 
especialistas de nove Unidades de pesquisa da 
Embrapa no i Workshop Labex EUA Recursos 
Genéticos, de 5 a 7 de agosto na Secretaria 
de inteligência e Macroestratégia (SiM), em 
Brasília (dF). o evento foi realizado no âm-
bito do programa Ciência sem fronteiras do 
Conselho Nacional para o desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).

os participantes do Workshop foram, 
principalmente, os curadores e gestores da 
atual Rede de Recursos Genéticos Animais 
da Embrapa que, ao final do evento, estavam 
aptos a inserir dados de seus respectivos Nú-

cleos de Conservação e Bancos de Recursos 
Genéticos Animais. "o sistema possui vários 
níveis de acesso, e cada curador poderá tra-
balhar os dados da área que lhe compete", 
esclarece o pesquisador da Embrapa Samuel 
Paiva que coordena o evento. Ele conta que 
no nível mais básico do repositório haverá 
acesso público a essas informações por meio 
de consultas na internet.

Ao lado do esforço pela adoção interna-
cional do Alelo Animal, os técnicos da Em-
brapa deverão executar a migração de dados 
dos sistemas, hoje armazenados localmente, 
descentralizados para a nova base.
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Na sua 16ª edição, a Associação 
Brasileira de Hereford e Braford 
(ABHB) irá realizar durante a 37ª 

Expointer o já tradicional Concurso de 
Jurado Jovem dr. osmar Salis Brasil. A com-
petição acontecerá no dia 04 de setembro às 
14h, no Parque de Exposições Assis Brasil, 
em Esteio/RS, e contará com a participação 
do inspetor técnico credenciado na ABHB, 

ExPointEr 2014: aBhB aBrE inScriçõES 
Para o concurSo jurado jovEM

Luiz Rafael Lagreca.
o objetivo do concurso é estimular 

jovens interessados nas raças Hereford e 
Braford e disponibilizar conhecimentos 
sobre seleção e avaliação de animais durante 
julgamentos morfológicos.

No ano passado na Expointer, o con-
curso teve mais de 70 participantes, e na 
Expolondrina 2014 foram mais de 120 

agroeconômico a curto e longo prazo, além 
de avaliar as perspectivas de mercado sob 
a ótica dos fabricantes. 

o ex-ministro da Agricultura, Marcus 
Vinícius Pratini de Moraes, ministrará a pa-
lestra “As oportunidades do Agronegócio 
Nacional e internacional para o Setor de 
Máquinas Agrícolas”. Já o consultor Carlos 
Cogo falará sobre “o Agronegócio Mundial 
e Brasileiro: Perfil Atual e Tendências de 
Longo Prazo”. 

Centrado nos avanços da tecnologia de 
equipamentos, o outro eixo de discussão 
apresentará as tendências em certificações 
internacionais de tratores e as oportunida-

SaE BraSil dEBatE inovaçõES tEcnolóGicaS
E PErSPEctivaS Para MáquinaS aGrícolaS

Em razão das safras recordes no 
Brasil, produtores agrícolas têm 
elevado o índice de área seme-
ada e investido em tecnologias 
para ganhos de produtividade. 

Este cenário norteará as discussões do 6º 
Simpósio Sae Brasil de Máquinas Agrícolas, 
que debaterá as perspectivas de mercado 
e as inovações tecnológicas no Centro de 
Eventos da Fiergs – Federação das indústrias 
do Rio Grande do Sul (avenida Assis Brasil, 
8.787, Porto Alegre), no dia 4 de setembro.

de acordo com Roseane Campos, chair-
person do encontro, o ano é positivo para 
o segmento de máquinas e implementos 
agrícolas em razão das safras recordes 
no Brasil. “Toda uma cadeia acaba sendo 
beneficiada com a demanda crescente de 
alimentos”, afirma. Para Roseane, os bons 
preços e a melhoria da renda têm possibilita-
do a produção de grãos alcançar patamares 

jamais atingidos. 
A expectativa é maior inserção de tecno-

logia, que atenda às crescentes necessidades 
agroeconômicas, para elevar a produtividade 
no campo. “Neste ano, os planos de finan-
ciamento do governo foram lançados com 
atraso, já no segundo trimestre. Este atraso 
impactou na produção porque o segmento 
de máquinas agrícolas trabalha diretamente 
com planos de financiamento”, afirma.

