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Na última quinta-feira 
(23), a Acrissul (Associação 

dos Criadores Rurais 
de Mato Grosso do Sul) 

abriu oficialmente a 77ª 
Expogrande, que acontece 
até o dia 3 de maio. Cerca 

de 400 pessoas entre 
autoridades, produtores 

rurais, convidados e 
imprensa prestigiaram o 

evento.
fAzendAs do 
ms AumentAm 
lucrAtividAde 
Ao AdotAr A 
cAstrAção 
imunológicA

dourAdos terá 
evento pArA 
profissionAis 
dA AgriculturA

Pelo segundo ano consecutivo 
a cidade de dourados-MS receberá 
o CNAGRo - Congresso Nacional 
de inovações Técnico-Científicas, 
inclusão Social e Valor Agregado do 
Agronegócio. Página 4.

Colocar na ponta do lápis os pre-
juízos com a castração cirúrgica e os 
benef ícios com a imunocastração fez 
com que os pecuaristas do estado se tor-
nassem líderes na adoção da castração 
com Bopriva. A vacina produzida pela 
Zoetis tem sido adotada para controlar 
o comportamento do rebanho, reduzir 
a sodomia e produzir carcaças com 
maior percentual de gordura. Página 6.

pesquisA: rebAnho bovino em são 
pAulo encolheu 25% em 10 Anos 

itAú bbA: dívidA do setor de AçúcAr 
e etAnol sobe pArA r$ 50,5 bilhões

Página 7.

Página 3.

Página 7.

No primeiro momento da 
abertura, a homenagem ao 
pecuarista, advogado e es-
critor Abílio Leite de Barros 
emocionou os presentes. o 

lançamento do já tradicional selo comemo-
rativo dos Correios, onde está estampada 
a imagem do produtor rural e conselheiro 
do Sindicato Rural de Campo Grande, é 
outorgada pela Acrissul e pelos Correios 
à personalidades ligadas ao agronegócio. 

o selo estará em circulação no período 
da feira.

Contar a história da trajetória de vida 
do homenageado da noite ficou a cargo 
de outro produtor rural, Antônio Moraes 
Neto, seu amigo há 40 anos.

Para Abílio Leite de Barros, visivelmente 
emocionado, receber a homenagem foi 

uma honra, já que considera a Acrissul 
como sua casa. “Eu me sinto encabulado 
porque não imaginava tamanho apreço, 
tamanho carinho como essa homenagem. 
Aqui é minha casa. Tive aqui oportunidade 
de me promover em conhecimento, entre 
amigos e como pessoa”, afirmou. Continua 
na página 2.

rAlly dA pecuáriA: pecuAristAs terminArão 5 
milhões de cAbeçAs em confinAmento em 2015
Projeção pré-Rally aponta crescimento de 400 mil cabeças terminadas nesse 
sistema; equipes avaliarão indicadores de oferta de animais para abate, 
quantidade de bezerros no próximo ciclo e produção estimada de carne.

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

Solenidade de abertura da Expogrande 2015, no Parque de Exposições Laucídio Coelho em Campo Grande-MS
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Em seu discurso, o presiden-
te da Acrissul, Chico Maia, 
agradeceu ao doutor Abílio a 
oportunidade de convivência 
e aprendizado, acrescentando 

que a associação se sente orgulhosa de tê-lo 
em seu meio. Sobre o porquê de escolher o 
produtor rural, Maia foi sucinto ao dizer: 
“olha esse tanto de gente aqui prestigiando 
esta figura. Só isso já basta para que ele fosse 
escolhido, mas o doutor Abílio além de ser 
querido por muita gente, acrescentou muito 
à pecuária do Mato Grosso do Sul”.

77ª ExpograndE
Em sua última Expogrande, após seis 

anos na direção da Acrissul, Maia relembrou 
o começo da associação e da Feira, que há 
77 anos reúne produtores rurais com o 
objetivo de assimilar novas tecnologias, 
adotar novas experiências e conhecer no-
vidades do setor para colocar em prática 
em suas propriedades para no próximo ano 
apresentar os resultados obtidos.

“Neste ano vamos proporcionar muita 
alegria, conhecimento, bons negócios e 
também solidariedade, já que nossa primei-
ra dama juntamente com outras senhoras 
da sociedade estão organizando um leilão 
beneficente em prol do Hospital do Câncer 
Alfredo Abrão”, lembrou.

Maia finalizou seu discurso agrade-
cendo à diretoria que o acompanhou e aos 
funcionários, e disse que sai da presidência 
uma pessoa melhor de que quando entrou. 
“Posso ser até meio teimoso ainda, mas com 

certeza muito melhor”. 
Ele também entregou ao governador do 

Estado, Reinaldo Azambuja, um documento 
pedindo a regulamentação do artigo do 
Código Florestal que trata sobre a área de 
preservação do bioma Pantanal. Segundo 
Maia são 14 municípios que dependem 
da área para continuar produzindo mais 
e melhor.

