
Unica: Usinas direcionam 60,93% 
da oferta de cana para etanol
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10º conGresso 
internacional 
de BioenerGia 
premia traBalho 
soBre sorGo

sae Brasil deBate 
inovações para 
o aUmento da 
prodUtividade

Em razão da produtividade cres-
cente, puxada pelo uso intensivo de 
tecnologias, o agronegócio brasileiro 
segue como setor competitivo nos 
mercados internacionais de commodi-
ties. discutir tendências tecnológicas 
que alavanquem mais a produtividade 
na agricultura é uma das propostas do 
7º Simpósio SAE BRASiL de Máqui-
nas Agrícolas, que reunirá indústria, 
academia e entidades setoriais no dia 
2 de setembro, na FiERGS (Federação 
das indústrias do Rio Grande do Sul), 
em Porto Alegre. Página 10.
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A edição deste ano do Circui-
to ExpoCorte, que será em 
Campo Grande, nos dias 29 
e 30 de julho, mostrará ao 
pecuarista como conseguir 

o boi 7.7.7, parâmetro de produção que 
preconiza a busca por animais com 7@ na 
desmama, 7@ na recria, 7@ na engorda e 
terminação e abate com 21@ aos 24 meses. 
o conceito, desenvolvido por pesquisa-
dores do Polo Regional da Alta Mogiana, 
da Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (APTA) e da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento (SAA) 
de São Paulo permite produzir mais e 
melhor em menos tempo (no sistema 

tradicional, são necessários, no mínimo, 
três anos que para o animal atinja 18@), 
podendo aumentar em até 30% os lucros 
do pecuarista.

Em dois dias de workshop, palestras e 
discussões aprofundam as diversas etapas 
da vida do animal para obter o boi 7.7.7: am-
biente produtivo, 7@ da vaca ao desmame, 
7@ do desmame ao boi magro e 7@ do boi 
magro ao boi gordo. Confira a programação 

circUito expocorte mostra como redUzir 
o tempo em 30% e aBater animais com 21@

Evento será nos dias 29 
e 30 de julho, no Centro 
de Convenções Rubens 
Gil de Camilo e discute 
o chamado boi 7.7.7; 
Famasul lança no evento 
módulo do SIGA MS 
que fornece informações 
detalhadas sobre a 
atividade no estado

no quadro ao lado.
durante o Circuito ExpoCorte, a Fede-

ração da Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso do Sul (Famasul) lançará o projeto 
“Gestão Territorial da Bovinocultura de 
Corte”, que fornece informações sobre a 
pecuária de corte tais como sistemas de 
produção, tecnologias adotadas, índices 
zootécnicos, qualidade da carne, entre 
outras. Continua na página 4.
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criadores investem na Genética 
aditiva e conqUistam retorno 
econômico com reprodUtores
Produzir carne macia para aten-

der o mercado interno e externo 
está exigindo cada dia mais do 
pecuarista brasileiro. A carne 
para exportação deve ter quali-

dade excelente, com todos os requisitos de 
sanidade. E o consumidor final quer uma 
carne saborosa e macia no prato. diante 
deste desafio o criador que está aderindo 
às tecnologias de seleção e melhoramento 
genético para produzir gado precoce que 
ganhe peso rápido, com bom rendimento 
frigorífico e que a vaca, por exemplo, tenha 
muita fertilidade para criar bem o bezerro, 
está aumentando os lucros no campo.

Geraldo Majella, proprietário da Fa-
zenda São Geraldo em Bonito (MS) conta 
que sua família seleciona Nelore desde 
1957 e hoje em dia só o olho do dono não 

engorda mais o gado. “Não tem porque 
não acreditar em tecnologia. Nós aqui na 
fazenda investimos em touros com genética 
superior da Genética Aditiva. Compramos 
no Mega Leilão dois reprodutores, o REM 
Ugus e o REM Vaticom que se revelaram 
extraordinários. o REM Vaticom está com 
desempenho excelente com os filhos na 
fazenda e é um animal que vai colaborar 
com a pecuária nacional, devido as suas ca-
racterísticas de precocidade e acabamento”, 
afirmou Geraldo.

A Fazenda Santa Clara em São Paulo ar-
rematou o touro REM Vopunk na 9ª edição 
Mega Leilão Genética Aditiva, em 2012 e 
hoje o animal está em coleta na central Joia 
da Índia. de genealogia fechada em prova, 
Vopunk apresenta características funcio-
nais, como habilidade materna, mansidão 
e docilidade, fertilidade, ganho de peso e 

precocidade.
Em Aquidauana (MS), na Fazenda São 

João o criador osmar de Campo Júnior está 
satisfeito com os resultados que o material 
genético da empresa Genética Aditiva 
proporcionou ao rebanho. o touro REM 
Agulhado que foi adquirido no Mega Leilão 
de 2013 está em sexto lugar no ranking da 
ANCP - Associação Nacional dos Criadores 
e Pesquisadores, é top 0,1% com MGT 27.88 
e de acordo com seu proprietário seu de-
sempenho excepcional. “É um touro muito 
fértil, já produziu 7 mil doses e para inse-
minação artificial tem praticamente 100% 
de fecundação, é muito pesado,  forte e tem 
sangue aberto. Estou muito contente com 
o  trabalho da Genética Aditiva, já comprei 
outros reprodutores lá e este ano devo mais 
uma vez prestigiar o leilão”, conclui osmar.

A evolução da Genética Aditiva mostra 

a fidelidade aos critérios de seleção, o que 
estimula os criadores a ter confiança de que 
estão comprando produtos de qualidade. 
A prova deste reconhecimento foi REM 
Uponic, que teve 66% do passe vendido por 
R$ 47,5 mil a parcela, sendo valorizado em 
mais de R$ 1,7 milhão. o reprodutor é líder 
em todas as características de maior im-
portância da ANCP e destaque absoluto na 
avaliação da safra 2009 da Genética Aditiva.

de acordo com o médico veterinário 
Argeu Silveira, responsável técnico da 
Genética Aditiva acompanhar os bons re-
sultados dos leilões nas fazendas é motivo 
de alegria, pois constata que a proposta 
de seleção da empresa está funcionando. 
“Estamos felizes com que já conquistamos, 
mas isso nos impõe um desafio no futuro. 
Precisamos evoluir nos índices econômicos, 
na eficiência alimentar, na parte genômica 
e maciez de carne. Mas o cliente Genética 
Aditiva pode ter a certeza de que tudo o 
que há de melhor no mundo nós estamos 
pensando por ele”, garante Argeu.

o resultado de todo esse trabalho esta-
rá presente no 12º Mega Leilão Genética 
Aditiva & Convidados, no dia 1º de agosto 
às 12h (horário de Brasília) no Tatersal de 
Elite da Acrissul em Campo Grande/MS. 
Com transmissão pelo Canal do Boi, serão 
ofertados mais de 400 touros ranqueados 
em ToP 0,1% (Melhor de mil animais ava-
liados) e ToP 5%.

o destaque de 2015 será o remate de 
uma porcentagem do reprodutor da marca 
Genética Aditiva Rem Caballero. o animal é 
Top 0,1% pela ANCP - Associação Nacional 
de Criadores e Pesquisadores, com índice 
MGT 32.56. Nestes 27 anos do Programa 
Nelore Brasil, este reprodutor tem o maior 
MGT da história, um índice composto 
por características de importância para a 
pecuária de corte.

