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valores: caMinhoneiros achaM que 
reajuste da tabela do frete é ‘o MíniMo’

Vacas que vivem em áreas sombrea-
das em sistemas integrados de produção 
têm apresentado resultados satisfatórios 
também quando o assunto é eficiência 
reprodutiva. Um estudo que compara as 
vacas a pleno sol com as que têm acesso 
à sombra foi desenvolvido na Embrapa 
Pecuária sudeste (são Carlos-sP) em um 
projeto que avaliou o conforto térmico e 
a eficiência reprodutiva, financiado pela 
Fapesp e pela Embrapa. Página 6.

vacas produzeM 
quase 20% a Mais 
de eMbriões eM 
áreas soMbreadas

impedir a disseminação, mundo afora, 
dos vírus causadores da influenza Aviária 
é tarefa praticamente impossível. Porque, 
de um lado, seus maiores vetores são as 
aves aquáticas selvagens – migratórias 
e portadoras assintomáticas do vírus; e, 
do outro lado, porque as alterações no 
meio ambiente interferem no processo 
migratório dessas aves, fazendo com que 
cheguem e contaminem locais inusitados.  
Página 4.

gripe aviária: 
canadá avalia 
nova estratégia 
de vigilância

Definida por Michel Temer por meio de 
medida provisória, a tabela é resultado de 
uma negociação entre integrantes do governo, 
transportadoras e caminhoneiros.

A tabela com os preços re-
ajustados dos fretes está 
publicada no diário oficial 
da União da última quarta-
feira (5/9). os novos valores 

foram definidos depois de reunião entre 
integrantes do governo e da Agência Na-

cional de transportes terrestres (ANtt), 
no Palácio do Planalto.

o ministro da Casa Civil, Eliseu Padi-
lha, afirmou que os reajustes se basearam 
na variação de 13% no preço do diesel na 
refinaria, gerando média de aumento de 3%.

A nova tabela, assinada pelo diretor-ge-

ral da ANtt, mario rodrigues Júnior, está 
publicada, na seção 1, página 123. A tabela 
considera o preço mínimo por quilômetro, 
eixo e carga transportada, além dos custos.

No sábado (1º) à noite a ANtt informou 
que seria divulgada nova tabela, depois que 
a Petrobras anunciou o reajuste de 13% do 
preço do litro do óleo diesel nas refinarias.

definida, em maio, pelo presidente 
michel temer por meio de medida pro-
visória (mP), a tabela é resultado de uma 
negociação entre integrantes do governo, 
transportadoras e caminhoneiros. os 
valores, porém, são definidos pela ANtt.

Foto: Reprodução Internet
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nova tabela de fretes iMpacta setor 
de grãos eM Mais r$3,4 bi, avalia anec

A nova tabela de fretes para 
transporte rodoviário, di-
vulgada nesta quarta-feira 
pela reguladora ANtt, re-
presenta um custo adicional 

de cerca de 3,4 bilhões de reais para o setor 
de grãos do brasil, disse o diretor-geral da 
Associação Nacional dos Exportadores de 
Cereais (Anec), sérgio mendes. o cálculo 
leva em conta a área plantada com soja e 

milho no brasil e a rota de rio Verde (Go) 
até o Porto de santos (sP), considerada uma 
das mais tradicionais para o escoamento 
desses produtos pelo país, um dos maiores 
exportadores de grãos do mundo.

segundo mendes, antes da imposição 
de uma tabela, os fretes por tonelada de 
soja e milho giravam em torno de 170 reais 
a tonelada. Com o tabelamento, aplicado 
pelo governo na esteira da greve dos ca-
minhoneiros, o custo do frete subiu para 
225 reais e agora passou para em torno 
de 236 reais, levando-se em consideração 
o reajuste médio de 5 por cento previsto 
nos novos valores. “É um passivo que as 
empresas nem sabem como fazer. dentre 
os compromissos que tem, principalmente 
com soja, com o comércio internacional. 
tem a China, que está comprando mais do 
brasil por causa da disputa com os Estados 
Unidos. o brasil não tem como deixar 
de fornecer”, afirmou mendes. “se antes 
a tabela já era super pesada, impossível 
de se imaginar, agora fica pior ainda... A 

tabela anterior, ou qualquer tabela, para o 
setor, onde as margens são extremamente 
estreitas, qualquer coisa que você insere 
aí não tem como repassar. Você tem de 
deglutir esse custo adicional.”

Conforme o diretor da Anec, “nos úl-
timos quatro anos, a margem líquida das 

exportadoras de grãos foi de cerca de 1 
por cento”, afirmou. mendes acrescentou 
que, por ora, tanto produtores quanto ex-
portadores não estão deixando de fechar 
negócios, na expectativa de uma reversão 
dessa situação, mas comentou que “apenas 
o governo tem cacife” para alterar isso.

Nova tabela de fretes para transporte 
rodoviário, divulgada dia 05/09, pela 
reguladora ANTT, representa um custo 
adicional de cerca de 3,4 bilhões de reais

caMinhoneiros achaM que reajuste 
da tabela do frete é ‘o MíniMo’

o reajuste da tabela do frete foi 
recebido entre os caminhoneiros 
como uma simples atualização 

devida pelo governo, que não afasta ou-
tras preocupações da categoria. “É o que 
precisava ser feito, é o repasse conforme 
a lei”, comentou o presidente do sindicato 
dos transportadores Autônomos de Carga 
(sinditac) de Ponta Grossa, Neori “tigrão” 
Leobet. Em nota, a Associação brasileira 
dos Caminhoneiros (Abcam) classificou a 
medida como “apenas” uma atualização.

No entanto, a falta de informação quanto 
às fiscalizações ainda causa tensão. o líder 

Wallace Landim, o “Chorão”, disse que está 
mantida a manifestação marcada para o 
próximo dia 12 em frente à sede da ANtt, 
para pressionar pela atuação dos fiscais pelo 
descumprimento da tabela.

