
Campo Grande (mS) Sediará SimpóSio 
de GeoteCnoloGiaS no pantanal

QueStão indíGena no BraSil: ConflitoS 
já inCidem SoBre 285 muniCípioS

peCuária: Cenário deve eStimular 
aumento do Confinamento em até 10%

exportação de CarneS do BraSil pode CreSCer 
maiS por Conta de proBlemaS em ConCorrenteS
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noS eua, laGarta da 
raiz do milho Cria 
reSiStênCia e 
preoCupa o Setor

A larva da lagarta da raiz do milho, 
uma praga comum nas regiões pro-
dutoras dos Estados Unidos, está de-
senvolvendo resistência a organismos 
geneticamente modificados que teriam 
de destruí-la. de acordo com uma nova 
pesquisa da Universidade Estadual de 
iowa, a larva vem apresentando resis-
tência a toxinas presentes em sementes 
de milho comercializadas nos EUA pela 
Syngenta desde 2007. Página 4.

Congresso de Gado de Corte re-
úne representantes dos EUA, Brasil, 
Nicarágua, Honduras e Colômbia para 
apresentar possibilidades no processo de 
produção de carne. o evento correspon-
de à fase final do Programa de Mercados 
Emergentes (EMP), idealizado pelo 
departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USdA), em parceria 
com a multinacional CRi. Página 8.

os preços remuneradores do 
boi gordo e a perspectiva de 
demanda firme por carne 
bovina, principalmente do 
exterior, devem fazer com 

que o volume de animais de confinamento 
no País cresça 8% a 10%, superando 4 mi-
lhões de cabeças em 2014. A estimativa é 
da Associação Nacional dos Confinadores 
(Assocon). Em entrevista, o gerente execu-
tivo da entidade, Bruno de Andrade, disse 
que a projeção leva em conta o número de 
produtores que já compraram bois magros 

ConferênCia daS 
amériCaS acontece 
em campo Grande 
entre 07 e 11 de aBril

para serem engordados no sistema.
"o custo de produção será maior que 

no ano passado, pois o valor do boi magro 
está firme e os preços dos grãos, principal-
mente milho, estão sustentados. Mas ainda 
sim a relação de troca da saca de milho e 
o boi gordo está boa e o confinamento fica 
mais competitivo diante de cotações do 
boi gordo altas e um consumo doméstico 
a ser impulsionado por Copa e eleições e 
manutenção das exportações fortes", disse 
ele. Em 2013 ante 2012, a oferta de bois 
confinados ficou estável com um volume 
entre 3,5 e 4 milhões de cabeças.

Segundo Andrade, diante da escassez 

de animais prontos engordados no pasto 
nesse primeiro trimestre, por conta da seca 
em regiões produtoras, alguns pecuaristas 
anteciparam o confinamento. Esse movi-
mento ajuda na projeção de crescimento 
da Assocon para o ano, disse.

Preços - depois de alcançar patamares 
recordes no primeiro trimestre - a média 
do boi gordo em São Paulo esteve 14,4% 
maior que no mesmo intervalo de 2013, já 
descontando a inflação - os negócios no mer-
cado f ísico vivem um momento de pressão 
de baixa. A oferta de animais para o abate 
melhorou um pouco, via engorda a pasto e 
em confinamentos. Continua na página 3.

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Segundo a 
Assocon, quatro 
milhões de 
cabeças devem 
ser confinadas
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reSultadoS do uSo de adUBo 
orGÂniCo orGanoSuper em milho

o cultivo do milho em 
Chapadão do Sul, MS e 
Chapadão do Céu, Go é 
prática rotineira no verão 
em rotação com a soja, e 

no outono-inverno (safrinha) em sucessão 
a soja. As condições de fertilidade dos solos 
da região são de deficiência de nutrientes e 
pH baixo a médio. No entanto, o problema 
mais sério, é o baixo conteúdo de matéria 
orgânica. Esta deficiência, em épocas de 
estiagem faz com que as produtividades 
sejam reduzidas, ocasionando prejuízos 
aos produtores.

diante dessa realidade foi realizada apli-
cação de Adubo orgânico organosuper, em 
uma área da fazenda de um grande produtor 
em Chapadão do Céu, Go. Foram usados 
2.000 kg/ha a lanço, com equipamento 
distribuidor de Calcário com antecedên-
cia de 30 dias ao plantio. Na ocasião da 
semeadura foi feita adubação na linha de 
semeadura, usando 320 kg/ha da formula 
16-16-16. (Gleba A). Em outra área, foi 

realizada somente adubação química no 
sulco de semeadura, com a mesma dosa-
gem a fórmula anterior. (Gleba B). Foram 
usadas as variedades de milho dow 710 e 
Agroeste 1575. A data de semeadura foi à 
recomendada para a região. os controles 

fitossanitarios foram iguais para as duas 
parcelas. A colheita foi mecanizada.

Na ocasião da colheita foi medida a 
produtividade, com passada da colhetadeira, 
com largura de 6 linhas X 0,80 m X 930 m. 
de comprimento, totalizando área de 0,45 

há. (Gleba A). Na outra área, com adubação 
orgânica e adubação química foi colhida área 
de 6 linhas x 0,80 m. x 730. de comprimento, 
totalizando área de 0,35 há.  ( Gleba B ). 

Na área de 0,45 há, somente com adu-
bação química, foram colhidos, 10.666 kg/
ha, ou seja, 178 sacos/ha. Na área com adu-
bação orgânica e adubação química, foram 
colhidos 13.714 kg/ha, ou seja, 228 sacos/
ha. Verificamos então, que onde foi usada 
adubação orgânica e química foi obtida, 
produção de 50 sc/ha a mais, ou seja, 22%.

A adubação orgânica em complemen-
tação ou substituição a adubação química 
em milho, trará benef ícios agronômicos 
e financeiros ao produtor rural. As condi-
ções f ísicas, de porosidade, capacidade de 
armazenamento de água serão favorecidas. 
A fertilidade do solo será incrementada pela 
adição de N, P, K, Ca, Mg, S e micronutrientes. 
o pH do solo será parcialmente corrigido, 
pois o organosuper tem pH superior a 7,5 e 
alto teor de Ca. As características f ísicas serão 
melhoradas, principalmente a capacidade de 
retenção de umidade, devido ao material ter na 
sua composição em torno de 50% de matéria 
orgânica. A biologia do solo será favorecida 
pela possibilidade do maior desenvolvimento 
de microrganismos e minhocas. 

(*) JoSé UbirAJArA GArciA Fon-
toUrA é engenheiro agrônomo e doutor 
em agronomia e (**) KAThEriNE ChirA-

TA TOSTA é engenheira agrônoma. 

Por JoSé UbirAJArA GArciA FontoUrA* 
e KAtherine chirAtA toStA** 

Foto: Divulgação

http://www.organoeste.com.br
http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
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Para o consultor da Scot Consul-
toria Hyberville Neto, apesar de 
uma maior oferta atualmente, 
a disponibilidade de animais 
prontos para o abate deve ser 

menor em 2014 devido à redução da dis-
ponibilidade de bovinos, principalmente 
fêmeas, para abate. "Com isso, a expectativa 
é de um ano de preços em alta", afirmou.

Em meados de março, o presidente 
da Associação Brasileira dos Criadores 
de Zebu (ABCZ), Luiz Carlos Paranhos, 
dizia esperar que a cotação do boi gordo 
atingisse R$ 130/arroba entre setembro e 
outubro. o registro do teto dependerá da 
absorção da oferta no período do volume 
de animais confinados. "Em abril e maio 
os preços podem ceder um pouco, mas 

tranquilamente", afirmou. "A não ser que 
venha um volume muito grande de bois 
de confinamento."