Programação – organizado em 
dois eixos, o encontro contará com lideran-
ças da engenharia mundial e dos principais 
fabricantes de máquinas e implementos 
agrícolas. Um dos eixos debaterá o cenário 

Foto: Divulgação
des para o setor agrícola brasileiro, além de 
abordar novidades em pulverização. “Va-
mos falar sobre a pulverização do futuro, as 
tendências tecnológicas e os desafios para 
lidar com as particularidades do Brasil, um 
país tropical que sempre apresenta umidade 
e calor”, afirma Roseane.

A expectativa é que o Simpósio Sae 
Brasil de Máquinas Agrícolas, que chega a 
sua sexta edição, atraia 450 visitantes, sendo 
o público alvo composto por engenheiros 
do segmento que buscam atualização e co-
nhecimento sobre o atual cenário do setor.

“os simpósios da Sae Brasil repre-
sentam oportunidades para atualização e 
discussão de temas técnicos conectados 
com as demandas de uma sociedade ávida 
por mais segurança, conforto e qualidade 
de vida”, aponta Ricardo Reimer, presidente 
da Sae Brasil.

Frank Sowade, vice-presidente da Sae 
Brasil, acrescenta que nestes encontros 
promovidos pela associação os engenhei-
ros encontram informação privilegiada 
e atualizada, fornecida por fontes de alto 
nível técnico e larga experiência. “Esses 
encontros são oportunidades únicas para 
o tão necessário networking profissional”, 
diz Sowade.

 A programação completa do evento 
pode ser acessada no site da Sae Brasil: 
www.saebrasil.org.br. 

Simpósio será realizado 
na Federação das 
Indústrias do Rio 
Grande do Sul, em Porto 
Alegre, no dia 4 de 
setembro

No ano passado, evento reuniu cerca de 400 pessoas

Foto: Divulgação

inscritos.
Para participar é necessário enviar para 

o e-mail secretaria.hereford@braford.com.
br os seguintes dado: nome completo, RG, 
telefone, e-mail e profissão. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo telefone (53) 
3242 1332, de segunda a sexta-feira das 
8h30 mim às 12h e das 13h30min às 18h 
ou pelo site www.abhb.com.br.
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Maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
agro PolíTiCa - Setor mais com-

petitivo da economia nacional, o agrone-
gócio representa hoje 20% do PiB. Sem ele, 
a balança comercial brasileira sofreria um 
baque: 41% das exportações vêm do cam-
po, cuja expansão dependerá fortemente 
da produtividade nos próximos anos. 
infraestrutura, conflitos no campo, meio 
ambiente e comércio exterior foram os 
temas apresentados pelos três principais 
candidatos a presidência nos encontros da 
ABAG e da CNA , esta semana. 

PreSiDenTe - Uma pesquisa iné-
dita levantou a percepção da população 
urbana brasileira em relação ao perfil 
ideal de candidato à Presidência da 
República para o agronegócio. Ao todo, 
72% dos entrevistados disseram que 
votariam em um candidato que desse 
maior atenção aos agricultores brasi-
leiros. Para 74,5% dos pesquisados, um 
presidente que não apoiar a produção de 
alimentos também não irá se importar 
com a qualidade de vida das pessoas. 

Seguro rural - o atual modelo 
de seguro rural ainda é considerado 
pouco vantajoso pelos produtores ru-
rais. dados do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
mostram que em 2013, o número de 
apólices no Estado eram de apenas 2.045, 
totalizando uma área segurada de cerca 
de 728 hectares. Para discutir mudanças 
no Programa de Subvenção ao Prêmio 
do Seguro Rural (PSR), o Mapa criou 
um grupo de trabalho. 