A Abcam, por sua vez, informou que há 
preocupação com a demora na publicação 
de uma nova tabela “condizente com a 
realidade do transportador autônomo de 
cargas”, o que pode levar a uma “estagna-
ção” na contratação de serviços, “já que a 
atual tabela beneficia apenas as empresas 
de transporte”.

o reajuste foi aplicado sobre um con-

junto de tabelas feito às pressas, no auge da 
paralisação dos caminhoneiros. o governo, 
as empresas e os próprios caminhoneiros 
apontam erros e exageros nelas. A ANtt 
trabalha em novas planilhas, mais deta-
lhadas. mas esse trabalho só deverá ser 
concluído no final do ano.

No entanto, a falta de informação quanto às 
fiscalizações ainda causa tensão nos profissionais

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 3

bioneMaticida teM resultado seMelhante ao quíMico

ciência avança no estudo da resistência

de acordo com estudos da pesquisa-
dora Leila Luci dinardo-miranda, a 
utilização de nematicida biológico 

pode atingir eficiência equivalente à obtida 
com o emprego de pesticida químico. As 
conclusões foram publicadas em livro re-
cém-lançado pela autora, no qual apresenta 
os resultados obtidos em experimentos de 
controle de vermes de solo. 

“o bionematicida tem menos impacto 
ao ambiente, mas o que nos deixa bastante 

satisfeitos nesse caso é que os resultados 
do rizotec mostraram que sua eficiência é 
semelhante ao químico, sem é claro, todo 
os impactos ambientais”, relatou Leila. No 
teste foi utilizado o produto biológico da 
stoller, que é um isolado do fungo Pochonia 
chlamydosporia (Cepa PC 10).

o livro “Nematoides e pragas da cana-
de-açúcar”, traz ainda um panorama dos 
aspectos e danos causados nesta que é uma 
das mais importantes culturas do País. A 
obra apresenta informações sobre os tipos 

de pragas e nematoides presentes na cana-
de-açúcar no brasil, com destaque para 
Pratylenchus zeae, meloidogyne javanica, 
m. incognita, P. brachyurus, broca comum, 
broca gigante, cigarrinha das raízes e das 
folhas, sphenophorus levis, migdolus 
fryanus, cupins, pão-de-galinha e broca 
peluda, metamasius hemipterus e formigas.

A publicação destaca ainda os aspectos 
da biologia, danos, fatores que influenciam 
as populações de cada espécie, além das 
técnicas de amostragem, estimativas dos 

níveis de dano econômico e de controle.
“os nematoides e as pragas de solo são 

um sério problema para o desenvolvimento 
da cultura no país. Estima-se que os nema-
toides podem reduzir a produtividade da 
cana-de açúcar de primeiro corte de 20% a 
30%. Além disso, causam a queda de pro-
dutividade entre 10% a 20% por corte das 
soqueiras, reduzir a longevidade do canavial 
em cerca de um corte. Por isso, o livro é uma 
importante ferramenta de conhecimento 
para o setor produtivo”, conclui a autora.

Um estudo publicado na re-
vista science indicou que os 
danos causados por insetos 
nas lavouras do Continente 
Europeu podem aumentar 

à medida que o mundo aquece. de acordo 
com a publicação, esses danos causados 
pelos insetos podem dobrar em 30 anos se a 
temperatura continuar a subir dessa forma. 

os cientistas preveem que a epidemia 
disparará na área conhecida como “celeiro 
da Europa”, resultando em danos às planta-
ções em 11 países, incluindo o reino Unido, 
suécia e irlanda. Nesse cenário, as perdas 
estariam aumentando em até 75% até 2050, 
mesmo se os países cumprirem seus com-

Pesquisadores especializados em pa-
tologia de plantas da Universidade 
de Kentucky descobriram a função 

e a colocação de outro componente em 
um caminho que desencadeia a resistência 
de plantas a doenças. de acordo com os 
cientistas, o resultado desse estudo é um 
passo mais perto de entender o caminho 

promissos atuais de reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa. 

segundo o professor Joshua tewksbury, 
coautor do estudo e professor pesquisador 
da Universidade de Colorado boulder, o 
aquecimento global está colocando mais uma 
preocupação na cabeça dos produtores de 
grãos da Europa. “Em alguns países de clima 
temperado, os danos causados por insetos às 
plantações devem aumentar drasticamente 
à medida que as temperaturas continuam 
subindo, colocando uma pressão séria sobre 
os produtores de grãos”, salienta. 

A publicação estima que o dano causado 
por insetos atualmente reduz o rendimento 
das colheitas em 2,5%, isso significa que 
um aumento de 75% nos danos terá como 
resultado uma queda de 4,4% na produção. 
No total, isso significaria que o trigo europeu 
poderia ter um montante anual de perdas de 
produção induzidas por pragas chegando a 
16 milhões de toneladas. 

que permite que as plantas se afastem de 
infecções secundárias. 

os pesquisadores estudaram os sinais 
químicos envolvidos na comunicação célula 
a célula e descobriram que é assim que o 
tecido infectado por patógenos permite 
que outras partes da planta se preparem 
contra futuras infecções. Eles concluíram 

A pesquisa é baseada em estimativas de 
um aumento de 1.7ºC a 2ºC na temperatura 
global, um cenário possível, mesmo que to-
dos os países cumpram suas metas conforme 
o acordo climático de Paris. No futuro pró-
ximo, um clima mais quente significa que os 

também que o ácido pipecólico, um peque-
no composto orgânico derivado da lisina, 
inicia o processo induzindo o acúmulo de 
radicais livres.  

segundo Pradeep Kachroo, da Facul-
dade de Agricultura, Alimentos e meio 
Ambiente da Universidade de Kentucky, os 
pesquisadores da área já sabiam que os áci-
dos eram importantes para a resistência das 
plantas. No entanto, eles ainda não tinham 
descoberto como esses componentes agiam 
e qual a forma de estimulá-los. 

