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GrandE do circuito FEicortE nFt 2013

ExPortadorES dE carnE dE FranGo E Suína 
coMEMoraM abErtura dE novoS MErcadoS

PrESidEntE da novilho PrEcocE MS Fará PalEStra no circuito

A busca pela carne de 
alta qualidade será um 
dos temas abordados, 
dentre outros em busca 
de mais eficiência 
na produção e 
comercialização

A apenas dois dias para o 
início da etapa de Campo 
Grande do Circuito Feicorte 
NFT 2013, evento que vem 
percorrendo as principais 

capitais pecuárias do Brasil, levando in-
formação, conhecimento, tecnologias e 
oportunidades de negócios. A etapa Campo 
Grande será nos dias 30 e 31 de julho, no 
Centro de Exposições Albano Franco, com 
workshops que discutirão a eficiência na 
produção e na comercialização da carne, 
e uma feira de negócios com quase 30 em-
presas de referência no setor.

A abertura do evento será na segunda-
-feira, dia 29 de julho, às 20, na HStore 
Beckhauser, localizada à Rua 14 de Julho, 
460. No dia seguinte, a programação tem 
início às 10h e o workshop inclui palestras 
com renomados especialistas brasileiros 
que tratarão da busca por maior eficiência 
através da visão de mercado, influência 
do clima, sanidade, nutrição, bem-estar 
animal, genética, visão da indústria e do 

restaurante sobre carne de qualidade, 
importância da informação para a gestão 
e pastagens.

A etapa de Campo Grande terá algu-
mas novidades, como a palestra de danilo 
Grandini, diretor Unidade de Negócios - 
Bovinos da Phibro Animal Health “Custo 
da desinformação tecnológica: foco recria 
e engorda”. “A ideia é reforçar o conceito de 
que a pecuária tem que incorporar processo 

de ganho de eficiência passando pelo uso de 
tecnologia. A novidade da abordagem está 
em confrontar o beneficio da eficiência e o 
não uso de tecnologia pelo prisma do valor 
de venda do animal. ou seja, qual deveria 
ser o preço de venda para ‘anular’ a busca 
pela eficiência. desta forma, fugimos do 
tradicional ‘o que ganho ao usar tecnolo-
gia’ para o que perco ao não usá-la”, afirma 
Grandini. Continua na página 3.
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outra palestra que está des-
pertando grande interesse 
é do professor da Unicamp, 
Pedro Eduardo de Felício 
sobre carne de alta quali-

dade. “o objetivo é apresentar o conceito 
desse produto especial no atendimento 
de mercados que remuneram de maneira 
bastante diferenciada os cortes da região 
dorso-lombar e pélvica da carcaça bovina. 
Exemplos desses mercados são os povos 
mais exigentes quanto à maciez, o sabor 
e a suculência da carne, como japoneses e 
coreanos do sul, atendidos pelos Estados 
Unidos e Austrália. A esses mercados do 
exterior podemos adicionar o mercado 
de restaurantes de alto padrão existentes 
no nosso país. Para eles, a carne deve ser 
produzida por gado das raças britânicas, 
em alguns casos raça japonesa, machos 
castrados e fêmeas em pastagens até um 
ano e meio, dois no máximo, e engordado 
em 100 - 120 dias de confinamento. deve 
ainda ter ‘marbling’ (gordura intramuscular 

ou mármore) igual ou superior a 7% de 
lipídios na porção muscular do contrafilé”, 
detalha o professor, que completa: “Entre-
tanto, não é essa a carne que produzimos 
no Brasil, exceto por alguns casos muito 
extraordinários de empresas que adquirem 
os bovinos jovens no Rio Grande Sul para 
engorda em São Paulo e com ela atendem 
os restaurantes mais exigentes da capital 
deste e de outros estados. Apresentarei 
então o que tem sido feito no país, mais que 
tudo no Mato Grosso do Sul, para produzir 
uma carne que mesmo não se encaixando 
no conceito de Alta Qualidade, em mais 
algum tempo chegue a oferecer garantia 
de boa qualidade organolética, ou em 
termos mais simples, qualidade ‘de mesa’ 
para restaurantes e consumidores exigen-
tes”, adianta. “Ninguém sairá da palestra 
sabendo como ganhar mais dinheiro com 
pecuária, mas sairá com uma cultura me-
lhorada nessa área do conhecimento, que 
permitirá aos mais dedicados continuarem 
atentos às novidades do setor, quem sabe 
até saindo à frente dos demais produtores 
na hora de somar esforços com a indústria 
para a conquista de novos mercados que 
demandem qualidade assegurada”, convida 
o palestrante.

dando sequência ao tema, o presidente 
da Associação de Criadores de Novilho 
Precoce do MS, Alexandre Scaff Raffi fecha 
a programação do evento com a palestra “A 

Alexandre Scaff Raffi vai abordar o 
mercado para a carne de qualidade 
e seus nichos com a palestra “Minha 

carne é de qualidade, e agora?”. 
Mas o que é qualidade. Carne com 

gordura, sem gordura, com procedência! 
o questionamento do diretor presidente da 
Novilho Precoce MS é válido e se comple-
menta com as questões: onde o produtor 
se enquadra, e aonde ele quer se enquadrar. 
isso porque, segundo Raffi, agregar qualida-
de à produção não é uma escolha somente 
do produtor. 