“No dia 25 teremos o dia de Campo 
na Fazenda Baía do Roseiro onde vamos 
mostrar o que o produtor do Pantanal é 

capaz. desmamar bezerros de 300 kg so-
mente usando genética e alimentação de 
qualidade”, frisou.

Mato grosso do sul
Reinaldo Azambuja frisou a importância 

dos produtores rurais e da capacidade do 
Estado de crescimento mesmo em tempos 
de crise. “Eu aprendi muito com o saudo-
so doutor Lúdio Coelho, lembro de uma 
vez que perguntei qual era a mágica de se 
fazer um bom governo e ele me disse que 
não tinha. Que era somente preciso gastar 
somente o que se arrecada, separando um 
pouco para economizar”. Segundo ele, o 
papel do governo é criar mecanismos para 
que o desenvolvimento não pare.

“Nesses quase 110 dias de governo e com 
todo mundo falando em crise ninguém quer 
reduzir tributos, mas nós vamos mandar um 
Projeto de Lei para a Assembléia Legislativa 
diminuindo o iCMS do diesel de 17% para 
12%, gerando assim maior competitividade 
para o nosso Estado”, afirmou o governador.

Azambuja disse que reativou o Con-
selho do Fundersul porque acredita que, 
segundo ele, “quem trabalha e paga tem o 
direito de opinar”. o governador afirmou 
ainda estar discutindo com o setor pro-
dutivo sobre as necessidades e demandas 
para ajudar no crescimento. “Eu acho que 
a gente tem muito o que avançar para 
fazer um Mato Grosso do Sul cada vez 
melhor”, finalizou.

Acrissul Abre oficiAlmente expogrAnde 2015 e 
governAdor diz que vAi reduzir icms do diesel

Governador do MS, Reinaldo Azambuja (PSDB): "Diminuir o ICMS vai aumentar nossa competitividade"

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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rAlly dA pecuáriA: pecuAristAs terminArão 5 
milhões de cAbeçAs em confinAmento em 2015

Estimulados pela boa perspectiva 
de preços e pela necessidade de 
elevar o nível tecnológico da 
produção, pecuaristas brasilei-
ros deverão terminar 5 milhões 

de cabeças em confinamento em 2015, o que 
representa um acréscimo de 400 mil cabeças 
em relação ao ano passado, segundo pro-
jeção pré-Rally da Pecuária 2015 feita pela 
Agroconsult, organizadora do projeto em 
parceria com a Sociedade Rural Brasileira 
(SRB). “A oferta total de animais abatidos no 
Brasil vai aumentar, mas ainda assim será 
inferior à demanda”, afirma Maurício Palma 
Nogueira, coordenador do Rally.

Principal levantamento técnico das 
condições da bovinocultura nas regiões 
produtoras do país, o Rally da Pecuária 
vai a campo a partir deste domingo, dia 26 
de abril, com o objetivo de realizar uma 
avaliação completa, in loco, das áreas de 
cria, recria, engorda e confinamento. Seis 
equipes técnicas irão medir a quantidade 
de animais confinada em 2014, a intenção 
de confinamento para este ano, a oferta de 
animais de reposição, gado para abate e as 
condições das pastagens, fazendo amostras 
e avaliações aleatórias de mais de 500 pastos 
diferentes.

Nogueira explica que a oferta atual de 
animais para abate e, principalmente, nas 
categorias de reposição, está em níveis 
muito baixos. “o comprador de bezerros 
e de bois magros fica receoso em investir, 
pois não sabe como o mercado do boi gordo 
se comportará nos próximos meses. Nosso 
objetivo é medir indicadores zootécnicos, 
especialmente os da cria, para estimar a 
oferta ao longo do ano e a quantidade de be-
zerros para o próximo ciclo”, complementa.

As equipes visitarão propriedades no 
Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do 
Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocan-
tins, Pará, Mato Grosso, Rondônia e Acre 
mapeando e fotografando pastagens, para 
obter informações como homogeneidade 
do pasto, volume de massa, população de 
plantas, altura do capim, presença de erosão, 
plantas invasoras, além de um histórico de 

utilização dessas pastagens relatado pelos 
pecuaristas. “As áreas visitadas respondem 
por mais de 83% do rebanho bovino nacional 
e 90% da produção de carne”, explica André 
Pessôa, sócio diretor da Agroconsult.

Em encontros agendados com cerca de 
120 pecuaristas, técnicos do Rally conduzi-
rão entrevistas para levantar, entre outros 
dados, áreas de pastagem e de agricultura 
em cada propriedade, total de cabeças de 
gado, estratégias nutricionais, confinamen-
to, índices de fertilidade, natalidade e mor-
talidade, manejo sanitário e de pastagens e 
comercialização de animais.