A indústria de carne bovina é mais 
cautelosa em relação aos preços do boi 
gordo no f ísico. Espera certa estabilidade 
nas cotações, ao redor de R$ 126 e R$ 127/
arroba (base São Paulo). Mas conta com a 
manutenção das exportações fortes para 
compensar a alta da matéria-prima no 
mercado interno. "A indústria até agora 
tem sido capaz de repassar esse aumento 
no mercado internacional por conta da 
demanda forte", disse a jornalistas há duas 
semanas o presidente da Marfrig Global 
Foods, Sergio Rial.

No mercado doméstico, no entanto, os 
preços da carne bovina devem se manter 
no atual patamar, acrescentou Rial. Hyber-
ville Neto, da Scot, também alerta para a 
necessidade de acompanhar o consumo 
da proteína, que oscilará a depender dos 
preços cobrados.

peCuária: Cenário deve eStimular 
aumento do Confinamento em até 10%

de R$ 100/arroba (base São Paulo) não 
passa. Na entressafra, entre setembro 
e outubro, a arroba passa dos R$ 130, 

Continuação da Capa
Foto: Divulgação

expojardim 2014 aConteCe de 5 a 15 de aBril

preço do Suíno SoBe 20,5% em mato GroSSo do Sul

A 11ª edição da ExpoJardim – Ex-
posição Agropecuária de Jardim 
promete movimentar todo o setor 

produtivo de Jardim e região, pois contará 
com a presença de empresas revendedoras de 
tratores, implementos agrícolas dentre outros 
grandes empresários de diversos setores de 
comercialização.

o  preço do suíno em Mato Grosso 
do Sul registrou média de R$ 3,7 o 
quilo vivo em março deste ano, o 

que representa uma valorização de 20,5% em 
relação ao mesmo período do ano passado, 
quando a carne foi vendida a R$ 3 o quilo. 
A informação consta no último informativo 
Casa Rural,  elaborado pelo departamento 
Econômico da Federação da Agricultura e 
Pecuária de MS (Sistema Famasul).

A gerente econômica do Sistema Fa-
masul, Adriana Mascarenhas informa que 
a alta no preço do setor é fruto da escassez 
de oferta. "A suinocultura de MS ainda sofre 

Segundo o sindicato rural de 
Jardim, promotor da feira, está 
tudo pronto para a realização 
de uma das principais feiras 
agropecuárias de MS

É grande a movimentação de empresas, 
produtores e organizadores nas dependências 
do Parque de Exposições de Jardim, a fim 
de deixar tudo perfeito para a feira, que terá 
sua abertura oficial no dia 09 de abril a partir 
das 18h no Tatersal de Leilões do Parque de 
Exposições do município.

de acordo com o Sindicato Rural de Jar-
dim que é organizador do evento, é esperado 
um grande público nos cinco dias de feira, 
pois inúmeras atrações e oportunidades de 
negócios garantirão a satisfação de todos os 
participantes que ainda terá a entrada franca.

As atividades na Expojardim já terão início 
neste próximo sábado dia 05 de abril às 12h 

com os efeitos da crise de 2012, quando os 
elevados preços do milho, principal insumo 
do setor, levaram  vários produtores a sair 
da atividade", assinalou.

de acordo com a economista, a tendência 
para os próximos meses é de novas elevações 
para o setor. "Com a chegada do inverno, tra-
dicionalmente a população consome carne 
suína e como não há projeção de aumento 
da disponibilidade de carne no mercado 
interno, por isso a tendência é de trajetória 
positiva nos preços", destaca Adriana.

o informativo Casa Rural mostra tam-
bém que em fevereiro os abates suínos no 

no Tatersal de Leilões com o 7º Leilão União 
das Marcas EVG e JMP. No domingo dia 06 
de abril às 12h acontece o 3º Leilão Cidade 
Jardim, na segunda feira dia 07 às 20h é a vez 
do Leilão de Gado Geral e na terça feira dia 
08 de abril será realizado às 20h o 13º Leilão 
de Corte – Produtor de Qualidade FÊMEA.

A abertura oficial do evento acontece 
na quarta feira dia 09 de abril no Tatersal de 
Leilões às 18h dará continuidade às atividades. 
Logo após a abertura acontece o 13º Leilão de 
Corte – Produtor de Qualidade MACHo. A 
programação completa da feira pode ser vista 
na página social/oficialFacebook do Sindicato 
Rural de Jardim.

Estado somaram 101,6  mil cabeças, redução 
de 9,6% em relação ao mês anterior.

Foto: Divulgação
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noS eua, laGarta da raiz do milho deSenvolve 
reSiStênCia e preoCupa autoridadeS do Setor

A larva da lagarta da raiz do 
milho, uma praga comum 
nas regiões produtoras dos 
Estados Unidos, está de-
senvolvendo resistência a 

organismos geneticamente modificados que 
teriam de destruí-la. de acordo com uma 
nova pesquisa da Universidade Estadual de 
iowa, a larva vem apresentando resistência 
a toxinas presentes em sementes de milho 
comercializadas nos EUA pela Syngenta 
desde 2007.

o estudo, publicado no mês passado, 
amplia uma pesquisa anterior que mos-
trava resistência da praga a uma variedade 
de milho bastante cultivada desenvolvida 
pela Monsanto.

Esses insetos mais resistentes represen-
tam um problema para agricultores, que 
recorrem às sementes transgênicas para 
afastar pragas e economizar em defensivos. 

o estudo também coloca em evidência os 
desafios enfrentados pelas companhias de 
biotecnologia, que gastam bilhões de dó-
lares no desenvolvimento de sementes que 
ainda podem se tornar vulneráveis a pragas.

Foto: Reprodução

Praga já é comum em 
regiões produtoras do 
país

"Esses dados servem como um alerta 
para mostrar o potencial de vulnerabilida-
de", diz o autor do estudo, o entomologista 
Aaron Gassmann. Segundo ele, ainda é cedo 
para determinar a extensão do problema. Já 

de acordo com a Syngenta, é dif ícil calcular 
o quão forte é a resistência nas raízes de 
milho, uma vez que não há consenso entre 
o governo, cientistas e as companhias. No 
entanto, "está cada vez mais claro que há 
um crescimento dos danos inesperados às 
lavouras de milho, o que é uma preocupação 
para todo mundo", afirma Chuck Lee, chefe 
para os negócios de milho da Syngenta na 
América do Norte.

A empresa estima que o problema 
ocorreu em apenas 0,2% da área plantada 
com variedades de milho geneticamente 
modificado. Esses locais foram cultivadas 
com milho safra após safra, uma tática que 
impede as pragas de ganharem ainda mais 
resistência. o caso "deve ser considerado 
um desafio a ser gerenciado, não um pro-
blema sem solução", diz Lee.

As primeiras sementes de milho gene-
ticamente modificado, que matam pragas 
mas são inofensivas a mamíferos e aves, 
foram introduzidas nos Estados Unidos há 
10 anos. Em 2013, 76% da área plantada foi 
preenchida com essas variedades, de acordo 
com projeções do governo. 