“os cientistas sabiam da importância do 
ácido pipecólico na sinalização sistêmica, 

insetos “fiquem ainda mais famintos e mais 
numerosos”, adverte o estudo. “temperaturas 
mais quentes mostraram acelerar a taxa me-
tabólica de um inseto individual, levando-o 
a consumir mais alimentos durante sua vida 
útil”, conclui

mas não entendiam como ele se relacionava 
com os outros sinais químicos sistêmicos 
conhecidos. Nós agora não só sabemos 
como funciona o ácido pipecólico, mas tam-
bém como este produto químico coopera 
com os outros sinais”, explicou. 

Para  Aardra Kachroo, professor da 
mesma faculdade, “os produtos químicos 
são como uma equipe. Você precisa de 
todos os membros, e seus papéis mudam 
em relação uns aos outros, não apenas em 
locais diferentes da planta com relação à 
presença de patógenos, mas também com 
relação ao momento da infecção”.

As perdas estariam 
aumentando em até 
75% até 2050

Os pesquisadores estudaram os sinais 
químicos envolvidos na comunicação 
célula a célula

aqueciMento global faz danos 
causados por insetos dobrareM
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gripe aviária: canadá avalia 
nova estratégia de vigilância

transgênicos beneficiaM Meio aMbiente, diz estudo

impedir a disseminação, mundo 
afora, dos vírus causadores da in-
fluenza Aviária é tarefa praticamente 
impossível. Porque, de um lado, seus 
maiores vetores são as aves aquáticas 

selvagens – migratórias e portadoras assin-
tomáticas do vírus; e, do outro lado, porque 
as alterações no meio ambiente interferem 
no processo migratório dessas aves, fazendo 
com que cheguem e contaminem locais 
inusitados. E o pior, nesse processo, é que o 
cruzamento de rotas migratórias conduz à 
recombinação do vírus, dificultando ainda 
mais o controle da doença.

sob tais circunstâncias, a vigilância per-
manente é fundamental. mas nem sempre é 
eficiente. Pois, em essência, é realizada por 
amostragem, através da coleta de sangue de 
aves selvagens capturadas em santuários 
ecológicos e, ainda,pela análise das aves 
mortas encontradas nesses refúgios.

todos os países com produção avícola 

representativa fazem isso, inclusive o bra-
sil. mas, por exemplo, vigilância do gênero 
mantida na América do Norte com extremo 
rigor pelos governos do Canadá e dos EUA até 
agora não conseguiu impedir que a influenza 
Aviária se instalasse na avicultura dos dois 
países. Nos EUA, o surto ocorrido entre 2014 
e 2015 levou à morte (pela doença ou por 
sacrif ício sanitário) quase 50 milhões de aves, 
com custos estimados em Us$3,3 bilhões.

A fragilidade do atual sistema de vigi-
lância também foi observada por pesqui-
sadores integrantes da rede Cooperativa 
Canadense para a saúde da Fauna (CWHC 
na sigla em inglês). daí a busca por melhores 
métodos de detecção da presença do vírus. 
Um deles, em avaliação no momento, muda 
o foco do sistema de vigilância: em vez de 
analisar as aves (presumivelmente porta-
doras do vírus), o processo analisa as fezes 
dessas aves – ou, mais exatamente, os se-
dimentos das terras úmidas dos santuários 

ecológicos, locais onde se concentram os 
excrementos das aves migratórias.

de acordo com o CWHC, um estudo 
piloto foi capaz de detectar a presença do 
vírus da influenza Aviária em até 37% das 
amostras de sedimento, em comparação 
com uma taxa de detecção inferior a 1% 
obtida pelo atual programa de vigilância 
de aves selvagens mantido pelo governo 
canadense. 

Esse estudo transformou-se em um 
projeto de pesquisa apoiado pelo governo 
e diversas instituições canadenses. Com 
ele, pretende-se refinar a nova tecnologia 

e obter uma validação de campo em larga 
escala. Nele também serão analisadas 
amostras de sedimentos de granjas avícolas 
para identificar fatores que promovam ou 
impeçam a contaminação ambiental pelo 
vírus da influenza Aviária – o que pode 
conduzir a alterações dos atuais sistemas 
de biossegurança.

Clique aqui para acessar relato do 
CWHC sobre o trabalho que vem sendo re-
alizado. As informações publicadas trazem, 
inclusive, o e-mail da pessoa de contato da 
equipe de pesquisa, a médica Veterinária 
Chelsea Himsworth.

o estudo “20 anos de transgênicos 
no brasil: impactos ambientais, 
econômicos e sociais” produzido 

pela consultoria Agroconsult com o apoio 
do Conselho de informações sobre biotec-
nologia (Cib) indicou que o meio ambiente 
se beneficiou com a adoção de cultivos de 
sementes transgênicas. de acordo com a di-
retora-executiva do Cib, Adriana brondani, a 
redução na aplicação de defensivos foi o fator 
determinante pata a recuperação ambiental. 

segundo o estudo, a economia de de-
fensivos químicos foi de, aproximadamente, 
36% para soja, 18% para milho verão, 16% 
para milho inverno e 32% para algodão. 
Em termos práticos, os agricultores eco-
nomizaram cerca de 800 mil toneladas de 
pesticidas nos dados do acumulado dessas 
quatro culturas, que serviram de amostra 
para o estudo. 

outro benef ício citado por Adriana é a 

economia de combustível na hora da pulve-
rização e, consequentemente, uma menor 
eliminação de gases poluentes que são 
produzidos por essas máquinas. Além disso, 
ela lembra que as culturas geneticamente 
modificadas conseguem produzir mais com 
menos área plantada, o que reduz a pressão 
por novas lavouras e desmatamento. 

“Em outras palavras, caso fosse neces-
sário manter o nível de produção alcan-
çado pelas áreas de cultivos transgênicos, 
deveriam ter sido plantados 9,9 milhões de 
hectares a mais no País entre 1998 e 2017. 
As sementes transgênicas transformaram o 
trabalho no campo. Antes, era comum que a 
atividade fosse considerada excessivamente 
dif ícil e sacrificante”, explica. 