No total, serão percorridos cerca de 
60 mil quilômetros, com a realização de 
13 encontros, sendo 7 eventos regionais 
para discussão de tendências de mercado, 
cenários e iniciativas para aumentar a 

rentabilidade na pecuária, e 5 eventos no 
formato do Circuito Rural, que acontece-
rão sempre entre 13h30 e 19h. Além das 
tendências de mercado, o Circuito Rural 
discutirá com os pecuaristas temas como: 
“21 arrobas em 24 meses: conheça o boi 
7-7-7”; controle de invasoras e pastagens 
de alto desempenho; correção, fertilização 
e garantia da longevidade das pastagens; 
crédito, financiamento e linha ABC para a 
pecuária; a sucessão familiar no contexto 
da modernização contínua da gestão na 
fazenda; custos, resultados e tendências da 
aplicação de tecnologia na pecuária.

“Um dos principais desafios da pecuária 
moderna é a necessidade de produzir mais 
com menos. Esse conceito de sustentabi-
lidade passa pela intensificação dos siste-
mas de produção”, explica Gustavo diniz 
Junqueira, presidente da Sociedade Rural 
Brasileira. durante os levantamentos do 
Rally será dada especial atenção a agricul-
tores interessados no sistema de integração 
com pecuária.

Projeção pré-Rally aponta crescimento de 400 
mil cabeças terminadas nesse sistema; equipes 
avaliarão indicadores de oferta de animais para 
abate, quantidade de bezerros no próximo ciclo e 
produção estimada de carne

Em maio vem aí o aplicativo

Santa Maria (RS) 2ª feira, 27/04
Umuarama (PR) 4ª feira, 29/04 
Campo Grande (MS)  2ª feira, 04/05 
dourados (MS)   5ª feira, 07/05 
Presidente Prudente (SP)   6ª feira, 08/05
Uberaba (MG) 2ª feira, 11/05 
Goiânia (Go) 4ª feira, 20/05 
Araguaína (To) 2ª feira, 25/05 
Redenção (PA) 5ª feira, 28/05 
Alta Floresta (MT)  3ª feira, 02/06 
Juara (MT) 6ª feira, 12/06 
Ji Paraná (Ro) 2ª feira, 15/06 
Rio Branco (AC)   5ª feira, 18/06

acesse agora o portal

e cadastre-se para receber 
nossos boletins diários!

www.agroin.com.br

Locais e datas de eventos

http://www.rastrovet.com.br
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DouraDos (Ms) terá evento pArA 
profissionAis dA AgriculturA

Entre os dias 11 e 13 de maio 
a cidade de dourados (MS) 
irá receber, pelo segundo ano 
consecutivo, o CNAGRo - Con-
gresso Nacional de inovações 

Técnico-Científicas, inclusão Social e Valor 
Agregado do Agronegócio, evento que 
reunirá agricultores, pecuaristas, técnicos, 
gestores e pesquisadores para debater di-
versas questões ligadas ao campo.

o evento contará com cursos, workshops 
e palestras de especialistas em diversas áreas 
como genética, técnicas reprodutivas – 
iATF, nutrição animal, tecnologias para 
regulagem de equipamentos agrícolas, 
agricultura e pecuária orgânica, uso sus-
tentável do cerrado, agricultura de precisão, 
utilização de drones e Vants, novo código 
florestal e o CAR, fundamentos do mer-
cado de commodities, integração lavoura 
pecuária entre outros.

“obtivemos muito sucesso com a 
primeira edição do evento, realizada ano 
passado. Para 2015 nosso objetivo é ampliar 
ainda mais o número de participantes, de 
temas abordados e de debates. Queremos 
contribuir com o desenvolvimento do agro-
negócio brasileiro”, comenta o coordenador 
do evento, Selmos Luiz Gressler.

o evento conta com o apoio de impor-
tantes instituições do agronegócio brasileiro 
e com diversos convidados. “Contaremos 
com um grupo muito qualificado de pro-
fissionais ligados ao agronegócio. Nomes 
como Eduardo Riedel, José Aurélio Bergm-
man, Samanta Pineda, por exemplo, já 
confirmaram presença”, completa Gressler.

As inscrições para a 2ª edição do CNA-
GRo já estão abertas. informações http://
www.agron.com.br/cnagro/index.html.

Pelo segundo ano 
consecutivo a cidade de 
Dourados-MS receberá 
o CNAGRO - Congresso 
Nacional de Inovações 
Técnico-Científicas, 
Inclusão Social e 
Valor Agregado do 
Agronegócio

http://www.leiloboi.com.br/AgendaDetalhe.aspx?codAgenda=890
http://www.leiloboi.com.br/AgendaDetalhe.aspx?codAgenda=890
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2º diA de cAmpo nelore york ApresentA 
tecnologiAs pArA pecuáriA brAsileirA

Pecuarista que produz genética e 
busca diminuir o ciclo da produ-
ção de carne vermelha, visando 
rentabilidade e lucratividade, 
sabe que, hoje, tecnologia é 

essencial para a lida no campo. Quando o 
assunto é o uso de novas tecnologias em 
propriedades rurais, uma grande referência, 
exemplo no Brasil, é a Fazenda São Thomáz 
– Nelore York, em Maracaju, no estado de 
Mato Grosso do Sul.