Praga pode gerar prejuízos à safra norte-americana de milho

pelo instituto Matogrossense de Algodão 
(iMAmt), a falsa-medideira foi a praga 
mais presente na cultura do algodão no 
Estado entre os dias 22 a 29 de março. o 
levantamento foi realizado em sete regiões 

do Mato Grosso.
o informativo também constatou a presen-

ça de outras espécies como Helicoverpa spp, 
Heliothis virescens, conhecida como lagarta 
da maça, Spodoptera frugiperda, conhecida 
como lagarta do cartucho, entre outras

o Mato Grosso é o maior produtor 
nacional de algodão. A pluma foi semeada 
em 613,1 mil hectares. o Estado deve pro-
duzir 902 mil toneladas de pluma na safra 
2013/14, com alta de 31,3% em relação à 
safra passada.

falSa-medideira é a praGa maiS 
aBundante na Cultura de alGodão em mt

No mês de janeiro, mais de 20 mil 
mariposas de falsa-medideira ha-
viam sido apanhadas.

Segundo informativo do Sistema de 
Alerta de Pragas Emergentes divulgado 

CÂmara doS deputadoS derruBa taxaS SoBre exportaçõeS de Soja

A Câmara dos deputados rejeitou 
dia 2/4 a proposta de Medida Pro-
visória 627/2013, que pretendia 

cobrar 9,6% de tarifa de PiS/Cofins sobre 
exportações de soja em grão.

A medida traria consequências extrema-

Proposta de Medida Provisória visava cobrar 9,6% de 
PiS/cofins de produtores

mente negativas para o produtores, criando 
um ônus adicional nas exportações brasilei-
ras da cultura, que leva para o exterior 75% 
da produção total do grão. A Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
e a Frente Parlamentar da Agropecuária 

(FPA) foram contra a MP.
“Na prática, a medida tornava a ex-

portação da soja em grão passível de ser 
tributada diretamente”, explica o presidente 
da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Rio Grande do Sul (Farsul) e vice-presidente 
da CNA, Carlos Sperotto. Estudo da Farsul, 
enviado às lideranças partidárias do Con-
gresso Nacional, mostrou que a aprovação 

da Medida Provisória geraria prejuízo aos 
produtores.

No relatório enviado mostrou-se que a soja 
brasileira tem um dos mais elevados custos 
de produção entre os produtores mundiais da 
oleaginosa, a exemplo de pagarem 43% mais 
caro que os os agricultores norte-americanos. 
A medida reduziria a competitividade do 
Brasil no mercado exterior.

A captura de mariposas de falsa-medideira permaneceu 
constante na terceira semana de março, com a tomada de 
cerca de quatro mil insetos nas áreas produtivas de algodão 
em Mato Grosso.
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expoSitoreS do aGroneGóCio 
Está aberto o edital para empresas 

que desejam expor edição estadual 
da Feira do Empreendedor 2014. o 

arquivo e o link para inscrição encontram-se 
disponíveis no site www.feiradoempreen-
dedorms.com.br/expositor. 

Para a seleção dos expositores, realizada 
pela coordenação do evento, serão consi-
derados aspectos como perfil da empresa 
e adequação dos produtos e serviços ofe-
recidos ao mercado local. Ao todo, serão 
114 stands voltados a empresas de diversos 
segmentos; entre Agronegócio (que conta 

com 14 espaços disponíveis), indústria, 
Comércio e Serviços.

A análise das propostas será feita de 
acordo com a ordem de chegada e os se-
lecionados terão direito a espaço gratuito; 
respeitando as condições previstas no 
edital. As inscrições serão realizadas por 
lotes, ou seja, caso os estandes disponíveis 
sejam ocupados na primeira etapa (até o 
dia 20 de abril) não serão abertas novas 
oportunidades

“Assim como em outras edições, espera-
mos receber desde fabricantes de pequenas 

máquinas e equipamentos; licenciadoras de 
marcas, produtos ou serviços interessadas 
em parcerias; até franqueadoras; startups 
na área de soluções digitais, empresas 
com oportunidades de negócios baseadas 
na tendência de sustentabilidade, entre 
outras”, destaca Fernanda Lopes, técnica 
do Sebrae no MS.

o evento - A Feira do Empreen-
dedor conta com programação variada 
de cursos e palestras, além de Rodada de 
Negócios, exposição de marcas e ambien-
tes tematizados.

feira do empreendedor é lançada Com 
foCoS naS ConexõeS Que Geram reSultadoS

o Sebrae/MS lançou no 
dia 27 de fevereiro, com 
a presença de lideranças 
políticas e comunitárias 
de várias cidades do Mato 

Grosso do Sul, a 6ª Feira do Empreendedor. 
o evento traz na programação soluções a 
empreendedores individuais, produtores 
rurais, e micro e pequenas empresas do 
estado; através de palestras, treinamentos 
e espaços direcionados tanto ao público 
que deseja abrir quanto ao que já possui 
um negócio próprio.

Na solenidade de abertura, o presidente do 
Conselho deliberativo do Sebrae no MS e da 
Famasul, Eduardo Riedel, falou sobre as ‘Co-

nexões que geram resultados’, mote do evento 
para este ano, que acontece dos dias 21 a 24 de 
agosto, no Centro de Convenções e Exposições 
Albano Franco, em Campo Grande. 

“Há ligação entre as mais diversas ati-
vidades; o funcionamento de uma cadeia 
produtiva começa no produtor, passa pela 
indústria até ser comercializada e chegar 
ao cliente”, destaca. 

Cláudio Mendonça, diretor-superinten-
dente do Sebrae no MS, ressaltou os nú-
meros da Feira, que oferece oportunidades 
aos segmentos do Agronegócio, indústria, 
Comércio e Serviços; além de promover 
a integração da iniciativa privada com os 
gestores públicos. 

Foto: Dilvulgação

edital para participação que acontece em agosto 
está aberto; 14 espaços gratuitos são para o 
Agronegócio.

Na última edição promovida em Campo 
Grande, em 2010 (no ano de 2012 a cidade 
de dourados foi a sede), o evento recebeu a 
visita de quase 30 mil pessoas, da Capital, do 
interior de Mato Grosso do Sul e de outros 
11 estados brasileiros; além de países como 
Bolívia e Paraguai.

A Feira do Empreendedor um evento 
promovido no estado pelo Sebrae Mato 
Grosso do Sul em parceria com Amems, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Fede-
ral, Faems, Famasul, Fecomércio, Fiems, 
Fundect, Seprotur e UFMS.

“disponibilizaremos 12.800 vagas em 
capacitações através de 250 eventos; além 
de 150 empresas expositoras ofertando 

oportunidades em produtos e serviços, e 
ainda espaços temáticos com orientação 
direcionada e especializada”.

Diretor superintendente do Sebrae no MS destaca representatividade do evento

http://www.seteestrelas.com.br
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puCCinelli e famaSul lançam proGrama aGrinho, 
voltado para eStudanteS de enSino fundamental

Cerca de nove mil alunos da 
Rede Estadual de Ensino 
vão aprender de forma lú-
dica sobre a importância do 
agronegócio discutindo tam-

bém temas sobre o meio ambiente, saúde, 
cidadania, ética e consumo. A iniciativa vai 
acontecer por meio de uma parceria entre o 
Governo do Estado e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar/MS) firmada 
no último dia 2.

A formação deste público infanto-juvenil 
será realizada por meio do Programa Agrinho 
que tem como objetivo informar crianças e 
adolescentes na faixa etária de seis a 15 anos 
- estudantes do 1° ao 9° ano, o papel do agro-
negócio. A iniciativa oriunda do Senar Paraná 
tem 19 anos e de forma didática, aproxima 
educadores e estudantes do meio rural.