Rem Caballero impressiona pela sua 
avaliação genética e pelo desempenho em 
ganho de peso, características morfológicas 
e de crescimento, carcaça e fertilidade, além 
do pedigree fechado na Genética Aditiva e 
aberto a todas as linhagens do mercado.

E no dia 2 de agosto (domingo) será 
realizado o 5º Leilão Virtual Novilhas Ne-
lore Genética Aditiva, às 14h (horário de 
Brasília), com transmissão do AgroCanal. 
Serão ofertadas 120 fêmeas prenhes ToP 
0,1% a 5%.

Compradores 
do Mega Leilão 
Genética Aditiva 
falam de seus 
excelentes resultados 
na fazenda

REM Uponic teve 66% do passe vendido por R$ 47,5 mil a parcela no Mega Leilão, sendo valorizado em mais 
de R$ 1,7 milhão

Foto: Divulgação

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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Unica: Usinas direcionam 60,93% 
da oferta de cana para etanol

chUva atrapalha e moaGem de cana cai 29% na 1ª qUinzena de jUlho

As usinas do Centro-Sul do 
Brasil voltaram a priorizar 
a produção de etanol na 
primeira quinzena de julho. 
de acordo com a União da 

indústria de Cana-de-açúcar (Unica), da 
quantidade total de cana-de-açúcar moída 
no período, somente 39,07% destinou-se 
à produção de açúcar, contra 46,40% no 
mesmo período da safra 2014/2015. Con-
sequentemente, o porcentual referente ao 
etanol variou de 53,60% para 60,93%.

No acumulado desde o início da atual 
safra até o final da primeira quinzena de 
julho, o mix para açúcar ficou em 39,92%. 
Essa proporção é a menor registrada desde 
a safra 2008/2009, quando a proporção 
de matéria-prima alocada à produção de 
açúcar até 16 de julho alcançou 39,71%.

Como resultado, a produção de açúcar 
atingiu apenas 1,44 milhão de toneladas 
na primeira quinzena de julho, queda de 
42,74% em relação à produção registrada 
na segunda quinzena de junho deste ano 

(2,52 milhões de toneladas) e retração de 
43,45% na comparação com a quantidade 
fabricada nos primeiros 15 dias de julho de 
2014 (2,55 milhões de toneladas).

Para o diretor técnica da Unica, Antonio 
de Padua Rodrigues, "essa tendência atual 
de alocação da matéria-prima processada 
sugere que a produção de açúcar na safra 
2015/16 deve ficar inferior àquela inicial-
mente prevista pela entidade no início 
deste ano". Esse movimento garante maior 
estabilidade à oferta de etanol, mesmo con-
siderando uma possível redução no proces-
samento e na qualidade da cana previstos 
para esse ciclo agrícola, acrescentou ele.

Em relação ao etanol, o volume produzi-
do nos primeiros 15 dias de julho alcançou 

1,39 bilhão de litros (-23,45%), dos quais 
527,89 milhões de litros de anidro (-33,90%) 
e 859,19 milhões de litros de hidratado 
(-15,22%).

No acumulado desde o início da safra 
2015/16 até 16 de julho, a fabricação de 
açúcar totalizou 10,71 milhões de tone-
ladas, queda de quase 17% sobre os 12,89 
milhões de toneladas registradas até a 
mesma data de 2014. Já a produção acu-
mulada de etanol somou 9,98 bilhões de 
litros (-2,79%), sendo 3,39 bilhões de litros 
de anidro (-22,63%) e 6,59 bilhões de litros 
de hidratado (+11,99%).

Vendas de etanol - As vendas 
de etanol pelas unidades produtoras da 
região Centro-Sul do Brasil somaram 1,21 

bilhão de litros na primeira quinzena de 
julho, aumento de 22,67% em relação aos 
986,36 milhões de litros no mesmo período 
de 2014. deste montante, 57,08 milhões de 
litros destinaram-se à exportação, enquanto 
1,15 bilhão de litros ao mercado doméstico.

Em relação ao etanol anidro, o volume 
comercializado no mercado interno atingiu 
396,21 milhões de litros na primeira metade 
de julho, frente aos 428,25 milhões de litros 
observados no mesmo período de 2014.

As vendas de etanol hidratado ao 
mercado interno seguem em alta, com 
753,62 milhões de litros comercializados 
nos primeiros 15 dias de julho. Embora 
ligeiramente menor aos 804,23 milhões de 
litros vendidos na quinzena anterior, este 
volume representa um forte crescimento 
de 44,52% sobre os 521,48 milhões de litros 
registrados em igual data de 2014.

No acumulado da safra 2015/2016, 
iniciada em abril, até 16 de julho, as ven-
das domésticas de hidratado aumentaram 
44,62%, para 5,21 bilhões de litros, ante 
3,6 bilhões de litros apurados no mesmo 
período da safra 2014/2015.

Refletindo essa expansão, as vendas 
totais de etanol (anidro e hidratado) pelas 
unidades do Centro-Sul alcançaram 8,14 
bilhões de litros no acumulado de abril a 
16 de julho deste ano, com 288,97 milhões 
de litros exportados e 7,85 bilhões de litros 
direcionados ao abastecimento doméstico. 
Esse resultado é 18,01% superior aos 6,9 
bilhões de litros observados no mesmo 
período do último ano, concluiu a Unica.

o volume de cana-de-açúcar proces-
sado pelas unidades produtoras da 
região Centro-Sul do Brasil alcan-

çou 29,26 milhões de toneladas na primeira 
metade de julho, queda de 29,31% ante as 
41,4 milhões de toneladas registradas em 
igual período de 2014 e retração de 37,2% em 
relação à quantidade esmagada na última 
quinzena de junho deste ano (46,60 milhões 
de toneladas). As informações foram divul-
gadas nesta quinta-feira (23/7) pela União 
da indústria de Cana-de-açúcar (Unica).

Segundo o diretor técnico da entidade, 
Antonio de Padua Rodrigues, "essa redução 
da moagem na primeira quinzena de julho 

se deve ao excesso de chuvas que atingiram 
importantes áreas canavieiras no Centro-
-Sul, principalmente aquelas localizadas nos 
Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e 
São Paulo".

Em São Paulo, a quantidade de cana 
moída nos primeiros 15 dias de julho 
(16,51 milhões de toneladas) representa 
uma retração superior a 40% em relação ao 
valor apurado na quinzena anterior (28,03 
milhões de toneladas). No acumulado desde 
o início da safra até 16 de julho, o volume 
processado no Estado ficou 21,51 milhões 
de toneladas aquém daquele verificado em 
igual período do ano anterior (132,29 mi-

lhões de toneladas neste ano versus 153,79 
milhões em 2014), acrescentou a Unica.