Há vinte anos, o pecuarista York Cor-
rêa seleciona e produz genética Nelore de 
extrema qualidade. o que se vê na Fazenda 
São Thomáz são animais pesados, preco-
ces, rústicos, melhoradores, com carcaças 
espetaculares. Prova disso são os prêmios. 
o criatório produziu campeões nacionais e 
já levou títulos: primeiro lugar nos rankings 
Criador MS e Expositor MS. Não é à toa 
que faz um dos leilões de reprodutores mais 
tradicionais do país.    

Para apresentar as tecnologias utiliza-

das na pecuária da São Thomáz, York vai 
promover o 2º dia de Campo Nelore York, 
dia 9 de maio de 2015, a partir das 8h00 
(a.m. | horário de MS), em sua proprieda-
de. “Será um dia para trocar experiências, 
obter conhecimento e confraternizar com 
os amigos”, afirma York Corrêa.

Na programação, cinco palestras:

- 08h00: Estabelecimento de pastagens | 
Palestrante: José Silvio dos Santos, agrôno-
mo, diretor executivo Germisul Sementes 
de Pastagens

- 08h45: Nutrição funcional aliada a ge-
nética | Palestrante: Mário Renck Real, mé-
dico veterinário, diretor comercial Real H

- 09h30: 100% PMGZ – Parâmetros para 

escolha de touros | Palestrante: Adriano 
Garcia, médico veterinário, gerente ABCZ 
– ETR/CGR, supervisor PMGZ/MS

- 10h30: Coffee Break
- 11h00: Suplementação para obtenção 

de prenhezes super precoces | Palestrante: 
Helio de Biasi Marcelino – Agroceres

- 11h45: Projeto Pecuária BR – Concei-
to de inovação em pecuária | Palestrante: 
Claudio Godoy – SBA; e Lourival Junior, 
médico veterinário, das fazendas Querência 
e 3 Corações   

- 12h30: Almoço
Todos os amigos pecuaristas estão 

convidados. os interessados devem enviar 
e-mail para atendimento@neloreyork.com.
br até o dia 06 de maio (impreterivelmente), 
com nome, nome da fazenda e telefone para 
contato. Para mais informações ligue: (67) 
9617-6488 ou (67) 8163-6666.

o 2º dia de Campo Nelore York tem 
como patrocinadores Germisul Sementes 
de Pastagens, Real H Nutrição e Saúde 
Animal, Agroceres Tecnologia e Confiança, 
PMGZ e Pecuária BR.

Foto: Flávio Venâncio

poR CARlos ARAkAkI

http://www.expocorte.com.br
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Para mais informações sobre Bopriva e Castração Sem Riscos, acesse www.bopriva.com.br, ou 
ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente Zoetis, 0800.011.1919.

fAzendAs do mAto grosso do 
sul AumentAm lucrAtividAde 
Ao AdotAr A cAstrAção 
imunológicA com boprivA
Colocar na ponta do lápis os prejuí-

zos com a castração cirúrgica e os 
benef ícios com a imunocastra-
ção fez com que os pecuaristas do 

Mato Grosso do Sul se tornassem líderes na 
adoção da castração com Bopriva. A vacina 
produzida pela Zoetis tem sido adotada para 
controlar o comportamento do rebanho, 
reduzir a sodomia e produzir carcaças com 
maior percentual de gordura. Nos últimos 
dozes meses, cerca de uma em cada quatro 
doses vendidas do produto fossem direcio-
nadas aos pecuaristas do estado, que vêem 
na adoção da tecnologia a possibilidade do 
aumento na lucratividade. 

Além do efeito positivo sobre o com-
portamento, um dos principais motivos de 
uso da castração é a melhoria na cobertura 
de gordura da carcaça. Em bovinos de cor-
te, a cobertura de gordura tem um papel 
fundamental: a proteção da carne durante 
o resfriamento após o abate, evitando o 
seu ressecamento, escurecimento e endu-
recimento.

A comparação entre os dois métodos 
reflete com precisão, o prejuízo ao pecuarista 
que adota o método tradicional de castração. 

no Brasil estão buscando produzir essa carne 
superior e existem diversas estratégias para 
auxiliá-los que, além de proporcionar maior 
receita, podem também reduzir perdas e 
custos, aumentar a eficiência do sistema de 
produção e melhorar o bem-estar dos ani-
mais e funcionários. A adoção da castração 
imunológica com Bopriva tem contribuído 
substancialmente para isso”, explica Robson 
Stellato, Gerente Nacional de Bopriva na 
Zoetis. 