Além disso, o cultivo de transgênicos 
também promovem benef ícios econômi-
cos, sociais e financeiros. Nesse cenário, os 
geneticamente modificados injetaram r$ 
45,3 bilhões na economia brasileira, tendo 
gerado aproximadamente 49.281 novos 
postos de trabalho e  r$731 milhões a mais 
em receitas de impostos. 

Impedir a disseminação, mundo afora, dos 
vírus causadores da Influenza Aviária é tarefa 
praticamente impossível

“Segundo o estudo, a economia 
de defensivos químicos foi de 
36% para soja”

Foto: Divulgação
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o ministro da Agricultura, 
blairo maggi, disse que 
percebe uma “má vontade” 
por parte dos chineses em 
negociar barreiras comer-

ciais impostas pelo país asiático à compra 
de produtos do brasil. “Eles olham muito o 
mercado interno e, na iminência de qualquer 
risco à produção deles, se retraem”, disse ao 
deixar o seminário brasil-China, realizado 
na capital paulista.

maggi conta que, antes que as tarifas 
antidumping fossem aplicadas sobre o frango 
brasileiro, “houve uma cerca garantia de que 
elas não iriam acontecer, mas aconteceram”. 
No último dia 6, o embaixador da China no 
brasil, Li Jinzhang, reafirmou declaração 
já dada pelo presidente chinês, Xi Jinping, 
ao dizer que “ama a carne brasileira”. Ainda 
assim, segundo o ministro da Agricultura, 
não há nenhuma sinalização de que haverá 
redução ou retirada das tarifas antidumping.

sobre a abertura de um painel na orga-
nização mundial de Comércio (omC) para 
contestar o caso, maggi afirmou que já foi 
feita análise no governo e estudos compro-

o banco de investimentos rabobank 
informou que a peste suína africa-
na (AsF, na sigla em inglês) que 

afeta os plantéis chineses pode pressionar 
a oferta de carne do país, colocando-o até 
mesmo em condições de insuficiência para 
o suprimento do mercado doméstico.

“Embora a extensão e a decisão de des-
carte do plantel permaneçam incertos, se a 
peste se instalar ainda mais, é provável que 
a China aumente as importações de carne 

varam que há possibilidade de o brasil sair 
vitorioso nos questionamentos que serão 
levantados, sobre barreiras chinesas ao 
açúcar e ao frango do brasil. “recebemos a 
autorização para seguir à omC e levaremos 
para frente esta consulta”, disse.

EUA - Como resultado da guerra co-
mercial entre China e Estados Unidos, os 
exportadores norte-americanos já estão 
mais competitivos que os brasileiros no 
mercado europeu e “isso vai se agravar”, 
disse maggi.

Ele explicou que, no início, este mo-
vimento passava despercebido porque as 

suína - e outras carnes, como carne bovina 
- em 2019”, afirma o rabobank.

o banco acrescentou que um aumento 
nos preços globais da carne suína também 
poderia beneficiar as cadeias de forneci-
mento de carne bovina em outras regiões. 
Em paralelo, os futuros dos contratos de 
suínos continuam em recuperação nos Esta-
dos Unidos (EUA). inves tidores dizem que 
o surto crescente na China é uma influência 
positiva para o mercado norte-americano. 

empresas brasileiras e norte-americanas 
têm contratos já firmados a cumprir, mas, 
com o passar dos meses, na hora de renovar 
esses contratos, os compradores vão olhar 
a diferença de preços entre os dois países 
e podem dar preferência aos Estados Uni-
dos. “Eles podem ampliar o fornecimento 
de carnes, soja, farelo e óleo. Nosso temor 
é que eles ganhem o mercado europeu e, 
logo em seguida, voltem às relações com 
a China. se isso acontecer, os americanos 
ficarão com uma vasta parcela da soja, de-
rivados (e carnes) que, inicialmente, seria 
do brasil”, explicou o ministro.

“todo suíno eliminado na China representa 
uma unidade que será importada da União 
Europeia (UE) ou dos EUA”, disse dennis 
smith, da Archer Financial services.

os futuros de gado bovino também 
operam em alta nos EUA, já que os analistas 
veem uma forte demanda por carne bovina. 

Maggi diz perceber ‘Má vontade’ da 
china para negociar protecionisMo

peste suína africana pode deixar 
china coM insuficiência na oferta

Segundo o ministro, os 
chineses se retraem se 
observam algum risco à 
própria produção

Rabobank afirma que, embora a extensão e a 
decisão de descarte do plantel permaneçam 
incertos, é provável que a China aumente suas 
importações em 2019

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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vacas produzeM quase 
20% a Mais de eMbriões 
eM áreas soMbreadas

Vacas que vivem em áreas 
sombreadas em sistemas in-
tegrados de produção (com 
lavoura, pecuária e floresta) 
têm apresentado resultados 

satisfatórios também quando o assunto 
é eficiência reprodutiva. Um estudo que 
compara as vacas a pleno sol com as que 
têm acesso à sombra foi desenvolvido na 
Embrapa Pecuária sudeste (são Carlos-sP) 
em um projeto que avaliou o conforto tér-
mico e a eficiência reprodutiva, financiado 
pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de são Paulo) e pela Embrapa.

o resultado dessa pesquisa acaba de ser 
premiado na 32ª reunião Anual da sociedade 
brasileira de tecnologia de Embriões, con-
siderada o maior congresso de reprodução 
animal do país. o estudo foi apresentado pela 
doutoranda Amanda Prudêncio Lemes, da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) de 
Jaboticabal. o experimento foi desenvolvido 
no sistema iLPF (integração Lavoura- Pe-
cuária-Floresta) da fazenda Canchim, onde 
funciona a Embrapa Pecuária sudeste. A 
competição para estudantes nas categorias 
“área aplicada” e “área básica” aconteceu de 
16 a 18 de agosto em Florianópolis (sC).