Quanto ao Centro-Sul, a moagem acu-
mulada somou 229,9 milhões de toneladas 
até 16 de julho, contra 244,39 milhões de 
toneladas observadas no mesmo período 
do ciclo agrícola anterior (-5,93%). Esses 
valores indicam, portanto, uma defasagem 
de 14,49 milhões de toneladas de cana entre 
ambas as safras, informou a entidade.

Rodrigues destaca que "caso o clima 
mais chuvoso persista nas próximas quin-
zenas, a dificuldade de operacionalização da 
colheita e a piora na qualidade da matéria-
-prima poderão levar a uma safra menor do 
que aquela inicialmente prevista, mesmo 
assumindo um período de moagem mais 
longo do que o normal". Para atingir as 590 

milhões de toneladas de cana estimadas em 
abril pela Unica para o Centro-Sul, as unida-
des produtoras precisarão colher 35 milhões 
de toneladas adicionais no comparativo 
com a safra anterior ao longo das próximas 
quinzenas, acrescentou o executivo.

atR - Nos primeiros 15 dias de julho, a 
quantidade de Açúcares Totais Recuperá-
veis (ATR) atingiu 132,31 kg por tonelada 
de matéria-prima, 4,99% inferior ao valor 
apurado no mesmo período do último ano 
(139,27 kg de ATR por tonelada).

No acumulado desde o início da safra 
até 16 de julho, a concentração de ATR 
por tonelada de matéria-prima totalizou 
122,48 kg, queda de 3,5% na comparação 
com os 126,93 kg registrados na mesma 
data de 2014.

Somente 39,07% foi 
destinado à produção 
de açúcar, contra 
46,40% no mesmo 
período da safra 
2014/2015

Unidade para a produção de etanol de segunda geração em Piracicaba (SP)

Foto: Divulgação / Raízen

Volume processado pelas unidades produtoras da região Centro-Sul 
foi de 29,26 milhões de toneladas no período, segundo a Unica

POR ESTADÃO CONTEÚDO

POR ESTADÃO CONTEÚDO
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circUito expocorte mostra como redUzir 
o tempo em 30% e aBater animais com 21@
o projeto será apresentado 

no dia 30 de julho, pelo 
presidente eleito da Fa-
masul, Maurício Saito. 
o módulo desenvolvido 

pelos técnicos da Famasul integra a pla-
taforma do Sistema de informação Ge-
ográfica do Agronegócio de MS - SiGA 
MS e surgiu devido à necessidade de 
se ter acesso a estudos mais detalhados 
sobre a dinâmica das atividades agrícolas 
e suas relações com os demais setores da 
economia. Além disso, o projeto “Gestão 
Territorial da Bovinocultura de Corte” vem 
para melhorar a confiabilidade dos dados, 
que poderão auxiliar e ser ferramenta na 
tomada de decisões pela iniciativa privada e 
na condução de políticas públicas voltadas 
à bovinocultura de corte.

“Por ter sua economia baseada na agro-
pecuária e nas indústrias de transformação 

dos produtos originários do campo, o estado 
do Mato Grosso do Sul precisa de informa-
ções especializadas para a organização das 
cadeias produtivas. Por isso, a necessidade 
se criar mecanismos confiáveis na compi-
lação de dados para auxiliar os produtores 
e os órgãos públicos e privados ligados ao 
setor”, afirma o analista de pecuária de corte 
da Famasul, Guilherme Alves Monteiro. 

“Estamos muito otimistas com a etapa 
de Campo Grande do evento, pois o enga-
jamento da Famasul é fundamental para o 
sucesso do Circuito. o lançamento dessa 
nova ferramenta para o produtor durante 
o evento demonstra que o Circuito Expo-
Corte está cumprindo a sua missão de levar 
conhecimento, discussão e tecnologia para 
melhorar toda a cadeia produtiva da carne 
bovina”, afirma Carla Tuccilio, diretora da 
Verum Eventos, que promove o Circuito 
ExpoCorte.

A fim de oferecer acesso a técnicas 
atualizadas sobre integração La-
voura e Pecuária e promover a troca 

de experiências entre produtores rurais 
assistidos pelo programa Mais inovação em 
diferentes regiões de Mato Grosso do Sul, 
a equipe técnica do Senar/MS – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural organizou 
a participação de 70 produtores no Circuito 
ExpoCorte.

desde 2012, o Mais inovação desen-
volve um trabalho de assistência técnica 
e extensão rural que atua na inserção de 
tecnologia, através de orientações sobre 
uso do solo, produção, gestão, comercia-
lização, logística e construção de planos 
de negócios das atividades diárias. No ano 
passado, 159 produtores foram atendidos 
em 13 municípios do Estado e para 2015, 
a meta é ampliar o programa para 191 
pessoas, em 21 cidades.

Segundo o coordenador do programa, 
o engenheiro agrônomo Francisco Pereira 
Paredes, a participação dos produtores no 
Circuito ExpoCorte reforça o conhecimento 
recebido na propriedade com os técnicos do 
Mais inovação. “os produtores atendidos 
por nossa equipe terão acesso a um evento 
que sempre apresenta o que há de mais atual 
no setor pecuário. Considero também uma 
forma de preencher a lacuna de informa-
ções que os médios e grandes produtores 
procuram para melhorar a produtividade 
da propriedade”, ressalta.

caravana mais inovação
A efetividade do Mais inovação pode 

ser verificada no crescimento da produti-
vidade. Em 2014 11,2 mil hectares de área 
receberam assistência técnica e para este 
ano, o objetivo é chegar a 20 mil hectares. 
“Se relacionarmos a área com o número de 
animais monitorados, tivemos um aumento 
de 350%, saindo de 3,5 para 12 mil animais. 
outro resultado positivo diz respeito à 
capacidade de unidade animal por área, 
que começou em 0,7 para 2,7 animais por 
hectare, após aplicação de técnicas ade-
quadas à realidade de cada propriedade”, 
acrescenta o coordenador.

o zootecnista e instrutor do Senar/
MS, daniel dantas Lopes, presta assistên-
cia técnica para produtores de Miranda, 
Aquidauana, Anastácio e Bonito há um 
ano e destaca que os produtores terão 
oportunidade de comprovar as técnicas 
sugeridas na propriedade. “Muitos deles 
(os produtores) pensam que eventos como 
a Expocorte é voltado somente para técni-
cos e comprovarão que podem participar, 
aprender e esclarecer dúvidas. Tanto que 
quando apresentamos a programação, mui-
tos demonstraram interesse em comparecer 
no evento”, conclui.

depois de Campo Grande, o Circuito 
ExpoCorte segue para Uberaba (MG) em 24 
e 25 de setembro como parte da programa-
ção da Expoinel Nacional; Araguaína (To) 
nos dias 29 e 30 de outubro, finalizando com 
Ji-Paraná (Ro) em 25 e 26 de novembro.

http://www.expocorte.com.br
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3° seminário 
internacional de 
sUstentaBilidade 

Levando em conta o cenário 
atual no qual o mercado con-
sumidor está cada vez mais 
exigente, a sustentabilidade se 
torna viável e eficaz. No dia 29 

de julho, dentro da programação oficial 
do Congresso Brasileiro de Avicultura e 
Suinocultura, que acontece paralelamente 
ao Salão internacional da Avicultura e Sui-
nocultura (SiAV), organizado no Anhembi 
Parque (São Paulo/SP), a revista feed&food 
realiza o 3° Seminário internacional de Sus-
tentabilidade com o intuito de homenagear 
aqueles que executaram com sabedoria o 
conceito Sustentável.