“A gente percebe uma mudança das 
crianças com relação ao processo de forma-

ção sobre os temas transversais. Percebemos 
que elas têm mais consciência ambiental e 
estão mais preocupadas com questões de 
cidadania ligadas ao trabalho, ao consumo 
e também de ética. isso aparece claramente 
nas avaliações que fazemos ao final do ano”, 
afirmou a coordenadora pedagógica do 
Senar do Estado do Paraná, Patrícia Torres.

Nestes 19 anos o projeto formou alu-
nos dos 399 municípios do Paraná. Foram 
mais de 20 milhões de cópias do material 
pedagógico entregues aos estudantes. Mato 

Foto: Rachid Waqued

o projeto piloto do 
programa Agrinho 
atenderá 32 mil alunos 
do ensino Fundamental 
de oito municípios de 
MS em 2014

Grosso do Sul é o décimo Estado a receber 
o projeto. de acordo com a secretária de 
Estado de Educação, Nilene Badeca, o pro-
jeto que será levado para oito municípios 
deverá formar cerca de nove mil alunos e 
400 professores da rede estadual de ensino.

“É um projeto que será desenvolvido em 
oito municípios próximos à Campo Grande. 
Serão trabalhados temas transversais com os 
alunos e para isso será realizada uma formação 
com os professores. Todos os temas serão 
inseridos no conteúdo de cada disciplina”, 

informou a secretária de Estado de Educação.
Em seu discurso, o governador André 

Puccinelli lembrou da experiência bem 
sucedida na Escola Municipal Agrícola de 
Campo Grande em que os alunos aprendem 
as mais diversas técnicas agrícolas. “Com 
a aptidão para a área rural é importante 
que ministremos às nossas crianças algum 
aprendizado de conhecimento de ciências 
que se aplicam à área rural. Essa parceria 
do Senar com a educação de Mato Grosso 
do Sul propiciará o que nós vislumbramos 
em Campo Grande de todos aqueles que se 
formaram e que tiveram de imediato um 
emprego garantido”.

Conforme o superintendente do Senar/
MS, Rogério Beretta, todo o treinamento vai 
acontecer no primeiro semestre para que os 
professores possam utilizar o material pe-
dagógico. “A realidade que vamos trabalhar 
nesse ano é a importância do campo para o 
homem da cidade. É para que a população 
entenda que o campo é fundamental para 
o funcionamento da cidade”, disse.  

Em Mato Grosso do Sul, Anastácio, 
Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Ribas 
do Rio Pardo, Rochedo, São Gabriel do 
oeste, Sidrolândia e Terenos já aderiram 
ao Agrinho e a perspectiva é atender 32 mil 
alunos, entre as redes estadual e municipal 
nos oito municípios. As atividades serão 
realizadas no decorrer do ano letivo, com 
início já neste ano.

emergência, sem citar que elas são movidas 
a combustíveis poluentes como o petróleo 
e o carvão, enquanto uma opção limpa, 
renovável, abundante e viável permanece 
pouco estimulada pelo governo”.

Elizabeth lamenta que, apesar de exis-

tir como opção energética desde 1987, a 
bioeletricidade gerada a partir da cana-
-de-açúcar é uma ilustre desconhecida da 
maior parte da sociedade brasileira. “Não 
é por outro motivo que essa importante 
alternativa energética é o tema de um se-
minário dentro da Câmara dos deputados 
em Brasília,” completou ela ao participar 
do evento essa semana.

o seminário “1º de abril: dia da verdade 
sobre a bioeletricidade” teve três painéis 
com participação de mais de 15 especialistas 
e representantes de empresas dos setores 
sucroenergético e elétrico, de diferentes 
níveis da administração pública, de orga-

BioeletriCidade pode SoluCionar inCertezaS enerGétiCaS

A afirmação é de Elizabeth Farina 
presidente da União da indústria 
de Cana-de-Açúcar (Unica).

de acordo com ela, “a maioria dos veí-
culos de comunicação cita o uso de usinas 
termelétricas para suprir a atual situação de 

nizações não governamentais e do legisla-
tivo, particularmente deputados da Frente 
Parlamentar pela Valorização do Setor 
Sucroenergético. A Frente é liderada pelo 
deputado federal Arnaldo Jardim (PPS-SP).

“A nova safra de cana está começando 
agora no Centro-Sul do Brasil, e podería-
mos estar oferecendo volumes muito mais 
significativos de uma eletricidade limpa e re-
novável. É justamente para tornar isso mais 
conhecido e explorar formas de alavancar 
essa opção energética que foi organizado 
este evento em Brasília. São questões de 
interesse de todos os brasileiros,” concluiu 
Elizabeth.

“Se a bioeletricidade viesse sendo estimulada 
nos últimos anos, provavelmente não estaríamos 
na situação que estamos enfrentando, repleta 
de incertezas devido aos níveis muito baixos dos 
reservatórios”. 

Governador de MS, André Puccinelli, durante solenidade de lançamento do Agrinho 2014

https://www.facebook.com/agroincomunicacao
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http://www.sebrae.com.br/uf/mato-grosso-do-sul/
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ConferênCia daS amériCaS acontece 
em Campo Grande entre 07 e 11 de aBril

o Congresso de Gado de 
Corte – Conferência das 
Américas será realizado 
entre os dias 07 e 11 de abril 
em Campo Grande (MS). o 

evento corresponde à fase final do Programa 
de Mercados Emergentes (EMP), idealizado 
pelo departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USdA), em parceria com 
a multinacional de inseminação artificial, 
Cooperative internacional Resources (CRi), 
que tem como subsidiária brasileira a CRi 

Genética Brasil (São Carlos – SP).
 iniciado no ano passado com visitas 

técnicas aos países da América Central e 
do Sul, o objetivo do programa é expandir 
as relações comerciais com economias em 
desenvolvimento. Além disso, busca estudar 
e assessorar essas regiões para possíveis 
parcerias na produção de alimentos. No 
caso do Brasil, Nicarágua, Honduras e 
Colômbia, a carne é o foco do EMP.

A conferência, aberta à imprensa, é 
destinada ao público convidado, com 

integrantes dos países envolvidos, entre 
palestrantes, líderes de opinião, membros 
de associações de raça e empresas. A pro-
gramação conta com palestras e visitas a 
fazendas de pecuária de corte da região e 
a uma boutique de carnes. 

Histórico - A cadeia produtiva da 
carne no Brasil tem sido usada como re-
ferência para o EMP. Em 2013, a comitiva 
dos EUA percorreu os países Honduras, 
Nicarágua e Colômbia. o Brasil foi visitado 
em janeiro deste ano e a (boa) diferença 
para com os outros é que o nosso sistema 
produtivo tem sido usado como um caso de 
sucesso para os vizinhos tropicais. 

semelHanças - daniel Carvalho, 
gerente de produto corte da CRi Genética 

Brasil, acompanhou a comitiva em todas 
as visitas e é um dos responsáveis por 
organizar os eventos no Brasil. de acordo 
com Carvalho, as características climáticas 
e de relevo são similaridades encontradas 
entre os países, mas “o Brasil já pode ser 
colocado como um mercado consolidado 
e foi escolhido como um exemplo a ser 
seguido”.  A partir da experiência brasileira, 
o USdA procura formas de “intercambiar 
o que nós desenvolvemos e adaptar aos 
outros do grupo”. 