organiZação  - A Associação 
Brasileira do Agronegócio (Abag) deu 
início na manhã de segunda-feira (04.08) 
ao 13º Congresso Brasileiro do Agro-
negócio, no Sheraton São Paulo WTC 
Hotel, em São Paulo. durante o painel de 
abertura, o ministro da Agricultura, Neri 
Geller, reforçou que a Pasta está alinha-

da tanto com 
o Congresso 
quanto com 
p e q u e n o s 
s i n d i c a t o s 
rurais para 
fortalecer o 
crescimento 
do agronegó-
cio nacional, 
várias auto-

ridades estiveram presentes.
CreSCimenTo 1,4% - A CEPAL 

- Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe, reduziu a projeção 
para o crescimento da economia brasi-
leira e da região este ano. A estimativa 
para o Brasil é uma expansão do Produto 
interno Bruto (PiB), que é a soma de 
todos os bens e serviços produzidos no 
país, de 1,4%. Para efeito de crescimento; 
nascem no Brasil cerca de 2 milhões de 
crianças por ano, 170 mil ao mês, cerca 
de 6 mil por dia, 300 crianças por hora, 
5 crianças por minuto. isso significa 
que o país tem que oferecer todo ano 
2 milhões de novas vagas de trabalho.

milho SaFrinha - A iNTL 
FCStone, consultoria de gerenciamento 
de risco com foco em commodities, es-
tima uma produção de 77,4 milhões de 
toneladas milho para o período 2013/14,  
o que significa um aumento de quase 
dois milhões de toneladas em relação 
ao número anteriormente divulgado, 
no mês de julho (75,5 milhões de tone-
ladas). A consultoria ressalta que não 
houve ajustes dos números da primeira 
safra, mas, o aumento é resultado da 
revisão tanto da área plantada quanto 
da produtividade da safra de inverno.

hiPoTermia - As mortes dos 
animais causadas por hipotermia – casos 
que sucedem no Estado de tempos em 
tempos – estão relacionadas a um con-
junto de fatores que vão desde desnutri-
ção à falta de abrigo, agravada pela queda 
de temperatura e umidade em excesso. 
o assunto é tema de reportagem desta 
semana do Correio Rural, suplemento do 
Jornal Coreio do Estado. A análise é do 
difusor de tecnologia da Embrapa Gado 
de Corte, Haroldo Pires de Queiroz. 

 SoJa e milho - Com uma safra 
excepcional em desenvolvimento no 
campo, os Estados Unidos ampliam 
o peso sobre as cotações da soja e do 
milho na Bolsa de Chicago. No encer-
ramento do pregão do dia 5, somente os 
negócios com vencimento para agosto 
conseguiram continuar acima de US$ 
12 por bushel. os demais contratos, por 
outro lado, que guiam tanto compras 
e vendas da colheita norte-americana 
como os da safra brasileira, trabalham 
entre US$ 10,6 e US$ 10,8 por bushel. 

Esta coluna é um resumo das notícias do agronegócio, publicadas pelos sites especializados no assunto. As 
informações partem de: Agrolink, Correio do Estado, Gazeta do Povo. Dê sua opinião: mauricio.galhardo@
hotmail.com. Cartoons: veja no www.agro-cartoons.blogspot.com.br

dEPutadoS aProvaM auMEnto dE MiStura 
dE BiodiESEl E Etanol EM coMBuStívEiS

o Plenário da Câmara dos deputados 
aprovou dia 6/8 a Medida Provi-
sória 647/14, que aumenta os per-

centuais de biodiesel e etanol misturados, 
respectivamente, ao óleo diesel e à gasolina 
vendidos nos postos de combustível do 
País. o texto aprovado foi proposto pela 
comissão mista do Congresso que analisou 
a matéria, de autoria do deputado Arnaldo 
Jardim (PPS-SP).

Pelo texto, o percentual obrigatório de 
mistura do biodiesel ao óleo diesel já subiu 
para 6% em 1º julho e passará para 7% a 
partir de 1º de novembro deste ano. Até a 
edição da MP 647, o percentual era de 5%.

o texto original permitia ainda que o 
Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE) retornasse ao percentual de 5% 
por motivo justificado. Contudo, a versão 
aprovada, proposta por Jardim, autoriza a 
redução até o limite de 6%. Na prática, como 
explicou o relator, o CNPE poderá trabalhar 
com qualquer valor entre 6% e 7%.