“o agronegócio tem hoje uma única 

síntese que reúne o global, o local, o micro, 
pequeno, médio e grande empreendedo-
rismo, o cooperativismo e tudo o que tem 
em sua originação nos campos do planeta, 
decodificando-se na interpretação de 
sustentabilidade”, sintetiza o jornalista e 
publicitário, José Luiz Tejon, que abordará 
o tema “Sustentabilidade e marketing no 
setor agroindustrial como ferramenta para 
agregar valor”.

Algumas dessas ações com base no 
tripé sustentável – Ambiental, Social e 
Econômico –, puderam ser vistas nas 
reportagens apresentadas nas edições 80 
e 92 da revista feed&food, e para aquelas 
que se destacaram fica o reconhecimento 

da porta-voz da agroindústria da cadeia de 
proteína animal. de acordo com o ideali-
zador do oscar do Agronegócio, o diretor/
editor da revista feed&food, osvaldo Penha 
Ciasulli, “o troféu é o reconhecimento das 
ações de sustentabilidade desenvolvidas e 
implantadas pelas empresas”, salienta e con-
sidera que “a preocupação com o tema está 
muito mais presente nesta área de atuação, 
pois o Brasil é uma nação de produtores de 
alimentos, e é do meio ambiente que vem a 
comida, é de lá que vem a nossa produção”.

durante o 3° Seminário internacional de 

Sustentabilidade 14 entidades receberão das 
mãos da organização do evento o troféu que 
simboliza o reconhecimento desse trabalho 
em prol da cadeia. Aos interessados em 
participar do seminário as inscrições podem 
ser realizadas gratuitamente no estande da 
feed&food no SiAV ou pelo e-mail trofeu@
curuca.org.

instituições homenageadas que rece-
berão o Troféu Curuca: ABPA, Agroceres, 
Biorigin, BRF, Bunge, Cargill, Cepea, Cobb, 
Copacol, dB, dupont, Matsuda, Novus e 
Patense.

Evento é parte da programação oficial do SIAV

Foto: Divulgação

http://www.bopriva.com.br


groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 6

projeto Bezerro de corte York emBriza cheGa 
ao mercado para trazer mais lUcratividade

duas empresas de Mato Gros-
so do Sul, referências na 
pecuária brasileira, se uni-
ram para contribuir ainda 
mais com os produtores de 

carne vermelha.  o Nelore York, criatório 
conhecido pela seleção de genética de ex-
trema qualidade, e a Embriza Biotecnologia, 
que há mais de vinte anos presta serviços 
de reprodução animal, lançam um projeto 
visionário, o Bezerro de Corte York Embri-
za, durante o Circuito Expocorte 2015, em 
Campo Grande, neste mês de julho.

o projeto Bezerro de Corte chega ao 
mercado depois de anos de pesquisas e in-
vestimentos em tecnologia. Serão vendidos 
embriões formados, oriundos de doadoras 
York, da mais alta carga genética, com se-
mens selecionados e importados, da raça 
Angus. A ideia é levar ao pecuarista mais 
lucratividade no sistema de produção, só 

que em menos tempo, sem deixar de lado 
a qualidade exigida no cenário competitivo. 

A Embriza estará disponível para realizar 
todo o trabalho de fertilização in vitro e 

acompanhamento, deixando o cliente mais 
seguro no investimento. 

depois desse cruzamento, a expectativa 
é que o animal nasça mais pesado, com uma 
carcaça equilibrada espetacular, precoce e 
com mais qualidade na carne. o bezerro terá 
1 @ a mais na desmama, em comparação 
a uma produção convencional. A recria é 
eliminada e, aos 12 meses, o animal vai para 
o abate com uma média de 450 kg.    

o cliente que aderir o projeto só vai 
mexer no bolso quando detectada a pre-
nhez. “É com satisfação que a Embriza e o 
Nelore York estão iniciando essa parceria 
que visa, de forma significativa, beneficiar 
os criadores”, afirma o diretor administra-
tivo da Embriza, Carlos Alberto Zanenga.  

o Bezerro de Corte York Embriza vai 
estar com um estande para tirar todas as 
dúvidas dos amigos pecuaristas, no Circuito 
Expocorte, etapa Campo Grande, nos dias 
29 e 30 de julho, no Centro de Convenções 
Rubens Gil de Camilo. Mais informações 
pelos telefones (67) 3388-8897 e (67) 9981-
5006 ou ainda através do e-mail: embriza@
embriza.com.br.  
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GALOPEIRA MRA é uma das últimas filhas da grande PERFIDIA, tia do grande BITELO da SS. Matriz de 
carcaça moderna é uma das doadoras que participará do programa

Projeto prevê abate aos 
12 meses com 450kg

POR CARLOS ARAKAKI

http://www.geneticaaditiva.com.br
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empresa lança aplicativo de celUlar para 
cadastro e  manejo de animais no campo

Com 11 anos de experiência  
na tecnologia da informa-
ção aplicada à pecuária, 
utilizando o software 
dK Campo no  curral e 

o software Gestor MZ no escritório,  a 
Rastrovet, sediada em Maracaju, MS e 
com clientes todo território nacional, 
traz agora uma nova ferramenta de 
trabalho, desta vez para o uso do peão, 

eliminando o papel e agilizando a trans-
ferência de dados entre a fazenda e o 
escritório, que em sua grande maioria 
está na ciadade.

Com o App Rastrovet, disponível na 
Play Store (Android), é possível regis-
trar o nascimento de animais, compra, 
transferência de entrada, registro de 

manejo como vacinas, vermífugações, 
iATF, pesagens e outros manejos, ge-
rando rapidez e segurança na entrega 
da informação.  Tudo é armazenado 
no celular e pode ser transferido via 
internet, seja wi-fi da propriedade, pela 
internet do próprio smartphone/tablet 
ou até mesmo por um cabo sendo co-
nectado ao  computador e encaminhado 
ao escritório na cidade, garantindo a 
agilidade e integridade dos dados.

Quem está na cidade, recebe os 
dados por e-mail em uma planilha no 
formato do Excel, como XLS, com to-
das as informações que o funcionário 
registrou. Além de ter o registro dos 
dados todos organizados em planilhas, 
esse arquivo também pode ser impor-
tado para qualquer outro software de 
gestão.

Marco Antônio ressalta que é impor-
tante saber qual é a real necessidade do 
produtor . "Esse aplicativo é para quem 
ainda não tem nenhuma ferramenta 
moderna para registrar rapidamente 
os eventos da fazenda ou para aqueles 
acostumados a usar planilhas do Excel ."