Do Pasto ao Prato - Nas visitas, 
o objetivo foi conhecer desde a utilização 
da genética, passando pelas formas de 
sistema - a pasto e confinamento, manejos 
nutricionais e reprodutivos e ambientes de 
produção, chegando ao frigorífico e culmi-
nando nas formas de comércio da carne.

“A intenção foi percorrer o caminho do 
pasto ao prato mesmo”, enfatiza daniel. os 
locais visitados no Brasil se dividiram entre o 
Estado do Mato Grosso do Sul e Rio Grande 
do Sul. Na região centro-oeste do País, a 
comitiva conheceu fazendas de genética 
de Nelore e de ciclo completo (cria, recria 
e engorda), a pasto e em confinamento, 
focadas no cruzamento industrial com ge-
nética CRi, principalmente, na raça Angus 
sobre matriz Nelore. Na capital sul mato-
-grossense, observaram a planta frigorífica e 
um confinamento do grupo JBS, a Embrapa 
e casas de comercialização de carne de todos 
os tipos: açougues, grandes redes varejistas 
e até boutiques de carne Premium. 

No Sul, o cenário permitiu explorar 
a realidade do Angus puro, em criatório 
promotor de genética e rebanho comercial. 
Lá, também, a participação de integrantes 
da ABA (Associação Brasileira de Angus) 
possibilitou a apresentação do panorâmico 
da raça no Brasil, abordando as experiências 
e os benef ícios da utilização, especialmente 
no cruzamento, para a pecuária contem-
porânea. 

“As visitas ocorridas no Brasil superaram 
a expectativa dos representantes america-
nos e certamente impressionará os nicara-
guenses, hondurenhos e colombianos, que 
virão para a conferência”, informa Carvalho. 
Ele completa dizendo que nos outros países 
do EMP, o nível de melhoramento genético 
da base ainda é relativamente baixo e o 
cruzamento industrial, consequentemente, 
pouco explorado. “Há muito no que se tra-
balhar e o exemplo brasileiro apresentado 
mostra que a cadeia produtiva da carne nos 
trópicos pode ser eficiente, se bem planejada 
e orientada”, conclui.  

congresso de Gado de corte reúne representantes dos eUA, 
brasil, nicarágua, honduras e colômbia para apresentar 
possibilidades no processo de produção de carne

http://www.circuitoexpocorte.com.br
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SiStema oCB lança aGenda 
leGiSlativa do CooperativiSmo 2014
As pautas prioritárias das coo-

perativas brasileiras no Con-
gresso Nacional, para este 
ano, já estão definidas. Elas 
foram apresentadas em Bra-

sília (dF), durante o lançamento da Agenda 
Legislativa do Cooperativismo 2014. E a 
apresentação foi feita pelo presidente do 
Sistema oCB, Márcio Lopes de Freitas, aos 
deputados federais, senadores da República 
e autoridades do Poder Executivo.

A publicação, que está na oitava edição, 
reúne cerca de 50 proposições que são deter-
minantes para o desenvolvimento do setor 
no Brasil. o evento também contou com a 
presença do presidente do Sistema oCB/
MS, Celso Régis, de outros representantes do 
governo federal e de instituições parceiras.

“A agenda é fundamental para o nos-
so trabalho de representação no Poder 
Legislativo e já se tornou referência entre 
os integrantes da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo, a Frencoop. Nela, estão 
relacionadas as nossas prioridades e, a 

partir disso, atuamos fortemente, como 
movimento organizado que somos, pela 
conquista de marcos regulatórios que con-
tribuam para um ambiente cada vez mais 
favorável às atividades das cooperativas”, 
destaca Márcio de Freitas.

Ato cooperativo – A definição do ade-
quado tratamento tributário ao ato coope-
rativo, que está prevista na Constituição Fe-
deral de 1988 e ainda não foi regulamentada, 
está entre os principais temas de atuação 
para 2014. A intenção, segundo o dirigente, é 
garantir que o setor não seja tributado duas 
vezes – a cooperativa, como pessoa jurídica, 
e o cooperado, como pessoa f ísica. Trata-se 
do Projeto de Lei Complementar 271/2005, 
em tramitação na Câmara dos deputados.

A publicação foi entregue a todos os 
parlamentares e lideranças do Poder Exe-
cutivo e unidades estaduais do Sistema 
oCB e, ainda, nas entidades parceiras da 
instituição. Também está disponível uma 
versão digital, no Portal Brasil Cooperativo 
e no Blog oCB no Congresso.

FrencooP – Uma das mais antigas 
e atuantes frentes parlamentares do Con-
gresso Nacional, a Frencoop conta com 
233 deputados e 30 senadores. Com a co-
ordenação do Sistema oCB, ela contribui 
diretamente para a defesa das bandeiras do 
cooperativismo no Congresso Nacional.

cooPerativismo – o movimento 
cooperativista brasileiro tem um papel impor-

tante no desenvolvimento do Brasil – tanto no 
campo econômico quando no social. São 44 
milhões de brasileiros ligados à prática coope-
rativista – somando os 11 milhões de coopera-
dos e suas famílias. Hoje, as 6.603 cooperativas 
do Sistema oCB geram, em média, 321 mil 
empregos diretos. de tudo que é produzido 
no país, cerca de 50% passa de alguma forma 
por uma organização cooperativa.

Foto: Sistema OCB

http://www.ocbms.org.br
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Cna CritiCa atuação da anviSa 
na reavaliação de aGroQuímiCoS

A Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) 
divulgou comunicado no 
qual critica a atuação "inefi-
ciente" da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa) que, entre 
outras atribuições, é responsável pela rea-
valiação de agroquímicos já registrados e 
em uso. Por causa da leniência da Anvisa, 
informa a CNA, a Justiça está prestes a 
decidir sobre a suspensão do registro de 

vários agroquímicos, alguns deles utilizados 
há quase 70 anos, ameaçando "a produção 
agropecuária e a economia do País, com 
risco de fazer explodir a inflação, prejudicar 
o consumidor e comprometer a balança 
comercial brasileira".

No comunicado, a presidente da CNA, 
senadora Kátia Abreu, diz que a Anvisa 
tem prazo legal de 120 dias para reavaliar 
agroquímicos já registrados e em uso, mas 
não consegue cumprir esta tarefa desde 
2006. "Teve oito anos para fazer o que 
deveria ser feito em quatro meses e, nem 
assim, cumpriu com a obrigação pela qual 
a sociedade lhe paga", critica ela.

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

Conforme a CNA, cerca de 180 pro-
dutos utilizados para proteger lavouras e 
pastagens contra pragas e plantas daninhas 
estão na iminência de serem retirados 
do mercado. "o que CNA defende é que 
sejam empregados critérios rigorosos de 

reavaliação de rotina, não importando se 
são agroquímicos sob proteção de patente, 
ou defensivos em domínio público, que 
são os genéricos", afirma Kátia Abreu, no 
comunicado.

o fungicida thiram, agrotóxico genérico 
utilizado no tratamento de diversas culturas 
de grande importância, como arroz, feijão, 
milho, soja e trigo, por exemplo, está cota-
do em cerca de R$ 45,00. No entanto, seu 
substituto direto, patenteado, custa dez 
vezes mais: R$ 450,00.

A CNA considera que a simples retirada 
de genéricos do mercado ameaça a safra 
2014/2015, em fase de planejamento. As 
primeiras estimativas indicam que, no caso 
específico dos grãos, a retirada do glifosato 
e do paraquat do mercado deve compro-
meter 70% do Valor Bruto da Produção 
(VBP), causando perdas da ordem de R$ 
400 bilhões, com grave repercussão sobre 
preços, empregos e exportações, avalia a 
confederação.