Amanda foi orientada pela professora 
Lindsay Gimenes, da Unesp, e coorientada 
pelo pesquisador Alexandre rossetto, da 
Embrapa. os dois estiveram no congresso 
e acompanharam a premiação.

de acordo com rossetto, o estudo 
indica que as vacas que vivem em pleno 
sol apresentaram taxa de produção de 
embriões de 36%. Já as que vivem em área 
sombreada tiveram um incremento nessa 

taxa, que chegou a 43%. Esse aumento de 7 
pontos percentuais  - equivalentes a quase 
20% - representa um impacto significativo, 
segundo rossetto, especialmente porque o 
experimento foi realizado em um sistema 
já ajustado e que apresenta boas taxas de 
produção de embriões.

o experimento foi feito com 18 vacas 
com bezerros ao pé mantidas no sistema 
iLPF da Embrapa durante o verão e o outo-
no. Essas vacas pariram no sistema e, uma 
vez por mês, eram levadas ao curral para 
aspiração de folículos ovarianos, onde ficam 
os gametas. Esses gametas foram entregues 
a um laboratório particular em Cravinhos 
(sP), que produziu os embriões.

“A produção de embriões foi usada como 
medida da eficiência reprodutiva”, explicou 
rossetto. os resultados mostraram que o 
microclima mais favorável observado no 
sistema iLPF, com menor incidência de 
radiação solar sobre os animais, contribuiu 
para o aumento na produção de embriões.

são parceiros do projeto a Embrapa 
Pecuária sudeste, Unesp de Jaboticabal, 
Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Faculdade de medicina Veterinária e Zoo-
tecnia da UsP, Universidade Federal do Pará 
(UFPA), oregon state University (EUA), 
Laboratório Vitrogen (Cravinhos-sP) e Gs 
reprodução Animal.

Em outro estudo recente, a Embrapa 
Pecuária sudeste já havia constatado que a 
criação de animais em sistemas integrados 
indicou que matrizes de corte que permane-
cem em área sombreada procuram menos os 
bebedouros. A frequência em busca de água 
chega a cair 19% em sistemas com árvores.

Vacas que vivem em áreas sombreadas em sistemas integrados de 
produção têm apresentado resultados satisfatórios

Foto: Divulgação
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A CâmArA BrAsil-
aleManha organiza 
Missão eMpresarial 
para a eurotier

A Eurotier é a feira líder 
mundial do setor pecuário, 
onde são expostas tecno-
logias, serviços e genética 
inovadores para a pecuária 

moderna, bem como insumos agrícolas 
e equipamentos relevantes para o setor. 
o evento reúne respeitados profissionais, 
novidades, tendências e detalhes da produ-
ção animal moderna, com participação de 
fabricantes e fornecedores líderes do mer-
cado pecuário. igualmente, as principais 
organizações internacionais de criadores, 
empresas e instituições voltadas à nutrição 
animal, saúde, sanidade e veterinária estarão 
expondo, totalizando 2.638 expositores 
espalhados em uma área de 280.000 m².

Paralelo a Eurotier estará acontecendo a 
Energydecentral, um dos mais prestigiados 
eventos voltados a energias descentralizadas, 
aquelas produzidas próximo do local onde 
serão consumidas, constituindo-se em um 
grande painel a respeito de tudo o que está 
sendo feito, debatido e projetado no mundo 

relativo a este setor. A feira engloba os segmen-
tos de biogás, energias renováveis, engenharia 
elétrica, ventilação, técnicas de medição e 
controle, armazenamento e distribuição. 
Nela, cerca de 350 expositores estarão apre-
sentando tecnologias inovadoras e discutindo 
temas relacionados a estes setores. 

A Câmara brasil – Alemanha é parcei-
ra oficial da Eurotier no brasil, e para as 
delegações brasileiras de 2018 esperamos 
a participação de representantes de asso-
ciações e empresários. oferecemos pacotes 
completos de viagem, com passagem aérea, 
deslocamento terrestre, hospedagem, se-
guro viagem, entrada na feira e um dia de 
visitas técnicas a empresas alemãs do setor, 
tudo com acompanhamento exclusivo da 
Câmara brasil - Alemanha.

 PRINCIPAIS INFORMAÇÕES 
SOBRE A EUROTIER:

• Data: de 13 a 16 de novembro de 2018;
• Local: Hannover, Alemanha;
• Periodicidade: bienal;
• Sobre a feira: principal feira do mundo 

do setor pecuário, onde é exposto tudo sobre 
produtos, tecnologias e inovações relacio-
nados ao manejo de animais de criação;

• Números (2016): 2.638 expositores e 
mais de 150 mil visitantes.

Feira que terá espaço 
em Hannover, de 13 a 16 
de novembro de 2018 

Foto: Divulgação
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Cerca de 700 produtores rurais, 
de 30 municípios de mato 
Grosso do sul, participaram 
da 21ª edição do Encontro 
técnico do Leite. o evento, 

promovido pelo sistema Famasul, pelo 
sindicato rural de Campo Grande e pela 
Acrissul, foi realizado dia 31, no parque de 
exposições Laucídio Coelho, com a presença 
de lideranças rurais e políticas.

Em seu discurso, o presidente do sistema 
Famasul, mauricio saito, enfatizou os garga-
los do setor leiteiro no estado. “Ao mesmo 
tempo em que, em dez anos, mato Grosso 
do sul registrou uma queda de rebanho de 
25%, a produção aumentou 6,4%, mas o 
resultado ainda não é expressivo. É preciso 
elevar a produtividade”.

saito explicou que o desenvolvimento 
dessa cadeia tem como base o fortaleci-
mento e a união da classe produtiva. “Esse 
incremento se dará, primeiro, pela atuação 
dos produtores rurais; segundo, pela dispo-
nibilização de novas tecnologias e também 
pelo trabalho das instituição ligadas ao setor, 

contribuindo para o compartilhamento de 
inovações sustentáveis”.

do mesmo modo, o presidente do sin-
dicato rural de Campo Grande, ruy Fachini 
Filho, destacou a importância da iniciativa 
para o desenvolvimento rural. “Esse evento 
trará informações ao produtor, fortalecendo 
a classe que enfrenta muitos desafios.  duas 
palavras são importantes para o agro: Atitude 
e fé.Vocês [produtores rurais] provaram que 
têm isso”.