A MP 647 também estabelece que a 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) deverá fixar os limi-
tes de variação. E que o biodiesel adicionado 
ao óleo diesel deverá vir, prioritariamente, 
da agricultura familiar. o governo deverá 
editar normas garantindo essa preferência.

eTanol - o texto aprovado traz ainda 
outra mudança proposta pelo relator, que 
determina que o percentual obrigatório de 
adição de álcool anidro à gasolina poderá 
subir para 27,5%, desde que constatada sua 
viabilidade técnica. Atualmente, segundo 
a Lei 8.723/93, o governo pode elevar o 
percentual de mistura do etanol anidro até 
o limite de 25%, ou reduzi-lo até 18%. o 
parecer mantém o piso de 18%.

Jardim comentou em Plenário que, 
durante a tramitação da MP, outros temas 
ligados ao setor energético, como contra-
tos da Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco (Chesf ) e assuntos relacionados 
a termelétricas, também foram analisados. 
Mas, segundo ele, após negociações com 
o governo, ficou acertado que temas es-
tranhos ao texto original deveriam ficar 
de fora.

Medida provisória ainda precisa ser analisada pelo Senado

livro SoBrE o taurino troPical SErá 
lançado durantE o 1º conGrESSo 
intErnacional da raça SEnEPol

o 1º Congresso internacional da raça 
Senepol e a 37ª Convenção Anual 
da Senepol Cattle Breeders Asso-

ciation serão sediados no Brasil e prometem 
trazer muitas novidades e discussões acerca 
do taurino tropical que ganha os pastos do 
país a cada dia. o avento acontece entre 
os dias 01 a 05 de setembro, no Parque de 
Exposição do Camaru, e alguns eventos no 
Castelli Hall, em Uberlândia (MG).

Uma das ações que será promovida du-
rante o Congresso Senepol é o lançamento 
do livro “Senepol: Feito para o Brasil”, que 
tem como foco apresentar o geral da raça, 
sua origem detalhada em Saint Croix, o 
desenvolvimento dos animais até os Estados 
Unidos, as certificações obtidas até então e 
a vinda do animal ao Brasil.

diversas imagens e estudos tornam o 
livro mais completo, pois destacam a raça 
no Brasil e no mundo através do olhar da 
ABCB Senepol e de alguns técnicos. o 
que motivou a produção do livro foi “o 
crescimento da raça no Brasil e o interesse 
enorme que ela tem gerado pelos resultados 
que apresenta no campo” destaca daniel de 

Paula, jornalista do Canal do Boi (grupo 
SBA) e um dos palestrantes da Convenção.

o Senepol: Feito para o Brasil explica a 
força desse animal nos campos do Brasil e a 
qualificação da produtividade da raça Senepol, 
contribuindo para a historicidade da pecuária 
de corte nacional e orientação de como o pe-
cuarista pode iniciar a criação da raça.

A data escolhida para o lançamento 
do livro é dia 1º de setembro, durante a 
abertura do Congresso Mundial, já que 
diversos criadores e apreciadores da raça 
estarão reunidos pelo mesmo motivo na 
cidade de Uberlândia (MG), com foco na 
discussão da rusticidade e qualificação da 
raça que mais cresce no Brasil.

Obra destaca pontos fortes dos animais e também 
conta a história do taurino que ganhou os pastos do Brasil

Foto: Divulgação



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 11

Mais de 1.380 pessoas 
estiveram presentes no 
Circuito ExpoCorte, 
realizado nos dias 30 e 
31 de julho, no Centro 

de Convenções Albano Franco, em Campo 
Grande, caracterizando-se como a melhor 
etapa do evento, que já está em seu terceiro 
ano. os participantes, 80% são pecuaristas, 
provenientes de 42 cidades do Mato Gros-
so do Sul, discutiram em dois dias como 
conseguir o máximo de suas propriedades 
por meio de 15 palestras, quatro debates 
e contatos com empresas de referência do 
setor presentes na feira de negócios que 
compõe o evento. 