Produtos ameaçam a produção 
agrícola, diz entidade

https://www.youtube.com/playlist?list=PLagNeQ_OG1Yd9u5iMPVxg1IiN3IRfqAiQ
http://www.leiloboi.com.br/AgendaDetalhe.aspx?codAgenda=758
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exportação de CarneS do BraSil pode CreSCer 
maiS por Conta de proBlemaS em ConCorrenteS

Fornecedores importantes como 
Estados Unidos enfrentam pro-
blemas que afetam os preços e 
oferta de carnes bovina e suína.

Já a Rússia, relevante im-
portador global, pode ampliar compras do 
produto brasileiro em meio a sanções dos 
EUA e da União Europeia diante da crise 
com a anexação da Crimeia.

"A crise russa termina sendo favorável, 
a longo prazo, para a suinocultura e a avi-
cultura, porque com certeza distancia um 
pouco os principais fornecedores, que são 
os Estados Unidos, e é natural que aproxime 
os brasileiros", disse o presidente-executivo 
da Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), Francisco Turra.

A Rússia, que já é um dos principais 
destinos para as carnes do Brasil, restringiu 
recentemente as compras de carne bovina 
da Austrália, que juntamente com Brasil e 
Estados Unidos são os maiores exportadores 
globais do produto.

os russos também colocam restrições a 
cortes suínos e bovinos norte-americanos, 
por conta do aditivo ractopamina.

Além das restrições russas, os EUA ainda 
têm que lidar com problemas internos.

A oferta de suínos norte-americana 
poderá ser "fortemente" limitada em função 
da propagação do vírus da diarreia suína 
epidêmica.

Turra explica que o primeiro reflexo 
da doença nos EUA é uma migração do 

consumo de carne suína para a carne de 
aves no país, uma vez que os cortes suínos 
tendem a ficar mais caros.

o Brasil não exporta carne de frango para 
os EUA, que são grandes produtores, mas 
esta alteração na dinâmica de consumo terá 
reflexos para os exportadores brasileiros.

"Vendendo mais internamente, os Esta-
dos Unidos aliviam a pressão exportadora 
para alguns mercados. Necessariamente, 
quem pode ocupar (este espaço) porque 
tem volume é o Brasil", disse o executivo.

Por ora, a ABPA (associação criada 
recentemente a partir da união de expor-
tadores de carne de aves e suína) mantém a 
expectativa de aumento de 4 por cento nos 
embarques de carne de frango, para atingir 

As sanções econômicas feitas pelos 
Estados Unidos e União Europeia direcio-
nados à Rússia em função da recente crise 
na Crimeia também poderão ter reflexo nas 
vendas de carne bovina.

"Acreditamos que todas as proteínas 
poderão ter uma demanda maior para com-
pensar as tradicionais exportações do bloco 
europeu e dos EUA", disse o presidente da 
Associação Brasileira das indústrias Expor-
tadoras de Carne Bovina (Abiec), Antônio 
Camardelli, em entrevista ao chat Trading 
Brasil, da Thomson Reuters.

a abiec estima embarques 
e receita recorDes em 2014. - 
Ao mesmo tempo, a carne bovina segue 
com preços elevados no mercado norte-
-americano, ainda refletindo a diminuição 
do rebanho ao menor nível em décadas por 
conta de uma severa seca no país em 2012.

Este cenário acaba comprometendo a 

recorde no volume exportado pelo país, mas 
segue monitorando os desdobramentos no 
mercado externo. "Também continuamos 
acreditando que a receita vai melhorar... mas 
talvez não tanto quanto poderia, por conta 
das oscilações do câmbio", previu Turra.

Ele acrescentou que o Brasil também deve 
ocupar espaços que eventualmente apareçam 
na esteira destes problemas com o rebanho 
suíno. Lembrou que o problema é grave não só 
nos EUA, mas também no Canadá e México. 
o México, por exemplo, já começou a comprar 
mais carne de frango do Brasil.

"Mas precisamos manter vigilância 
absoluta e condições para manter o status 
sanitário que impeça a entrada do vírus no 
Brasil", disse.

capacidade de exportação de carne bovina, 
por conta da perda de competitividade do 
país frente aos concorrentes.

Na avaliação da analista da iNTL FC 
Stone, Lygia Pimentel, porém, esta situação 
nos EUA pode ter impacto mais no médio 
do que no curto prazo, uma vez que os 
norte-americanos exportam para mercados 
que o Brasil ainda não tem acesso.

"No curtíssimo prazo, a mudança não é 
tão ágil. Mas no médio e longo prazo, o que 
vivemos hoje é positivo para o Brasil, porque 
demos entrada em processos de exportação 
para outros países que vão se intensificar 
em um a três anos", disse a analista.

de toda forma, acrescentou Lygia, Rússia 
e China retomando compras de carne bovina 
do Brasil e União Europeia aumentando 
embarques já são reflexos de uma maior 
competitividade do Brasil no mercado in-
ternacional. As informações são da reuters.

os exportadores de carnes do brasil, que já trabalham 
com expectativa de vendas recordes em 2014, podem 
ver embarques ainda maiores por diversos problemas 
recentes que afetam os concorrentes no mercado 
internacional, o que deve favorecer o país, apontaram 
especialistas e representantes do setor.

carne Bovina
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http://www.neloreipb.com.br/agenda
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http://www.taquarileiloes.com.br/agenda/140
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QueStão indíGena no BraSil: ConflitoS 
já inCidem SoBre 285 muniCípioS

Já os conflitos em propriedades in-
vadidas chegam a 285 municípios 
em todo o país, segundo estima 
a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA). os pro-

blemas se concentram no Rio Grande do 
Sul, no Mato Grosso do Sul e na Bahia, e 
estão presentes em pelo menos 13 estados 

(veja mapa abaixo). A polêmica, contudo, 
gira em torno do processo de demarcação, 
hoje a cargo exclusivo da Funai (Fundação 
Nacional do Índio). o modelo atual gera 
suspeitas por parte do setor produtivo, 
inclusive de atuação política e ideológica a 
favor dos indígenas.

Para o procurador de Justiça do Rio 
Grande do Sul e membro do Grupo de 
Trabalho indígena do mesmo estado, Ro-
dinei Candeia, os processos obscuros das 
demarcações em áreas com fazendas são 
parte de uma estratégia política para ampliar 

Reprodução: Canal do Produtor

no brasil, as disputas 
por territórios entre 
produtores rurais e 
indígenas crescem 
juntamente com a 
ampliação de áreas e 
aumento do número 
de reservas étnicas. 
De 1988 até hoje, 
as terras indígenas 
passaram de 16 milhões 
de hectares para 111 
milhões de hectares, o 
que representa 13% do 
território nacional e um 
crescimento de 593%.

as reservas a qualquer custo. “A Funai, o 
MPF e as oNGs envolvidas têm um perfil 
ideológico definido e querem impor suas 
concepções ao país”, indica o procurador. 
deste modo, acrescenta Candeia, “fica cla-
ro o desvio de finalidade e a manipulação 
grosseira dos laudos para caracterizar as 
áreas como indígenas”.