Mecanismo de ação
Bopriva é uma vacina que estimula o 

sistema imunológico do animal a produzir 
anticorpos contra o hormônio liberador de 
gonadotropinas (GnRH). desta forma, o pro-
duto bloqueia a liberação de dois hormônios 
(FSH e LH) e, como consequência, suprime 
temporariamente a função testicular e a pro-
dução de testosterona em bovinos machos. 
Nas fêmeas, a função ovariana também é 
inibida temporariamente com o uso de Bo-
priva, reduzindo o comportamento de cio.

A neutralização do GnRH, por meio 
do uso da vacina, leva ainda à interrupção 
temporária do comportamento sexual e 
agressivo aliada à uma maior deposição de 
gordura na carcaça que, associada a genética 
e nutrição adequadas, potencialmente me-
lhora da qualidade de carcaça. Por ser uma 
vacina, Bopriva traz ainda como benef ício 
a diminuição da perda de performance que 
ocorre após a castração cirúrgica. “Uma 
importante vantagem da técnica é a pre-
servação do bem-estar animal. A vacina 
atende a essa demanda, pois é administrada 
com duas doses injetáveis (dose e reforço) 
na tábua do pescoço e pode ser associada a 
outros manejos de rotina. A primeira dose de 
Bopriva sensibiliza o sistema imunológico do 
animal, que responde ao produto de 7 a 14 
dias após a segunda dose”, salienta Stellato.  

 “A segurança alimentar para o consu-
midor final também é um diferencial da 
imunocastração”, destaca o especialista. 
Bopriva não exige período de carência para 
abate, pois é um produto não hormonal que 
não deixa resíduos no organismo do animal. 
“Por essas razões, as autoridades regulató-
rias permitem o abate imediato de bovinos 
machos e fêmeas imunizados com Bopriva”, 
finaliza o executivo.  

último caso, à morte. 
o Estudo impacto da Castração Cirúrgica no 

Ganho de Peso e Estado Clínico de Bovinos de 
Corte1, reforça os pontos negativos que a castra-
ção tradicional pode trazer aos pecuaristas que 
adotam este procedimento. Neste trabalho, foram 
avaliados 500 bovinos machos castrados cirurgi-
camente e provenientes de quatro fazendas – três 
em Minas Gerais e uma em Goiás – no período 
entre março e maio de 2010. A Tabela 1 mostra 
o ganho de peso médio nos primeiros 28 dias 
após a castração cirúrgica em cada propriedade. 

os resultados mostram que os animais 
ganharam pouco ou nenhum peso durante os 
primeiros 28 dias pós castração. Vale ressaltar 
que, neste estudo, o baixo ganho de peso dos 
animais ocorreu devido tanto às complicações 
clínicas geradas pela castração cirúrgica tra-
dicional (miíases, abscessos e hemorragias), 
quanto ao estresse gerado pela técnica cirúrgica, 
uma vez que, animais que não apresentaram 
complicações clínicas após a castração também 
perderam ou ganharam pouco peso.

Sendo assim, a contabilização de todas as 
perdas citadas acima é de extrema importância 
e deve ser considerada para a tomada de decisão 
sobre a técnica a ser utilizada para a castração, pois 

entre 23,1 Kg e 14,1 Kg se fossem comparados 
com animais castrados com Bopriva.  

Imunocastração: menos prejuízo e mais 
bem-estar animal 

injetável e com mecanismo de ação similar 
às vacinas convencionais, Bopriva age no siste-
ma imunológico dos bovinos e proporciona a 
suspensão temporária da fertilidade de machos 
e fêmeas. A vacina permite, portanto, que os 
pecuaristas obtenham os mesmos benef ícios 
dos métodos tradicionais de castração, sem 
os inconvenientes e prejuízos acarretados por 
estas práticas. os animais castrados imuno-
logicamente com a vacina apresentam ganho 
médio de peso superior (GMP), são abatidos 
antes – o que representa ganho econômico em 
manejo e nutrição -, e não apresentam perda de 
peso pós-cirúrgica usualmente observada nos 
animais submetidos aos métodos tradicionais.  

os frigoríficos e as associações também têm 
se mostrado otimistas com a castração, inclusive, 
incentivando o método. A Associação do Novilho 
Precoce do Mato Grosso do Sul está apoiando a 
castração dos animais, seja pelo método cirúrgico 
ou pela imunocastração. Caso o associado opte 
pela imunocastração, a entidade com o acompa-
nhamento da equipe Zoetis, auxilia na montagem 
do programa e na estratégia a ser utilizada. Além 
disso, promove anualmente o Show da Carcaça, 
um concurso que premia os pecuaristas que 
apresentam animais com qualidade de carcaça 
superior – um dos benef ícios da adoção de Bo-
priva. o produtor que tiver a melhor média em 
todos os animais do seu lote é premiado. 

o pecuarista Nedson Rodrigues Pereira, que 
utiliza o método de imunocastração por meio do 
Bopriva em seu rebanho, na fazenda Cachoeirão 
(MS), complementa. “Existe um movimento 
claro por parte das indústrias para receber bois 
castrados. o principal motivo é a qualidade da 
carne, que apresenta maior cobertura de gor-
dura subcutânea, o que contribui para o sabor 
e maciez apresentados. No boi inteiro, o pH da 
carne abaixa devido ao estresse e isso diminui o 
tempo de validade do produto”, afirma Nedson. 