“dentre as razões que atraíram um pú-
blico muito expressivo, destaco a qualidade 
do conteúdo do evento, não só das pessoas, 
mas das mensagens que foram passadas 
e da sensibilidade das várias cabeças que 
pensaram a programação. A partir do mo-
mento em que se decide abordar temas de 
interesse do produtor, pessoas adequadas 
para falar daquele tema em um formato que 
permite participação, ação e aprendizado, o 
resultado é o sucesso”, avalia o presidente do 
Sistema Famasul (Federação da Agricultura 
e Pecuária de MS), Eduardo Riedel. Segundo 
ele, para uma Federação que tem o objetivo 
de levar o máximo de informação de quali-
dade e conhecimento para o maior número 
possível de produtores, não poderia ter sido 
um resultado melhor. “É fato que o produtor 
tem mais consciência e não é mais aquele 
cidadão que vivia isolado do mundo; hoje 
ele é um ator protagonista do processo de 
evolução do país. Ao mesmo tempo em que 
ele vem para receber informação que serve 
para o seu negócio, vem cobrar e criticar. 
E isso é fundamental, pois ele participa de 
um processo de evolução do nosso país. Por 
isso que eu acredito muito na capacidade 

da agropecuária em ajudar a construir essa 
mudança e eventos como o Circuito Expo-
Corte ajudam a consolidar esse sentimento 
e esse processo”, complementa Riedel.

A avaliação positiva do evento foi 
compartilhada pelo superintendente da 
Famasul, Rogério Beretta. “Para nós, o 
evento atingiu plenamente as expectativas. 
Trouxemos palestras de alto nível, com 
conteúdo para promover transferência 
de tecnologias e discussão dos problemas 
atuais. Tínhamos expectativas de trazer 
os sindicatos dos municípios e o número 
de cidades que compareceram provou 
que atingimos o objetivo. Tínhamos es-
perança de que o público comparecesse 
em massa e 1.380 pessoas foi um número 
muito significativo, considerando que 80% 
é produtor rural.

Foi fantástico para nós, a Famasul está 

muito satisfeita e já estamos discutindo o 
evento do ano que vem. Esses eventos de 
debates e trocas de tecnologias, de interação 
da cadeia são muito benéficos em todos os 
aspectos, até social”, avalia Beretta.

Para a diretora da Verum Eventos, 
Carla Tuccilio, que realizou o evento em 
parceria com a Famasul, esta foi a melhor 
etapa do Circuito desde que teve início esse 
projeto de percorrer os principais polos 
de produção pecuária do Brasil. “A grande 
participação do público reflete a necessida-
de de oferecer espaços para que todos os 
elos da cadeia produtiva se comuniquem e 
discutam juntos como evoluir na atividade. 
Construímos em conjunto com a Famasul 
uma programação que abordou alguns dos 
principais aspectos que podem ajudar a 
evoluir o setor, dando espaço para os debates 
que são extremamente ricos e expressam 

as demandas e pontos que precisam ser 
trabalhados em conjunto”, afirma Carla. 

Esta edição ano do evento, realizado 
pelo terceiro ano no Mato Grosso do 
Sul, tratou de temas como as demandas 
mundiais pela carne bovina, integração da 
cadeia, necessidades do consumidor e da 
indústria, gestão, mão de obra e recursos 
humanos, questões ambientais e trabalhis-
tas, sucessão dos negócios, novas lideranças 
e associativismo, além de aspectos técnicos 
que envolvem a pecuária, como genética, 
nutrição, pastagens e sanidade.

depois de ter passado por Cuiabá 
(MT) no mês de março e Campo Grande, 
a próxima etapa do Circuito ExpoCorte 
será em Ji-Paraná (Ro) nos dias 17 e 18 de 
setembro, seguida por Araguaína (To) em 
15 e 16 de outubro e Uberlândia (MG) em 
11 e 12 de novembro.

caMPo GrandE ProtaGoniza a 
MElhor EtaPa do circuito ExPocortE 

Evento teve a 
participação de 1.380 

pessoas, dentre as 
quais 80% pecuaristas 
e discutiu aspectos que 

podem ajudar a melhorar 
a atividade pecuária, 

especialmente na gestão 
das propriedades. 

Fotos: Wisley Torales / Agroin Comunicação
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