As atuações mais recentes do procu-
rador gaúcho foram nas demarcações das 
áreas indígenas Sananduva e Mato Preto. 
Nesta última, a atuação da antropóloga 
responsável chamou a atenção pelos acon-

tecimentos que antecederam a ocupação da 
aldeia. “A narrativa de que a antropóloga 
participou de sessões com uso do chá do 
Santo daime, tão surpreendente quanto 
absurda, foi feita por ela mesma em sua 
tese de doutorado, disponível no site da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
o importante é que a tese descreve de fato 
como foi decidida a invasão de uma área 
em Mato Preto para reivindicação como 
indígena, diferentemente do que consta no 
laudo realizado pela mesma antropóloga, 
que fora nomeada como chefe do Grupo 
de Trabalho da Funai”, detalha Rodinei 
Candeia.

Candeia faz parte da grade de palestran-
tes do Confinar 2014, simpósio que trata da 
intensificação das atividades agropecuárias 
e que é realizado anualmente em Campo 
Grande, capital do Mato Grosso do Sul, 
estado que contabiliza atualmente 80 fazen-
das invadidas por indígenas. No evento, o 
procurador apresentará o tema “Aspectos 
políticos e jurídicos das demarcações de 
terras”, que encerrará a programação do 
evento.

Na palestra, Candeia adianta que irá 
mostrar de onde vem a orientação polí-
tica para as ações envolvendo indígenas e 
quilombolas, além dos aspectos técnico-
-jurídicos que incidem sobre a matéria 
e as soluções possíveis para o problema. 
“A principal mensagem será de que ele 
(o produtor rural) deve ter compreensão 
ampla do problema e se qualificar para o 
enfrentamento, considerando que o Esta-
do de direito deve lhe proteger”, revela o 
procurador.

Concentração de conflitos fundiários advindos das demarcações de terras indígenas. 

Para o setor chegar a níveis tão expressivos 
de produção, a atuação da logística foi fun-
damental e contou com tecnologias para 
atender o ritmo acelerado do mercado.  
Assim, empresas fabricantes de todos os 
portes têm investido na tecnologia Edi, 
do inglês Electronic data interchange, 
para acompanhar a dinâmica do segmento 
de máquinas agrícolas que exige cada vez 
mais soluções inovadoras para os processos 
logísticos. 

o Edi é um avanço na comunicação 
entre fornecedores e montadoras e fun-
ciona como um facilitador no intercâmbio 
eletrônico de dados otimizando as ope-
rações de transporte, gestão de estoque, 

processamento de pedidos, expedição e 
recebimento. Ainda dentro do processo de 
Edi e também usufruindo dos benef ícios da 
tecnologia, outro fator que colaborou para 
a troca de informações na cadeia produtiva 
de automóveis foram os documentos fiscais 
como: NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), CT-e 
(Conhecimentos de Transporte Eletrônico), 
CC-e (Carta de Correção Eletrônica), entre 
outros, que liquidaram diversos problemas 
de sonegação e negligências na emissão de 
documentos fiscais, principalmente para as 
empresas que exercem o papel de clientes 
(receptores) no processo comercial. 

“A tecnologia permite um diálogo em 
que as montadoras são beneficiadas pelo 

teCnoloGia ajuda na loGíStiCa para a ConCluSão aSSertiva de proCeSSoS

Em 2013, o setor de agro máquinas 
somou R$ 991,06 bilhões do Produto 
interno Bruto (PiB) e produziu 100,5 

mil unidades contra 83, 7 mil em 2012, 
segundo a Anfavea (Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores). 

desempenho ágil e eficiente das empresas 
que fornecem os produtos para fabricação 
dos automóveis, e do outro lado, os forne-
cedores se sentem capazes de abastecerem 
a maior quantidade de empresas sem ne-
nhum risco de comprometer sua demanda, 
sendo muito mais assertivos no envio de 
materiais. Conseguimos aplicar também 
as funcionalidades do Edi nos documentos 
fiscais e assim possibilitar agilidade e garan-
tia da veracidade de todas as informações 
dos documentos”, explica Werter Padilha, 
CEo da Sawluz, empresa especializada 
no transporte, análise e armazenamento 
da informação, Edi e documentos Fiscais 
Eletrônicos com 25 anos de atuação. 

bom desempenho de 
fornecedores da cadeia 
produtiva de máquinas 
agrícolas contribui para 
a ascensão do setor

Fonte: José Luiz Neto / rural Centro
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SenadoreS aprovam iSenção 
de liCenCiamento anual para 
maQuinárioS aGríColaS

diSCuSSão SoBre QueStõeS amBientaiS marcam a 
primeira etapa do CirCuito expoCorte em CuiaBá

Proprietários de tratores e demais 
máquinas agrícolas, como colheita-
deiras, estão dispensados de registro 

e licenciamento anuais desses equipamentos 
nos departamentos estaduais de trânsito 
(detrans). isso é o que prevê o Projeto de 
Lei Complementar (PLC 57/2013), aprovado 
ontem, em decisão definitiva, pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). 
o projeto poderá seguir diretamente para 
sanção, caso não haja recurso para votação 
no Plenário do Senado, informa a Agência 
Senado.

o relator, senador Luiz Henrique 
(PMdB-SC), manifestou-se pela consti-
tucionalidade, juridicidade e adequada 
técnica legislativa do projeto. Na análise 
do mérito, na Comissão de Agricultura e 

os desafios das legislações 
ambientais e da gestão do 
negócio da pecuária para 
torná-la cada vez mais pro-
fissional e produtiva foram 

os temas dominantes da primeira etapa de 
2014 do Circuito ExpoCorte, realizada em 
Cuiabá (MT), nos dias 19 e 20 de março. 
Mais de 900 pessoas, dentre as quais 90% pe-
cuaristas de todo o estado de Mato Grosso, 
estiveram no Centro de Eventos do Pantanal 
para discutir “Como conseguir o máximo 
de minha propriedade”, tema proposto para 
este ano em palestras e debates.

A programação foi dividida em blocos: 
“o ambiente produtivo”, “Minha proprieda-
de, meu negócio”, “Tecnologia na prática” e 
“Questões de MT”, este último abordando 
aspectos específicos da legislação ambien-
tal, problemática bem marcante no estado.

“Saímos do evento com uma sensação 
muito positiva, pois os produtores certa-

Reforma Agrária (CRA), a relatora, sena-
dora Ana Amélia (PP-RS), ressaltou que a 
decisão representará uma redução de custos 
e de procedimentos burocráticos, com sig-
nificativa contribuição para o aumento da 
competitividade do agronegócio brasileiro.

As discussões sobre o tema vêm se 
arrastando desde 1997, quando o licencia-
mento se tornou regra, com a aprovação 
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A 
exigência inquietou o setor rural brasileiro, 
que atribui à medida aumento nos custos de 
produção. o setor estima que as despesas 
com licenciamento, emplacamento, segu-
ro obrigatório e a compra de outros itens 
de segurança, como cinto de segurança e 
extintores, correspondam a 3% do valor de 
cada máquina.

mente voltaram com vários problemas para 
continuar pensando. É essa a ideia: que o 
produtor se sinta motivado a participar 
de grupos, de ser proativo nas discussões 
com as entidades e, principalmente, no 
recebimento de novas informações e tec-
nologias. Um dos objetivos da associação 
é proporcionar aos nossos associados co-
nhecimentos para que possam desenvolver 
o senso crítico e, se possível, aumentar o 
grau de envolvimento com as instituições 
que os representam”, afirma o presidente 
da Associação dos Criadores de Mato 
Grosso (Acrimat), José João Bernardes 
(foto). Especificamente sobre as questões 
ambientais, que foram abordadas no últi-
mo dia de evento pela advogada Samanta 
Pineda e debatidas com representantes da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(SEMA) e ibama, o presidente da Acrimat 
ressalta a importância do associativismo 
para transpor as muitas barreiras que ainda 

existem. “Fica a certeza de que esse é um 
problema extremamente relevante, que 
pode efetivamente interferir no resultado da 
atividade, inclusive no desenvolvimento da 
finalidade da propriedade, já que o passivo 
ambiental do estado de Mato Grosso está 
na responsabilidade dos proprietários. É 
importante que cada um identifique a sua 
posição, procure orientação e participe dos 
processos no sentido de cobrar agilidade 
das soluções. Não dá para fazer isso indi-
vidualmente”, reforça Bernardes.