Em seguida, o presidente da Acrisul, 
Jonathan barbosa, falou como o leite é um ali-
mento importante para a sociedade. “Nasce a 
criança e este é seu primeiro alimento. onde 
já se viu um litro dessa matéria-prima valer 
menos que um litro de água?”, questionou.

A deputada federal tereza Cristina Côr-
rea Costa dias, acrescentou: “Precisamos 
achar uma política pública de estado para 
esse setor. Um programa que se perpetue”.

representando o Governo de ms, o su-
perintendente da semagro, rogério beretta, 
falou: “A Câmara setorial do Leite é um local 
para os produtores levar suas demandas”. 

Vinculada à semagro, a Câmara tem a fi-
nalidade de sugerir medidas que devam ser 
adotadas para essa cadeia produtiva.

MAIS LEITE - o programa mais Leite, 
do senar/ms, levou ao evento 17 caravanas 
de várias regiões do estado.

Atualmente 600 propriedades atendidas 
em 33 municípios no Estado. o trabalho já 
tem proporcionado frutos para o desenvol-
vimento local.  No total, em 2017 a iniciativa 
atendeu 750 propriedades, produzindo 24 
milhões de litros da bebida.

encontro técnico do leite: cerca de  700 
pessoas participaM da 21ª edição do evento
Segundo o ministro, os chineses se retraem se 
observam algum risco à própria produção

Foto: Divulgação
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aftosa: autoridades do brasil e da venezuela discuteM vacinação

Autoridades sanitárias brasileiras e 
venezuelanas reuniram-se dia 5, em 
Pacaraima, município no norte de 

roraima que faz fronteira com a Venezuela, 
para tratar de plano de erradicação da febre 
aftosa naquele país. segundo o ministério 
da Agricultura, a atuação conjunta está 
prevista na resolução número 1 da Comis-
são sul-Americana da Luta contra a Febre 
Aftosa (Cosalfa), de abril deste ano, que 

reconheceu a “necessidade premente de os 
13 países membros apoiarem a Venezuela”, 
sob a coordenação do Centro Panamericano 
de Febre Aftosa (Panaftosa).

Em abril do ano passado foi decidida a 
vacinação oficial dos rebanhos bovinos e 
bubalinos em um raio de 15 km, traçados 
de ambos os lados paralelamente à linha 
de fronteira.

Em maio, o brasil foi reconhecido livre 

de aftosa com vacinação pela organização 
mundial de saúde Animal (oiE). “A Ve-
nezuela é o único país da América Latina 
declarado ‘não livre’ em toda a sua extensão 
territorial”, diz a pasta em nota. segundo 
dados da Cosalfa e oiE/2017, o rebanho 
bovino brasileiro, o maior do mundo, soma 
219 milhões de cabeças. Na Venezuela, há 
15,450 milhões cabeças e a última ocor-
rência de febre aftosa foi registrada em 
abril de 2013.

Conforme o comunicado da Agricultu-
ra, o chefe da delegação brasileira, Guilher-
me marques, diretor do departamento de 
saúde Animal do ministério e delegado do 
brasil na oiE, disse que as ações conjuntas 

começarão “a partir da fronteira do brasil 
em direção ao interior da Venezuela com 
vacinações sucessivas, inspeções clínicas 
e cadastro de propriedades, sempre com 
apoio de autoridades venezuelanas, por 
intermédio do instituto Nacional de salud 
Animal integral (iNsAi)”.

mAnuAl “BoAs PrátiCAs de mAnejo - ConfinAmento” do 
grupo etco, da unesp, será lançado na interconf 2018

A 11ª edição da iNtErCoNF 
– Conferência internacional 
de Pecuaristas, que será 
realizada nos dias 11 e 12 
de setembro, no Centro 

Convenções Goiânia (CCGo), será palco 
do lançamento do manual “boas Práticas 
de manejo – Confinamento”, desenvol-
vido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Etologia e Ecologia Animal (GrUPo 
EtCo), da UNEsP de Jaboticabal (sP), com 
o patrocínio da Jbs.

o manual, que tem como objetivo apre-
sentar recomendações de boas práticas de 
manejo, com potencial para minimizar o 
risco de falhas de adaptação dos bovinos 
ao confinamento e evitar situações que 
resultam em sofrimento, será distribuído 
aos participantes do evento durante o Painel 
regulatório – desafios e oportunidades, 
que será promovido na tarde do segundo 
dia do evento.

segundo os autores do manual, as 
recomendações apresentadas no material 
têm como base os resultados de pesqui-
sas e experiências práticas e vivenciadas 
em confinamentos comerciais brasileiros 
nos últimos 10 anos, traçando estratégias 
de manejo que favorecem o processo de 
adaptação dos bovinos ao ambiente de 
confinamento, melhoram as condições do 
ambiente, com reflexos positivos na saúde 
e no desempenho dos animais, resultando 
em maior eficiência produtiva e melhores 

condições de vida para todos os envolvidos: 
humanos e animais.

“o bem-estar animal é um tema de 
grande importância para nós, tendo em 
vista que os consumidores e a sociedade 
têm cobrado da cadeia de produção uma 
postura mais responsável em relação aos 
animais. temos desenvolvido diversas ações 
visando a conscientização e a informação 
para nossos fornecedores, e o manual é 
uma delas, que pretende levar estratégias 
e técnicas que reforcem a importância dos 
cuidados com os animais, além de garan-
tir eficiência produtiva e sustentável aos 
produtores”, explica Fábio dias, diretor de 
relacionamento com o Pecuarista da Jbs.