Além disso, é possível atender os consumi-
dores mais exigentes, tanto do mercado interno 
como do externo. “Há pouco tempo, a demanda 
por uma carne de qualidade superior era suprida 
basicamente por carne importada (da Argentina 
e do Uruguai, principalmente). Atualmente, 
empresas, frigoríficos, associações e pecuaristas 

CoMPARAtIvo: CAStRAção CIRúRGICA x CAStRAção IMunoLóGICA CoM BoPRIvA

Animais castrados cirurgicamente apresen-
tam maior possibilidade de sofrer compli-
cações pós-cirúrgicas, incluindo miíase ou 
bicheira (causada pela infestação de larvas 
e moscas em feridas), que podem levar, em 

animais castrados com Bopriva teriam ganhado 
em média 0,800 Kg/dia, ou seja, 22,4Kg em 28 dias. 
Em outras palavras, e com base nos resultados 
apresentados neste estudo, os animais castrados 
cirurgicamente deixariam de ganhar, em 28 dias, 

tABELA 1.

http://www.bopriva.com.br
http://www.bopriva.com.br
http://www.bopriva.com.br


groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 7

pesquisA mostrA que rebAnho bovino 
em são pAulo encolheu 25% em 10 Anos

Antt criA procedimento pArA 
elAborAr tAbelA de custos dos fretes 

o rebanho bovino em São Paulo 
diminuiu 25,1% nos últimos 
dez anos, segundo estudo do 
instituto de Economia Agrí-

A Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) 
publicou hoje (24/4) no 
diário oficial da União  
uma resolução instituindo 

o procedimento para elaboração da tabela 
que servirá apenas como referência para os 
custos de fretes.

os caminhoneiros argumentam que a 
tabela referencial não costuma ser respeitada 
pelos contratantes. o governo alega que a 
adoção de uma tabela obrigatória seria incons-
titucional, uma vez que a legislação brasileira 
não autoriza esse tipo de tabela impositiva.

A resolução publicada hoje visa a regu-
lamentar o procedimento para divulgação 
de parâmetros de referência para calcular 

cola (iEA), da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento de São Paulo. Em 2014, 
foram estimados 10,3 milhões de cabeças 
no Estado, em comparação com 14 milhões 
em 2005. Em relação a 2013, no entanto, 
houve aumento de 5% no número de animais 
criados em São Paulo. No ano passado, o 
rebanho paulista representou 4,9% do total 
de bovinos no país.

A área de pastagem para os bovinos en-
colheu em cerca de um terço desde 2005, e 

os custos de frete do serviço de transporte 
rodoviário remunerado de cargas por conta 
de terceiros. os estudos que definirão esses 
valores serão dicutidos em audiência pública.

A ANTT consultará os ministérios dos 
Transportes, da Fazenda e do Planejamento, 
orçamento e Gestão sobre o resultado des-
ses cálculos. Só então publicará os parâme-
tros de referência, que terão vigência de 12 
meses, devendo ser revistos anualmente.  de 
acordo com a resolução, a ANTT terá poder 
para revisar a qualquer tempo os valores.

Em nota publicada dia 23/4 pelos mi-
nistérios da Justiça, dos Transportes e pela 
Secretaria-Geral da Presidência da Repú-
blica, após reunião com representantes dos 
caminhoneiros, o governo informou ter 

5% ao longo de 2014. No ano passado, foram 
verificados 6,7 milhões de hectares dedica-
dos aos pastos, ante 10 milhões de hectares 
em 2005. A queda, segundo pesquisadores 
do iEA, se relaciona à demanda por área de 
outras atividades com maior rendimento 
por hectare, como a cana-de-açúcar.

avEs - o instituto divulgou, ainda, 
sua projeção para o plantel de aves em 
São Paulo, estimado em 198,7 milhões 
de cabeças, das quais 151,2 milhões são 

cumprido “todos os compromissos assu-
midos com o setor, entre eles, a isenção de 
pedágio para eixo suspenso de caminhões 
que trafegam vazios, a renegociação de dívi-
das dos financiamentos do Procaminhoneiro 
[modalidade de financiamento de caminhões 
a longo prazo com recursos e taxas do Banco 
Nacional de desenvolvimento Econômico e 
Social - BNdES] e Finame [modalidade de 
financiamento de longo prazo para aquisição 
e produção de máquinas e equipamentos 