Marco Antonio diz ainda que o 
aplicativo registra toda a atividade 
durante a vida do animal, do nasci-
mento ao abate e que a sua adoção 
elimina uma série de procedimentos 
que podem acarretar em erros, como 
por exemplo a dif ícil interpretação dos 
dados registrados no papel e o trabalho 
de ter que alimentar um sistema ou 
planilha manualmente, coisa que o 
próprio peão “pode fazer” eliminando 
erros da informação.

Inovação no campo. Ferramenta previne  o erro humano 
e garante agilidade na transferência de dados
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O aplicativo será apresentado no stand da Rastrovet, durante a Etapa de Campo Grande do Circuito ExpoCorte 2.015, dias 29 e 30 de julho, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo

http://www.geneticaaditiva.com.br
http://www.expocorte.com.br
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10º conGresso internacional de BioenerGia 
premia traBalho soBre sorGo sacarino
o trabalho "Perfil de acúmulo 

de sacarose, glicose e fruto-
se ao longo do período de 
maturação para cultivares 
de sorgo sacarino", de au-

toria da professora Gislaine Fernandes, 
foi agraciado com o prêmio "destaque 
Trabalho Técnico 2015" no "10º Congresso 
internacional de Bioenergia". o evento 
aconteceu entre os dias 15 e 16 de julho 
de 2015, no São Paulo Expo Exhibition & 
Convention Center, em São Paulo.

A pesquisa foi coorientada pelo pesqui-
sador da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), Rafael Augusto 
da Costa Parrela, e é parte da tese de dou-
torado que a professora concluiu no final de 
2014. "Esta premiação é importante para a 
divulgação dos resultados de pesquisa das 
cultivares de sorgo sacarino da Embrapa 
e demonstra o potencial do sorgo para a 
produção de etanol", ressalta Rafael Parrela, 
que integra a equipe do Núcleo de Recursos 
Genéticos da Embrapa Milho e Sorgo, de 
Sete Lagoas-Minas Gerais (MG). Gislaine 

Ferreira é professora no instituto Federal de 
Ciencia e Tecnologia do Traingulo Mineiro, 
Campus Uberaba.

de acordo com o pesquisador Rafael 
Parrela, a pesquisa teve o objetivo de iden-
tificar o Período de Utilização industrial 
(PUi) do sorgo sacarino na região do Triân-
gulo Mineiro. os trabalhos foram realizados 
em ituiutaba-MG, onde foi avaliado o perfil 
de acúmulo dos açúcares (sacarose, glicose, 
frutose) durante o período de maturação 
das cultivares BRS 506, BRS 508, BRS 509 
E BRS 511 desenvolvidas pela Embrapa 
Milho e Sorgo.

"o PUi nos informa qual o período em 
que a cultura fica no campo, mantendo os 
níveis mínimos de produtividade e qualida-
de, com o intuito de se identificar o melhor 
momento para a colheita do sorgo sacarino, 
visando maximizar a produção de etanol", 
explicou o pesquisador da Embrapa.

Adicionalmente, a pesquisa caracteri-
zou o perfil de açúcares, ou seja, os tipos 
deles - glicose, frutose e sacarose - em cada 
época da colheita. "Foi verificado que, para 
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essas cultivares de sorgo da Embrapa, houve 
maior concentração de teor de sacarose, 
muito semelhante ao percentual de sacarose 
da cana", disse Parrela.

Ele salientou que o maior teor de saca-
rose identificado nessas cultivares de sorgo 
reflete um maior período de utilização 
industrial, e que isto é importante para 
o setor, pois o maior número de dias dá 
maior possibilidade para a colheita. "Para 
essas características é recomendado um 
PUi mínimo de 30 dias, e as cultivares da 
Embrapa alcançaram esses resultados. isso 
foi uma observação relevante da pesquisa", 
destacou Parrela.

de acordo com os organizadores, o 
Congresso internacional de Bioenergia 
acontece em 2015 em sua 10ª Edição. o 
evento, considerado o mais importante 
fórum de discussões sobre energias reno-
váveis do Brasil, tem o propósito de discutir 
o aproveitamento racional da biomassa, 
dos resíduos da indústria, da agricultura 
e lixo urbano, dos biocombustíveis/etanol 
e biodiesel, bem como estimular novas 
tecnologias como fontes de energias alter-
nativas, colocando frente a frente técnicos 
e especialistas do Brasil e de outros países 
com interesse nesta tecnologia.

to: vacinação contra feBre aftosa começa 
dia 1º de aGosto na ilha do Bananal
Equipes da Agência de defesa Agro-

pecuária (Adapec) iniciarão no dia 
1º de agosto mais uma campanha de 

vacinação contra a febre aftosa, na ilha do 
Bananal. A agulha oficial, realizada pelos 
técnicos da Agência, encerrará no dia 30 
de setembro e deve alcançar cerca de 80 
mil bovinos, incluindo os pertencentes aos 
indígenas e retireiros.  Este ano, o Governo 
do Estado distribuirá gratuitamente seis 
mil doses da vacina para o rebanho dos 
indígenas. 

de acordo com a vice-presidente da 
Adapec, Márcia Helena da Fonseca, mais 
de 30 profissionais estarão envolvidos di-

reta e indiretamente em todo o processo. 
“É um trabalho árduo pelas dificuldades 
geográficas da região, mas estamos com-
prometidos com as ações estratégicas para 
continuarmos mantendo o status de zona 
livre da febre aftosa com vacinação”, ressalta.

o objetivo é vacinar todo o rebanho 
dentro da ilha, apesar da grande extensão 
territorial. “É um grande desafio, pois em 
muitos lugares não há estrada, existem pla-
nícies inundadas, atoleiros, pouca estrutura 
de currais, onde o trabalho é feito basica-
mente no laço”, explica o responsável técnico 
pelo Programa Estadual de Erradicação da 
Febre Aftosa, José Pereira Veloso Júnior.

A declaração da vacinação é feita de 
imediato. A ilha abrange os municípios de 
Araguaçu, Formoso do Araguaia, Sandolân-
dia, Pium, Caseara, Cristalândia e Lagoa 
da Confusão. o estado do Mato Grosso, 
através do instituto de defesa Agropecuá-
ria (indea), será um parceiro da ação com 
a realização da vacinação dos animais que 
ficam na parte Sudoeste da ilha.

dados - Em 2014, na ilha do Bananal 
foram vacinados 75.185 bovinos, destes 
7.210 animais pertenciam aos indígenas 
e 67.975 animais aos retireiros. A grande 
parte do rebanho bovino dos indígenas está 
localizada no município de Formoso do 

Araguaia com 5.125 animais, em seguida 
Sandolândia com 1.175 animais e Lagoa da 
Confusão com 910.