Para o coordenador de conteúdo dos 
workshops, Francisco Vila, o conteúdo das 
13 palestras seguidas dos debates estava 
bastante articulado e interligado, o que 
permitiu atingir em cheio o público-alvo 
desejado pelo evento: o produtor médio, 
que, segundo ele, “carrega o país nas costas” 
e precisa de tecnologia para evoluir.

“o estado de Mato Grosso mais uma 
vez surpreendeu por seu engajamento e 
demonstração de interesse em tornar a 
pecuária mais profissional e eficiente”, ava-
lia o coordenador do Circuito ExpoCorte, 
Moacyr Serodio.

Feira De negócios - Além de 
participar das palestras e debates, os pe-
cuaristas puderam conhecer as novidades 
apresentadas pelas empresas na feira de 
negócios. Participaram da etapa de Cuiabá 
dow AgroSciences, Minerva Foods, Phil-
bro, Zoetis, Beckhauser, ourofino, Taura, 
Bellman, CRi Genética, ABS Pecplan, 
Romancini e a Associação Brasileira dos 
Criadores de Bovinos Senepol.

Próxima etaPa em camPo granDe-ms - o Circuito ExpoCorte, criado 
com a finalidade de levar tecnologia e discussão para os principais polos de produção 
pecuária do Brasil, terá sua próxima etapa em Campo Grande (MS), nos dias 30 e 31 de 
julho. Em seguida, o evento passará por Ji-Paraná (Ro) em 17 e 18 de setembro, Ara-
guaína (To) em 15 e 16 de outubro e Uberlândia (MG) nos dias 11 e 12 de novembro.

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

http://www.robertomattos.com.br


groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 15

De 24 a 28 de março a Faculdade 
de Administração da FAAP, uma 

das principais instituições de 
ensino de São Paulo, realizou a 
47ª Semana de Administração, 
com executivos e empresários 

renomados pelo mercado com o 
objetivo de fomentar temas como 

sucessão familiar, criatividade, 
empreendedorismo e inovação 

entre os seus alunos e professo-
res. O encerramento foi feito pelo 
CEO do JBS, Wesley Batista, que 

compartilhou com a plateia sua 
trajetória familiar de sucesso, e 
cujo grupo faturou mais de US$ 

50 bilhões em 2013. 

O 19º Leilão Nelorão Matrizes, realizado dia 29 de março na Estância Orsi em Campo Gran-
de (MS), foi transmitido pelo AgroBrasil e comercializou 80 fêmeas nelore PO com média de 
R$ 8.310,00 e um touro PO a R$ 31.200,00.  Antes do início dos remates, o Grupo Nelorão 
formado por Arthêmio Olegário, Francisco Carvalho Neto, Reinaldo Azambuja e Sérgio Sarian 
homenageou o convidado especial, médico veterinário e criador de Nelore, Rubens de Andrade 
Carvalho Neto pelo importante trabalho que tem realizado a Raça. O grupo Nelorão agradece 
aos compradores e todos que estiveram presentes na Orsi e convida todos para o próximo 
Leilão que será realizado no último sábado de setembro.

Prof. Silvio Passarelli, diretor da Faculdade de Administração da 
FAAP, Wesley Batista, presidente global da JBS, e rafa Possik, sócio da 
Agropastoril ramalhete e assessor de relações com o mercado da FAFAAP

Social

Fo
to

s:
 F

er
na

nd
o 

Si
lve

ira
/F

AA
P

Leandro Testa, 
ex-aluno e 

importante 
executivo do JBS 

também estava 
presente

http://www.agrobrasiltv.com.br
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Campo Grande Sediará 5º SimpóSio 
de GeoteCnoloGiaS no pantanal

“interação planalto e planície, 
sistema produtivo e susten-
tabilidade” é o tema do 5º 
Simpósio de Geotecnologias 
no Pantanal – 5º GeoPanta-

nal, que ocorre em Campo Grande (MS), de 
22 a 26 de novembro. o objetivo é promo-
ver o encontro entre profissionais da área, 
pesquisadores, professores e estudantes de 
nível técnico, graduação e pós-graduação 
interessados nos estudos sobre o uso de 
geotecnologias no bioma pantaneiro.

Além de estimular a discussão sobre as 
pesquisas e o estado da arte em aplicações 
de geotecnologias ao estudo de áreas úmidas 
delimitadas pela bacia hidrográfica do alto 
rio Paraguai, o simpósio busca favorecer 
contatos nacionais e internacionais para 

fomento de projetos de pesquisa e/ou co-
operação interinstitucional e internacional, 
complementar a formação oferecida pelos 
cursos de graduação acadêmica e tecnoló-
gica das instituições que atuam no Pantanal 
e promover a troca de experiências e de 
conhecimentos.

o evento abre oportunidade para a 
submissão de trabalhos desenvolvidos em 
áreas úmidas semelhantes ao Pantanal e 
também que possam ser aplicados ao bioma. 
o foco está na região da bacia, incluindo o 
Brasil, a Bolívia e o Paraguai, mas qualquer 
pessoa que desenvolva uma tecnologia ou 
metodologia relacionada ao uso de geo-
tecnologias que possa ser aplicada à região 
pode submeter artigos.

A expectativa é de que cerca de 300 pes-
soas participem do 5º GeoPantanal, que já é 
um fórum tradicional para se discutir o uso 
das geotecnologias no Pantanal, conforme o 
pesquisador da Embrapa informática Agro-
pecuária João Vila, presidente da comissão 

organizadora. “Esta edição será na capital 
e isso deve facilitar a vinda de estudantes 
de Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. 
Também queremos atrair empresas de di-

versas áreas como agricultura, mineração 
e do setor florestal que atuam na região e 
usam geotecnologias”, afirma.

Há um crescente interesse pelo assunto, 
verificado pelo aumento de artigos subme-
tidos a cada edição. Por isso, em 2014, a co-
missão decidiu criar uma categoria especial 
para os trabalhos elaborados por estudantes. 
“Com isso a gente espera dar mais acesso aos 
alunos, para que tenham a oportunidade de 
produzir textos técnicos e interagir com a 
comunidade científica”, diz Vila.

A organização do 5º GeoPantanal é 
da Embrapa informática Agropecuária, 
instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(inpe), Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul (UFMS), Universidade do 
Estado de Mato Grosso (Unemat) e Uni-
versidade Católica dom Bosco (UCdB). 
Mais informações sobre a programação e 
as inscrições estão disponíveis no site do 
simpósio <http://www.geopantanal.cnptia.
embrapa.br/2014>.

Foto: Amildo Pott

envio de trabalhos vai 
até 15 de agosto

http://www.feiradoempreendedorms.com.br/