Além da distribuição do manual, o painel 
conta com três palestras dos autores do 
manual e membros do grupo EtCo, que 
tratarão de questões que envolvem o com-
portamento e o bem-estar animal.

o Professor Adjunto do departamento 
de Zootecnia da UNEsP de Jaboticabal, 
mateus Paranhos da Costa ministrará a 
palestra “bem-estar animal e sustentabi-
lidade. desafios e oportunidades para o 
pecuarista”. Em seguida a médica-veteri-
nária e integrante do EtCo, Janaína da 
silva braga falará sobre “monitoramento do 
bem-estar animal em confinamento: cada 
animal importa”. Fechando as palestras do 
painel o tema “Porque se preocupar com 
o bem-estar de bovinos em confinamento 
é um bom negócio” será abordado pela 

Patrocinado pela JBS, o livreto será distribuído 
aos participantes do evento que será realizado 
em Goiânia (GO) e estará disponível em todas as 
unidades da companhia

zootecnista e também integrante do grupo 
EtCo, Fernanda macitelli, que será se-
guido pelo debate “Como está a produção 
brasileira de carne bovina frente ao tema 
bem-estar animal”.

o evento conta com dois dias de pa-
lestras técnicas e apresentações de casos 
de sucesso separados em três painéis te-
máticos: Painel mercado e Política, Painel 
regulatório – desafios e oportunidades e 
o Painel técnico e Experiências.

Paralelamente à programação técnica, 
a iNtErCoNF ainda promove uma feira 
de negócios, onde importantes empresas 
do agronegócio apresentam suas novidades 
e tendências para a pecuária. Esta edição 
conta com a presença da minerva Foods, 

msd saúde Animal, dsm – tortuga, Abs, 
Allflex, bayer, brutale, Casale, Estância 
bahia, J.A saúde Animal, ourofino, oxen 
Currais, XP investimentos, Frigol, GEm 
Alimentos, Liberali, sarfos e sicredi.

As inscrições para a 11ª edição da iN-
tErCoNF podem ser feitas pelo site http://
www.interconf.org.br/. 

SERVIÇO
iNtErCoNF - Conferência interna-

cional de Pecuaristas 2018
data: 11 e 12 de setembro
Local: Centro de Convenções de Goi-

ânia (CCG, rua 4, 1.400, setor Central, 
Goiânia – Go)

mais informações e inscrições: www.
interconf.org.br. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde 
Animal, a Venezuela é o único país da América 
Latina declarado ‘não livre’ da doença
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ii fóruM de presidentes e dirigentes 
cooperativistas ocorre eM caMpo grande

o evento foi aberto pelo 
presidente da Casa, Cel-
so régis que destacou a 
importância de parar e 
planejar o futuro. “todos 

os dias há a oportunidade de ver o quanto 
o movimento cooperativista é importante, 
pois transforma a realidade local e a vida 
de todos os envolvidos no cooperativismo. 
Nesse contexto surge a necessidade de 
propor uma reflexão em conjunto com pre-
sidentes e dirigentes das cooperativas sobre 
o futuro do sistema, com foco na análise 
do ambiente competitivo, identificando os 
principais desafios para o desenvolvimento 
das cooperativas”, declarou.

Logo após, apresentou a avaliação do 
Programa de Formação de Presidentes, 
como também o selo comemorativo aos 
40 anos da oCb/ms.

“Análise do momento Atual e Futuro 
do Cooperativismo” foi o tema da palestra 
proferida por márcio Freitas, que acima 
de tudo destacou a importância do coo-
perativismo na sociedade, pois são 6800 
cooperativas, com mais de 14 milhões de 
cooperados que empregam quase 400 mil 
pessoas no brasil.

“se considerarmos as famílias dos co-
operados, são de 56 milhões de brasileiros 
envolvidos com o cooperativismo, que 
representam cerca de 27% da população. 

Não podemos desmerecer isso”, enfatizou.
Ele ainda complementou falando so-

bre as mudanças de comportamento das 
pessoas e a evolução da tecnologia, mas 
sempre destacando o diferencial humano 
das cooperativas. “o maior armazém que 
o cooperativismo possui não é aquele uti-
lizado para estocar grãos nas cooperativas 
agropecuárias, nem os cofres das coope-
rativas de crédito, mas é o armazém da 

confiança que se gera entre as pessoas, a 
confiança que dá esperança na construção 
de um mundo melhor”, completou.

Por fim, falou do movimento somos-
Coop e da importância de todos aderi-
rem a esse movimento que mostra quem 
realmente o cooperativismo é. E fechou 
sua explanação falando sobre o momento 
político atual, as dificuldades e os desafios 
a serem enfrentados.

No dia 05 de setembro, ocorreu o II Fórum de 
Presidentes e Dirigentes Cooperativas que contou 
com a presença de lideranças de cooperativas sul-
mato-grossenses, além do presidente do Sistema 
OCB, Márcio Lopes de Freitas.

Foto: Divulgação
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Maurício Picazo Galhardo

giro agronegócio
cias distintas, em estados diferentes, para 
uma mesma cultura. Em 2018, enquanto 
no mato Grosso, a área de cultivo de grão-
de-bico ampliou de 60 hectares para 6 mil 
hectares, em são Paulo a leguminosa foi 
testada no sistema orgânico. Em ambos 
os casos, apesar de ainda demandar in-
formações mais precisas como adubação, 
irrigação, controle de pragas e doenças, o 
grão-de-bico é visto como potencial para 
os mercados interno e externo. 

SOMBREADA. Vacas que vivem em 
áreas sombreadas em sistemas integra-
dos de produção (com lavoura, pecuária 
e floresta) têm apresentado resultados 
satisfatórios também quando o assunto 
é eficiência reprodutiva. Um estudo que 
compara as vacas a pleno sol com as que 
têm acesso à sombra foi desenvolvido na 
Embrapa Pecuária sudeste (são Carlos, 
sP) em um projeto que avaliou o con-
forto térmico e a eficiência reprodutiva, 
financiado pela Fapesp (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de são 
Paulo) e pela Embrapa.