Foto: Divulgação
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UBeraBa receBe pela primeira vez Uma etapa 
do circUito expocorte, na expoinel nacional

Uberaba receberá este ano pela 
primeira vez uma etapa do 
Circuito ExpoCorte, evento 
que percorre os principais 
polos de produção pecuária 

do País para difundir tecnologia e fomentar 
discussões sobre a cadeia produtiva da carne. 
Será nos dias 24 e 25 de setembro, no Parque 
Fernando Costa, como parte da programação 
da Expoinel Nacional, que ocorre de 17 a 27 
de setembro, promovida pela Associação 
dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB).

A Prefeitura Municipal de Uberaba 
anunciou oficialmente o apoio ao evento, 
que trará informações e tecnologias para 
aumentar a produtividade da atividade pecu-
ária. “Uberaba é referência em agronegócio. 
Somos pioneiros em inovações para pecuária 
e não poderíamos ficar de fora de um evento 
deste porte. A Prefeitura apoiará o evento 
visando, principalmente, o incentivo ao setor. 
É um evento de reconhecimento nacional 
e que trará benef ícios para a cidade, movi-
mentando o comércio local e levando aos 
investidores do setor diversas oportunidades 
de negócio”, afirmou o prefeito Paulo Piau 
durante o lançamento oficial, nesta terça 
(21/7), em Uberaba.

“Esperamos que o Circuito ExpoCorte se 
fixe em Uberaba e fortaleça ainda mais os 
eventos do setor do agronegócio”, destacou o 
Secretário de desenvolvimento Econômico 
do município, José Renato Gomes ao anun-
ciar o apoio da Prefeitura.

Além de ser a primeira vez que o evento 
ocorre em Uberaba, nos dias 24 e 25 de 
setembro, outra novidade é que o Circuito 
ExpoCorte fará parte da 44ª Exposição inter-
nacional do Nelore – Expoinel, fruto de uma 
parceira da Verum, empresa que promove 
o Circuito com a Associação dos Criadores 
de Nelore do Brasil (ACNB) e a Associação 
Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

“A Expoinel é a maior exposição de Nelore 
do Brasil, e Uberaba um centro de referência 
em termos de genética zebuína e ensino de 
ciências agrárias. A parceria entre ACNB, 
ABCZ e Verum, com o apoio da Prefeitura 
de Uberaba, trará para a cidade o Circui-
to ExpoCorte, que tem sido sucesso nos 
principais centros pecuários do país. Com 
a iniciativa pretendemos contribuir para 
o aperfeiçoamento da pecuária regional e 
nacional, ampliar a abrangência da Expoinel 
e atrair ainda mais visitantes para Uberaba”, 
destacou o gerente executivo da ACNB, 

André Locateli.
“A proposta é inovadora ao agregar con-

teúdo a um evento do porte da Expoinel Na-
cional, aproximando cada vez mais a pecuária 
de produção e a pecuária de elite. Com isso, 
conseguiremos atrair novos participantes 
para a Expoinel e oferecer discussões e aplica-
ção de tecnologia a quem já tradicionalmente 
participa do evento”, afirmou a diretora da 
Verum Eventos, Carla Tuccilio.

“Esta é a primeira vez que receberemos 
o Circuito ExpoCorte em Uberaba e tenho 
certeza de que será um grande sucesso. Não 
só pelo fato de ser realizado dentro de uma 
das principais exposições da raça nelore, que 
é a Expoinel, organizada pela ACNB, como 

Evento será realizado em setembro, no Parque 
Fernando Costa, e mostra como diminuir em 30% o 
tempo para conseguir animal para abate com 21@

também pelo fato de ser um evento que leva 
informação e conteúdo de qualidade ao setor 
e aos pecuaristas. o Circuito ExpoCorte está 
alinhado a missão da ABCZ e por isso apoia 
o que pode agregar conteúdo para aumentar 
a produtividade da pecuária”, disse o Supe-
rintendente de Marketing da ABCZ, Juan 
Lebron durante o lançamento.

Para o presidente do Sindicato Rural de 
Uberaba, Romeu Borges, diante da pressão 
ambiental para se produzir mais em um 
mesmo espaço para atender toda a deman-
da por carne, o conceito de que é preciso 
investir em tecnologia veio para ficar. “E é 
justamente isso que trazem eventos como o 
Circuito ExpoCorte e Expoinel”.

“dia do prodUtor” volta ao mato Grosso e será 
realizado em pontes e lacerda 08/08 e jUara 12/08
Com o objetivo de oferecer conteúdo 

técnico ao produtor rural, as expo-
sições agropecuárias Expovale, em 

Pontes e Lacerda (MT) e a Expoeste, em Juara 

(MT) recebem no mês de agosto, o “dia do 
Produtor”, evento com uma série de palestras 
com especialistas de renome nacional. 

Em Pontes e Lacerda, será realizado no dia 

08 de agosto, durante a 23º Expoeste – Expo-
sição Agropecuária de Pontes e Lacerda, de 01 
a 08 de agosto, na sede do Sindicato Rural da 
cidade. Já em Juara, o evento será promovido 
no dia 12, durante a 23º Expovale - Exposição 
Agropecuária e industrial do Vale do Arinos 
que se realiza de 08 a 16 de agosto, no Parque 
de Exposições da Associação de Criadores do 
Vale do Arinos (Acrivale).

Estão previstas palestras que abordarão 
temas como melhoramento genético, suces-
são familiar, novas tecnologias, integração 
lavoura-pecuária, nutrição e gestão de 
pessoas. A coordenação do conteúdo é de 
Francisco Vila, diretor da Sociedade Rural 
Brasileira e terá participação de renomados 
palestrantes, além de Fóruns que debaterão 
a conjuntura da pecuária na região com a 

presença de autoridades estaduais e muni-
cipais, das associações e sindicatos locais, 
além de representantes da Sociedade Rural 
Brasileira e produtores da região.

o “dia do Produtor” é uma iniciativa 
da Sociedade Rural Brasileira (SRB) e da 
Verum Eventos, empresa organizadora de 
eventos voltados para o setor agropecuário, 
com destaque para o Circuito ExpoCorte. 

Além de Pontes e Lacerda (MT) e Juara 
(MT), o “dia do Produtor” já foi promovi-
do na Expotrês, dia 17 de junho, em Três 
Lagoas (MS); na Expoagro, dia 03 de julho, 
em Cuiabá (MT) e na Expô Araçatuba, em 
09 de julho, em Araçatuba (SP).

As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas pelo site http://diadoprodutor.com.
br/inscrever?evento_id=3

Foto: Divulgação

O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Renato Gomes e o Prefeito Paulo Piau no lançamento do 
Circuito ExpoCorte em Uberaba

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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sae Brasil deBate inovações em máqUinas 
aGrícolas para o aUmento da prodUtividade

aGroneGócio representa maior parte da carGa transportada no país

Em razão da produtividade cres-
cente, puxada pelo uso intensivo 
de tecnologias, o agronegócio 
brasileiro segue como setor 
competitivo nos mercados 

internacionais de commodities. discutir 
tendências tecnológicas que alavanquem 
mais a produtividade na agricultura é uma 
das propostas do 7º Simpósio SAE BRASiL 
de Máquinas Agrícolas, que reunirá indús-
tria, academia e entidades setoriais no dia 2 
de setembro, a partir das 8h30, na FiERGS 
(Federação das indústrias do Rio Grande 
do Sul), em Porto Alegre.