A área de pastagem também 
foi afetada, encolhendo cerca 
de um terço desde 2005 e 5% 
ao longo de 2014

Tabela proposta pelo governo pode funcionar 
caso caminhoneiros e embarcadores negociem 
diretamente, sem a participação de atravessadores

de frangos de corte e 47,5 milhões de 
galinhas de postura. Ante 2013, houve 
queda de 11% no total, enquanto o nú-
mero permaneceu praticamente estável 
em relação a 2005. A participação dos 
frangos do Estado na produção nacional 
é estimada entre 17% e 18%. os estudio-
sos explicam que o dado é impreciso por 
causa da dificuldade no levantamento do 
plantel, já que o ciclo dos frangos pode 
recomeçar a cada 60 dias.

o efetivo de suínos ficou estável em 
relação a 2013 e registrou queda de 21,3% 
ante 2005, com um total de 1,245 milhão 
de cabeças em São Paulo. o número repre-
senta 3,9% do rebanho nacional. Segundo o 
iEA, o baixo rendimento do rebanho é um 
desestímulo à suinocultura paulista.

novos com recursos e taxas do BNdES] e o 
perdão das multas por excesso de peso dos 
últimos dois anos”.

de acordo com o ministro da Secretaria-
-Geral da Presidência da República, Miguel 
Rossetto, a tabela proposta pelo governo 
pode funcionar caso caminhoneiros e em-
barcadores negociem diretamente, sem a 
participação de atravessadores. Ele acredita 
também que a mesa de negociação perma-
nente entre eles e o governo facilitaria as 
transações comerciais entres as partes e o 
uso da tabela referencial.

os caminhoneiros se mobilizaram na úl-
tima quinta-feira (23/4) em protesto contra 
o resultado do encontro com as autorida-
des governamentais. o balanço da Polícia 
Rodoviária Federal divulgado no final da 
tarde informou a ocorrência de bloqueios 
em 17 pontos de dez rodovias federais em 
quatro estados do país – Paraná, Rio Grande 
do Sul, Mato Grosso e Ceará. Pela manhã, 
ocorreram 14 interdições parciais.

itAú bbA: dívidA do setor de AçúcAr e etAnol sobe pArA r$ 50,5 bi
o endividamento do setor sucroal-

cooleiro atingiu R$ 50,5 bilhões 
na safra 2014/2015, encerrada em 

março, alta de 12% sobre a dívida de R$ 45,1 
bilhões da safra anterior, de acordo com ava-
liação preliminar do diretor de agronegócios 
do itaú BBA, Alexandre Enrico Figliolino. 
A dívida por tonelada de cana processada 
avançou de R$ 105 para R$ 118, informou o 
executivo a partir de uma avaliação no setor 
feita com dados de 65 grupos, capazes de 
processar 429 milhões de toneladas por safra, 
ou 72% da moagem do Centro-Sul do país.

Segundo o diretor do itaú BBA, o in-
vestimento do setor sucroenergético caiu 
15% em 2014/2015 ante a safra passada, 
para R$ 10,4 bilhões, recuo motivado pela 
crise no setor e ainda pela alta no dólar. Na 
avaliação de Figliolino, entre os 65 grupos 
avaliados, apenas 11 possuem uma situação 
considerada boa atualmente, com operação 
ajustada e baixa alavancagem. outros 30 
estão em situações medianas e 19 possuem 
endividamento alto ou geração de caixa 
operacional insuficiente para cobrir os 
investimentos e serviços de dívida.

os cinco grupos restantes estão em 
recuperação judicial ou já fechados. "Se não 
houver uma política para o setor, o risco é 
grande para os 19 grupos que estão sem 
situação ruim", afirmou ele durante evento 
da Canaplan, em Ribeirão Preto (SP).

Para a safra 2015/2016, o cenário é 
mais positivo para o setor, na avaliação 
de Figliolino. Segundo ele, com a crise na 
Petrobras, a gasolina não deve mais operar 
com defasagem de preços em relação ao 
mercado internacional, o que deve incenti-
var o consumo de etanol. o executivo avalia 

ainda que os leilões de compra de energia 
de biomassa na próxima semana também 
devem fomentar investimentos no setor. 
"o etanol e a bioenergia podem comandar 
a retomada do setor", afirmou.

Ainda segundo o executivo, o cenário 
futuro é favorável também à retomada na 
consolidação de usinas e à volta de grupos 
estrangeiros no setor. No entanto, de acordo 
com Figliolino, esses grupos estrangeiros 
devem formar parcerias com companhias 
nacionais nos possíveis futuros investimen-
tos em açúcar, etanol e bioenergia.