CABOTAGEM. o sindicato Nacio-
nal das Empresas de Navegação marítima 
(syndarma) contratou um estudo para 
identificar as principais deficiências 
competitivas nos mercados brasileiros 
de cabotagem e de apoio marítimo. o 
objetivo é discutir já com o próximo go-
verno mudanças para que, futuramente, 
as empresas locais sejam tão competiti-
vas quanto as internacionais. o sindi-
cato defende que o marco regulatório 
(Lei 9432/1997) e o Fundo da marinha 
mercante são os pilares fundamentais 
para sobrevivência das empresas e para 
o crescimento da navegação brasileira 
no médio prazo.

AFTOSA. Autoridades sanitárias 
brasileiras e venezuelanas se reuniram 
em Pacaraima, município situado ao nor-
te do estado de roraima que faz fronteira 
com a Venezuela, para tratar de plano 
de erradicação da febre aftosa naquele 
país. A atuação conjunta está prevista 
na resolução número 1 da Comissão sul 
Americana da Luta contra a Febre Aftosa 
(Cosalfa), de abril deste ano, que reco-
nheceu a “necessidade premente dos 13 
países membros apoiarem a Venezuela”, 
sob a coordenação do Centro Panameri-
cano de Febre Aftosa (Panaftosa).

MEL. o ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (mapa), blairo 
maggi, em viagem ao Paraná, dia (4), 
reuniu-se com produtores de mel no 
município de ortigueiras, que estão com 
pedido de registro de indicação Geográ-
fica (iG) no iNPi (instituto Nacional de 
Propriedade industrial). blairo maggi 
falou da importância do segmento, “que 
pode ser cada vez mais forte dentro do 
agronegócio e contribuir para que o 
brasil alcance a meta de participar com 
10% do mercado mundial de alimentos”.

EGITO. Proposta de certificação 
eletrônica para a exportação de car-
nes para o Egito foi bem recebida por 
autoridades locais. A proposta de um 
piloto de certificação foi apresentada 
pelo secretário executivo do ministério 
da Agricultura, Eumar Novacki, o que 
deve alavancar as exportações de carne 
para aquele país. depois de reunião re-
alizada com o ministro da Agricultura 
do Egito, din Abu steet, foi acertada a 
criação de um Grupo de trabalho para 
desenvolver o tema. 

GRÃO-DE-BICO. duas experiên-
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hoMeopatia populacional: coMo 
evitar a distocia na hora do parto?

o parto é sempre um mo-
mento importante na vida 
da vaca e de bezerros ou 
bezerras. Complicações 
nessa hora podem pre-

judicar tanto a mãe como comprometer 
também a saúde e o desempenho dos 
recém-nascidos, além da possibilidade de 
afetar a cadeia produtiva, no gado de corte 
ou na pecuária leiteira.

Uma das complicações mais comuns na 
hora do parto é a distocia que se caracteriza 
como a dificuldade da vaca em “expulsar” 
o feto. Esse desafio pode estar relacionado 
à mãe (distocia materna), ao feto (distocia 
fetal) ou a ambos.

As distocias de origem materna, mais 
frequentes em gado leiteiro, geralmente 
estão relacionadas à hipocalcemia, dificul-
dade de contração do útero, pelve juvenil 
e torção uterina. Já a distocia fetal relacio-
na-se a partos gemelares, más formações 
fetais, mau posicionamento e tamanho 
desproporcional entre mãe e feto.

As vacas de primeira cria são as mais 
propensas ao parto distocico, os animais nas-
cidos desses partos têm maior predisposição 
à mortalidade, devido à falta de oxigenação, 
por exemplo, e a doenças no período neotal 
que poderão comprometer o desempenho 
dos animais. o desafio pode influenciar ainda 
no desenvolvimento dos animais.

Vacas que têm parto distócico e neces-
sitam de ajuda para retirada do bezerro 
são 4,9 vezes mais propensas a apresentar 
alteração no pós-parto, como a retenção 
de placenta. Para ter uma ideia, vacas com 
retenção de placenta podem produzir 200 
litros de leite a menos durante uma lactação.

dessa forma o parto distócico pode 
influenciar negativamente na produtividade 
da pecuária de corte e de leite, por isso, 
medidas preventivas são fundamentais. No 
caso da distocia fetal, o controle pode ser 
feito com planejamento na hora de escolher 

o touro e a vaca, para evitar bezerros muito 
grandes em vacas com medidas pélvicas 
pequenas. É importante escolher novilhas 
de acordo com o peso e não a idade. 

Quanto ao controle de distocias mater-
nas uma ferramenta moderna e inteligente 
que auxilia as vacas na hora do parto é a 
Homeopatia Populacional e está funda-
mentada em três fatores: 1) o rebanho é 
considerado um só organismo que sofre as 
mesmas agressões, alimentam-se da mesma 
pastagem, rações e/ou suplementos sendo 
também manejados da mesma forma; 2) 
o rebanho permanece em constante dese-
quilíbrio levando a alterações orgânicas e 
funcionais; 3) ação moduladora da Home-
opatia promove a eliminação de toxinas e 
a harmonia funcional restaurando o equi-
líbrio orgânico e as defesas do organismo.

Essa restauração do equilíbrio orgânico 
ocorre através de diversas formas que estão 
descritas a seguir: estímulo da defesa dos 
organismos obtida através da melhoria da 
imunidade, melhora na produtividade e 
qualidade dos produtos finais observada na 
melhoria de desempenho animal, elimina-
ção das toxinas através da drenagem celular 
de forma mais acelerada e na interferência 
da comunicação entra as bactérias evitando 
assim o desenvolvimento da doença.

dessa forma, a Homeopatia Populacio-
nal consiste em uma forma segura, eficaz, de 
fácil manejo (sal mineral) e sustentável para 
diversas doenças que acometem os animais. 

Em bovinos de corte a distocia resulta 
em diminuição da fertilidade, demora na 
concepção e nascimentos de bezerros fracos 
que terão seu desempenho comprometido 
no decorrer de sua vida. 

investir nesse tipo de tratamento para 
as fêmeas bovinas em pré-parto reduz a 
incidência de complicações, facilita o par-
to normal e diminui significativamente a 
retenção de placenta, grande causadora de 
sub-fertilidade futura.
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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