Segundo Leandro Pires, chairperson do 
encontro, o País atingiu alto nível de com-
petitividade mundial porque apresentou 
grande eficiência. “Nos últimos 25 anos, 
nós dobramos a nossa capacidade produtiva 
enquanto incrementamos as áreas planta-
das em quantidade não superior a 20%. Esse 
dado demonstra que estamos conseguindo 
produzir mais sobre a mesma terra, o que 
não seria possível sem a atualização tec-
nológica do campo”, avalia o engenheiro.

Programação – organizado pela Se-
ção Porto Alegre da SAE BRASiL, sob o 
comando do engenheiro Elton Antonello, 
o encontro é a principal plataforma brasi-
leira de discussão sobre tendências e novas 
tecnologias em máquinas agrícolas. Este 

ano haverá duas palestras e três painéis 
de debate. 

No período da manhã, o encontro 
apresentará perspectivas do agronegócio 
e a visão dos principais fabricantes de má-
quinas agrícolas em relação ao mercado. 
Na abertura, Antônio da Luz, economista-
-chefe da Farsul (Federação da Agricultura 
do Estado do Rio Grande do Sul), ministrará 
a palestra “Fundamentos dos Mercados 
de Máquinas Agrícolas e Perspectivas 
para Médio e Longo Prazos”. Em segui-
da, Carlos Cogo, sócio-diretor da Carlos 
Cogo Consultoria Agroeconômica, fará 
a apresentação “o Agronegócio Mundial 
e Brasileiro: Perfil Atual e Tendências de 
Longo Prazo”. A mediação será de Hercílio 
Matos, economista e assessor da Presidên-
cia do Simers (Sindicato das indústrias de 
Máquinas e implementos Agrícolas no Rio 
Grande do Sul).

o primeiro painel, intitulado “Perspec-

tivas de Mercado: A Visão do Fabricante”, 
ainda reunirá especialistas, como Eduardo 
de Sousa Filho, gerente de Produto – Tra-
tores da AGCo América do Sul, Marcelo 
Borges Lopes, gerente de Contas Estraté-
gicas para América Latina da John deere, 
Rafael Manfroi Miotto, diretor de Portfólio 
de Produtos para América Latina da CNH 
industrial, e Silvio Rigoni, gerente de Ven-
das de Tratores da Agrale.  A mediação 
do painel ficará a cargo de Kellen Severo, 
apresentadora e editora de Economia e 
Agronegócios do Canal Rural.

À tarde, o simpósio abordará os avan-
ços em tecnologias para o aumento de 
produtividade, por meio da integração de 
máquinas agrícolas, assim como os desa-
fios relacionados ao controle de emissões 
de motores agrícolas no Brasil. o painel 
“Produtividade e Tecnologia” terá abertura 
com a apresentação de Ricardo inamasu, 
pesquisador e coordenador da Rede Agri-

cultura de Precisão da Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), que 
falará sobre “A influência da Automação 
Agrícola e da Agricultura de Precisão para 
o Aumento de Produtividade”. 

Na sequência, o painel contará com 
debate entre José Paulo Molin, professor 
e pesquisador da ESALQ/ USP (Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
da Universidade de São Paulo), Marcos 
Arbex, diretor de Vendas e Marketing da 
Auteq (John deere Company), Ricardo 
inamasu, pesquisador e coordenador da 
Rede Agricultura de Precisão da Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária), e André Salvador, diretor digital 
Farming Brasil da Bayer 

CropScience. A mediação do painel será 
feita por Arno U. dallmeyer, sócio-fundador 
da dallcom Comunicação e Mercado.

o último painel, “introdução do Pro-
conve MAR-i para Máquinas Agrícolas 
– Tecnologias, Processos e desafios”, será 
aberto com palestra de Luis Chain Faraj, 
diretor de Marketing e Vendas da Cummins, 
sobre “impacto na introdução do MAR-i 
no Mercado de Máquinas Agrícolas”. Em 
seguida, haverá debate com Alessandro 
Silva, responsável pela Segurança do Pro-
duto e Homologação para América Latina 
da CNH industrial, Alexandre Pott, ge-
rente de Gerenciamento de Programas de 
Novos Produtos – Tratores da John deere, 
Luis Chain Faraj, diretor de Marketing e 
Vendas da Cummins, e Ricardo Huhtala, 
diretor de Manufatura da AGCo Power. 
A mediação ficará a cargo de Reinaldo 
Sarquez, responsável pela Homologação e 
Regulamentação de Powertrain e Veículos 
da MWM e presidente da Câmara Setorial 
de Motores e Grupos Geradores da ABi-
MAQ (Associação Brasileira de Máquinas 
e Equipamentos).

Encontro reunirá 
indústria, academia 
e entidades setoriais
na FIERGS, em 
Porto Alegre, no dia 
2 de setembro

Foto: Divulgação

Levantamento feito pela Confederação 
Nacional dos Transportes (CNT) 
mostra que a maior parte das cargas 

transportadas no Brasil está relacionada ao 
agronegócio. Segundo a pesquisa, 39,7% é 
classificada como granel sólido, o que englo-
ba cereais, fertilizantes, além de produtos 
britados ou em pó. A carga fracionada - 

mercadorias variadas de diferentes clientes 
- ocupa a segunda colocação com 35,3% do 
total transportado no País. 

A sondagem sugere, ainda, que somente 
o treinamento de motoristas de caminhão 
pode proporcionar 12% ou mais de econo-
mia de óleo diesel. os dados revelam que a 
idade média de veículos de empresas é de 

8,7 anos e a dos caminhoneiros de 21,5 anos. 
A pesquisa é a primeira Sondagem CNT 
de Eficiência Energética no Transporte 
Rodoviário de Cargas e fez 292 entrevistas 
com proprietários, diretores, gerentes ou 
profissionais com conhecimento da rotina 
administrativa, operacional e ambiental de 
transportadoras de todo o Brasil.

As empresas eram de transporte com 
frotas maiores ou iguais a 50 veículos, sendo 
caminhões próprios ou agregados, com a 
participação de veículos de caminhoneiros 

autônomos. o estudo da CNT observou que 
97,9% das empresas detêm mecanismo de 
monitoramento e controle de velocidade, 
42,4% dos transportadores disseram per-
correr 13 mil km por mês ou mais.

do total de entrevistados, 82,5% afirma-
ram existir, em algum momento, operações 
sem carga em seus veículos, sendo que 16% 
afirmaram circular em 30% das distâncias 
percorridas com o veículo vazio. Para 19,2%, 
metade dos quilômetros percorridos men-
salmente foi com caminhão desocupado.

De acordo com Confederação Nacional dos Transportes, 75% 
da carga transportada no país pertence ao agronegócio

POR AGÊNCIA ESTADO
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Maurício Picazo Galhardo

Giro aGroneGócio
Creating Connections.