Foto: Reprodução / Internet
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assim, foi a taxa mais elevada registrada 
nos meses de abril desde 2003, quando 
atingiu 1,14%. Mais uma vez a energia 
elétrica liderou o ranking dos principais 
impactos na inflação do País. Segundo 
o iBGE, a forte elevação de 13,02% nas 
contas é reflexo dos reajustes que pas-
saram a vigorar desde o dia 2 de março 
passado, tanto na bandeira tarifária 
vigente (vermelha) – que aumentou 
83,33%, ao passar de R$ 3,00 para R$5,50 
– quanto nas tarifas com a ocorrência 
de reajustes extraordinários.

lEntIdÃo. o Conselho Nacional 
do Café, atendendo a um pedido feito em 
audiência pela ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, senadora 
Kátia Abreu, encaminhou uma lista 
atualizada dos agrotóxicos para utiliza-
ção na atividade cafeeira com registro 
pendente no Mapa, solicitando agilidade 
na liberação dos defensivos. A relação 
foi elaborada com base nas prioridades 
de combate aos principais problemas 
fitossanitários enfrentados pelo setor 
produtor da cafeicultura nacional e 
conta com 26 produtos aguardando 
registro. 

aduBos. No setor de fertilizan-
tes, a movimentação foi mais fraca nos 
primeiros meses de 2015, em relação 
ao mesmo período do ano passado, 
com alguns setores, como o de cana-
-de-açúcar, demandando menos. Em 
março, de acordo com a Agência Nacio-
nal para difusão de Adubos (ANdA), 
as vendas de fertilizantes totalizaram 
1,76 milhão de toneladas no país. o 
volume diminuiu 4,3% em relação ao 
vendido em fevereiro deste ano, mas 
na comparação com março de 2014, as 
vendas aumentaram 5,4%. 

Maurício Picazo Galhardo

giro Agronegócio
tECnologIa. Agora está dispo-

nível também para os celulares o sistema 
de monitoramento tecnologico agritem-
po, com informações que vão desde o 
preparo da terra até a colheita da safra, 
também informações climáticas, o siste-
ma disponível na internet, ganhou uma 
nova versão para dispositivos móveis. 
desenvolvido para o sistema operacio-
nal Android pela Embrapa informática 
Agropecuária (SP) e parceiros. o aplica-
tivo é gratuito e encontra-se disponível 
para download.

Mundo. Responsáveis por 11% do 
valor da produção mundial de alimentos, 
a América Latina e o Caribe possuem 
cerca de 30% das terras com médio a alto 
potencial para a expansão sustentável 
da área cultivada.  o levantamento foi 
realizado pelo  Banco interamericano 
de desenvolvimento (Bid) e o Global 
Harvest initiative (GHi),  e apontou a 
região como o “novo celeiro” do mundo, 
considerando que será peça fundamen-
tal para alimentar uma população global 
de nove bilhões de pessoas em 2050. 
Sustentar esse crescimento para atender 
à demanda vai exigir uma mudança de 
postura da indústria agropecuária local, 
segundo os debates da 25ª edição da 
Ronda Latino-americana da Alltech, 
que encerrou a série de palestras com 
a temática “o Futuro da Alimentação”, 
em Chapecó (SC).

EnErgIa ElÉtrICa Cara. o 
Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo 15 (iPCA-15), divulgado 
pelo instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (iBGE) para os 15 primeiros 
do mês de abril, variou 1,07% em abril, 
ficando 0,17 pontos percentuais (p.p.) 
abaixo da taxa de março (1,24%). Mesmo 

Fonte: Embrapa Informática Agropecuária, Agrolink e Informações de Assessoria, sNA-sociedade Nacional 
da Agricultura, scot Consultoria. Dê a sua opinião: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com. 

Boa quinzena e um forte abraço.

46º LeiLão LS tRAZ ARReCAdA R$ 948 miL Com
A vendA de 104 touRoS P.o nA exPogRAnde

o Condomínio LS promoveu no sábado seu 46º 
Leilão LS nelore a Campo. o evento, de um dos cria-
tórios mais tradicionais de mato grosso do Sul, faz parte 
do calendário de leilões da expogrande 2015 e ofertou 
104 touros da raça nelore e todos P.o. Segundo a 
Acrissul (Associação dos Criadores de mato grosso do 
Sul), o certame arrecadou R$ 948 mil, com uma média 
geral de R$ 9.115,00 por animal.

São animais avaliados pelo Programa geneplus, 
da embrapa gado de Corte. o geneplus é um serviço 
especializado de melhoramento genético animal colo-
cado à disposição do criador (selecionador), de forma a 
subsidiá-lo na utilização dos recursos genéticos para a 
produção de genética superior.

destaques para os animais Araiose, de 30 meses 
e 650 quilos, touro de elite top 0,1%, arrematado por 
R$ 21.600,00. outro animal bastante disputado foi o 
touro untuoso, de 31 meses e 762 quilos, top 2%, 
arrematado por R$ 22.800,00.

o leilão foi organizado pela Leiloboi. Até o final da 
expogrande, dia 3 de maio, estão programados para 
acontecer um total de 40 leilões.

Fotos: Wisley Torales / Agroin Comunicação