CaRRaPato. os carrapatos são 
parasitas hematófagos que se fixam na 
pele de seus hospedeiros para obter san-
gue, além de transmitirem patógenos que 
causam estresse, perda de peso e danos 
ao couro.  o carrapato-de-boi – Rhipice-
phalus (Boophilus) microplus –, espécie 
que mais parasita o gado brasileiro, tem 
provocado grandes perdas aos hospedei-
ros, geralmente animais com alto grau de 
sangue europeu.

MIna de oURo. o mercado de 
máquinas de construção deve começar 
a se estabilizar a partir de 2016, depois 
de um período de queda nas vendas que 
começou em 2014. A avaliação foi feita 
pelo vice-presidente da Case Constrution 
Equipment para a América Latina, Roque 
Reis, durante sua participação no Semi-
nário Autodata Revisão das Perspectivas 
2015 (Painel Máquinas Agrícolas e de 
Construção), realizada, dia 20 de julho, 
em São Paulo. A boa notícia, segundo ele, 
é que há uma demanda muito grande por 
obras de infraestrutura, essenciais para 
o desenvolvimento do país e o cresci-
mento de todos os setores da economia, 
no Brasil e em toda a América Latina. 
“Estamos sentados sobre uma mina de 
ouro”, resumiu ele.

BoI. No fechamento do dia 22 de 
julho, houve recuo nas referências em 
17 praças pesquisadas para o boi gordo. 
As ofertas de compra a preços menores 
ganham volume. destaque para São Pau-
lo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, 
com queda de preço em todas as praças 
pesquisadas. Na região de Araçatuba-SP, 
a referência para o boi gordo foi cotada 
em R$141,00/@, à vista.

MeRCosUl. o Brasil iniciou um 
processo de adequação às normas do 
Mercosul para “Limites Máximos de 
Resíduos” (LMRs) de agroquímicos. o 
objetivo da ação é unificar os critérios 
em toda a América do Sul, pois além de 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, 
todos os outros países do continente já 
aderiram ao bloco na condição de “Esta-
dos Associados”. Foi aberta uma Consulta 
Pública (de número 57/2015) sobre o 
tema, a qual estará aberta a sugestões 
de representantes do setor agrícola, da 
sociedade civil organizada e até mesmo 
cidadãos individuais. 

seMInÁRIo. dia 31 de agosto, em 
Campo Grande, durante a Bienal dos Ne-
gócios da Agricultura do Brasil Central, 
o programa Soja Plus, de gestão econô-
mica, social e ambiental da propriedade 
rural, que começou em Mato Grosso, 
em 2011, e hoje também implantado em 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e na 
Bahia, fará uma avaliação dos resultados 
de cinco anos de atividades e projetará 
novos desafios para os próximos anos.

ManeJo. Com base sólida em 
gestão de conhecimento, a MSd Saúde 
Animal se dedica a criar soluções com-
pletas para aumentar a produtividade nas 
fazendas, oferecendo plataformas aliadas 
à pesquisa e tecnologia, atendendo às ne-
cessidades do rebanho brasileiro. Sendo 
assim, a pecuária passa a contar com um 
programa moderno e inovador que tem 
como objetivo aprimorar o manejo do 
gado, conduzindo os animais através de 
uma técnica única que avalia o instinto e 
comportamento dos animais melhoran-
do o ambiente de trabalho da fazenda, o 
bem-estar e saúde geral do rebanho – o 

Fonte: Agrolink com informações de assessoria, Famasul, Scot Consultoria. Envie sua opinião sobre isto: 
mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com. 

Boa semana e um forte abraço.

A Câmara Municipal de Rio Brilhante resgatou 
a história do Poder Legislativo local e criou uma 
galeria com todos os vereadores que presidiram a 
casa, desde o primeiro, Laucídio Coelho, em 1930, 
passando pelo Dr.Wilson Coelho (1959-1962), até 
os dias de hoje. Rafinha e Pedro Henrique, de férias 
na Fazenda Ramalhete, visitaram a Câmara e 
aproveitaram para conhecer um pouco da história 
da Pequena Cativante, subescrita com o suor desta 
tradicional família sul mato-grossense, dentre 
outras.

Nesta segunda-feira, 27 de julho, Vera Reich 
e Ivo Reich, proprietários da Fazenda Senepol 

CMI, recebem os amigos pecuaristas no 
Espaço Gourmet do Canal do Boi para o 

Leilão DIVAS - Senepol CMI e Convidados. 
Serão ofertados 38 doadoras e um reprodutor. 

O Leilão começa às 20h00 (horário de 
Brasília) e será transmitido, ao vivo, pelo 

Canal do Boi. 

A Rubber Tank Bebedouros 
de Pneus Gigantes Reciclados 
será mais uma vez  empresa 
parceira do Circuito 
Expocorte, nesta etapa de 
Campo Grande, ela que já 
participou em outras etapas 
do circuito. O objetivo da 
Rubber Tank é estar próximo 
aos clientes, e participantes 
do evento para apresentar 
e divulgar os produtos de 
durabilidade inquestionável, 
e de baixíssima manutenção. 
Bebedouros que estão alinhados com a sustentabilidade da produção pecuária, 
reciclando pneus Fora-de-Estrada. A ideia trazida dos EUA, já é realidade no Brasil, 
comandada pelo veterinário Fernando Loureiro Lima, sócio da empresa que vem inovando 
e sorteará uma unidade entre os inscritos para as palestras dos dias 29 e 30 de julho.

http://www.agropecuariaomel.com.br/site/venda_na_fazenda
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CLASSIFICADoS 
AGRoIN

Carrossel de 
produtos separados 

por categorais. 

JoRNAL AGRoIN
Últimas edições do Jornal 

Agroin Agrongócios, acesse 
e leia agora mesmo.

ÚLTIMAS 
NoTíCIAS
Notícias para 
o homem do 
campo manter-
se atualizado 
no dia-a-dia.

JoRNAL AGRoIN 
AGRoNEGóCIoS
Acesso para downloand rápido.

PRóxIMoS EVENToS
Display de eventos para 
uma fácil navegação sem 
a necessidade de acessar 
a Agenda.

AGRoIN No FACE
Fan page da Agroin 
Comunicação no 
Facebook. Curta essa 
ideia.

bANNER 
PUbLICITáRIo
Formatos GIF, 
JPG e SWF.

bANNERS 
PUbLICITáRIoS
Formatos GIF, 
JPG e SWF.

bANNERS 
PUbLICITáRIoS

Formatos GIF, 
JPG e SWF.

bANNER 
PUbLICITáRIo
Formatos GIF, 
JPG e SWF.

GALERIAS
Últimos 
eventos 

cobertos pela 
equipe Agroin. 

NoTíCIAS EM DESTAqUES 
Principais notícias da 

atualidade para o acesso simples 
e rápido do leitor.

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

alguns de nossos projetos. 

acesse agora o novo site da

e cadastre-se para receber nossos 
boletins diários!

www.agroin.com.br

http://www.agroinwebsites.com.br
http://www.agroin.com.br