Cada propriedade tem que adaptar seu 
sistema produtivo à viabilidade econômica 
da região em que se situa, pois um dos 
fatores mais importantes na produção de 
qualidade é a remuneração. “Quando eu 

carne é de qualidade, e agora?”.
“Estamos levando aos produtores que 

participarem do Circuito Feicorte em 
Campo Grande palestras de alto nível, 
que permitirão refletir sobre a atividade e 
incorporar conceitos e práticas que tornem 
a pecuária cada vez mais eficiente e rentável. 
Além das palestras, os participantes terão 
contatos com empresas que possuem o que 
de mais moderno existe em tecnologia, 

me proponho a antecipar meus abates não 
é porque eu quero ser produtor de novilho 
precoce, mas sim porque qualquer empresa 
de consultoria prova que um boi de quatro 
anos é mais dispendioso do que um que 
morre com três. Quanto mais você girar, 
mais vai ganhar dinheiro. olhe sua fazenda 
como uma mini-indústria de carne. Quanto 
mais essa indústria produzir, menos o custo 
fixo”, simplifica Raffi.

A própria Novilho Precoce MS, que hoje 
conta com 283 associados, é um exemplo 
de sucesso em obter premiação na entrega 
de animais qualificados e em escala. São 
sete programas diferentes em que pode se 
encaixar a escala de abate dos pecuaristas:

- Novilha leve (Carrefour e Navicarnes)
- Novilha pesada (Carrefour e Navi-

produtos e serviços para que se atinja os 
objetivos propostos na atividade”, afirma 
a gerente do Agrocentro, Carla Tuccilio, 
promotora do Circuito Feicorte NFT.

Para participar do workshop do Circuito 
Feicorte NFT, a inscrição custa R$ 200,00 
(inteira) e R$ 100 (meia). Para visitar a feira 
a entrada é gratuita. As inscrições podem 
ser feitas pelo site www.agrocentro.com.
br/circuitofeicorte

carnes)
- Novilha (JBS)
- Vaca (JBS)
- Boi inteiro a pasto (JBS)
- Boi inteiro confinado (JBS)
- Boi castrado (JBS)
- Programa No Ponto (JBS)

SERVIÇO:

A palestra do engenheiro agrônomo 
e mestre em produção vegetal e animal 
Alexandre Scaff Raffi acontecerá às 16h40 
do dia 31 de julho (quarta-feira), durante a 
realização do Circuito Feicorte 2013 – Etapa 
Campo Grande/MS. As inscrições para o 
evento podem ser feitas pelo site www.
agrocentro.com.br/circuitofeicorte.

Professor da Unicamp Pedro de Felício falará sobre a carne de alta qualidade

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

coMEça na PróxiMa tErça a EtaPa caMPo 
GrandE do circuito FEicortE nFt 2013

PrESidEntE da novilho PrEcocE MS vai 
FazEr PalEStra no circuito FEicortE nFt
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Avanços científicos na área 
de nutrição de bovinos, 
objetivando aumentar o de-
sempenho, elevar o retorno 
econômico e preservar os 

recursos ambientais são fatores vitais para 
uma pecuária moderna, competitiva e 
sustentável e, neste sentido, melhoradores 
de desempenho denominados de beta-
-agonistas representam este futuro.

os beta-agonistas que são agentes 
melhoradores de desempenho ou agentes 
de repartição de nutrientes utilizados no 
meio zootécnico são farmacologicamente 
similares às catecolaminas, como a dopa-
mina, a norepinefrina e a epinefrina, que 
são compostos utilizados na medicina 
humana há mais de 30 anos como bronco 
dilatadores.  Nos animais de produção, os 
beta-agonistas são administrados pela via 
oral, por meio da adição direta destes à 
ração na fase final de engorda, durante os 
últimos 20 a 40 dias. 

inúmeros trabalhos científicos publica-
dos nos últimos anos em diferentes países 
como: Estados Unidos, Canadá, México e 
África do Sul foram unânimes quanto aos 
efeitos positivos do uso do beta agonista 
cloridrato de zilpaterol em confinamento. 
A utilização do cloridrato de zilpaterol 
tem sido amplamente usada na África do 
Sul desde 1997, no México desde 1999, 
nos Estados Unidos desde agosto de 2006 
e mais recentemente, em 2009, o Canadá 

aprovou o uso deste composto em confi-
namento. Seguindo esta série histórica de 
adoção ao uso do cloridrato de zilpaterol 
em confinamentos, no dia 25 de julho de 
2012, o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) concedeu ao 
Brasil a licença para a comercialização do 
Cloridrato de Zilpaterol. 

o Cloridrato de Zilpaterol é um aditivo 
melhorador de desempenho que tem como 
objetivo: aumentar o ganho de peso diário, 
melhorar a conversão alimentar do animal 
e principalmente, elevar o rendimento de 
carcaça de bovinos de corte em fase de 
terminação em confinamento. 

Administrado pela via oral durante os 
últimos 20 a 40 dias de confinamento pela 
adição direta deste à ração total, realizando 
a retirada do mesmo 3 dias antes do abate.

Seu o modo de ação se dá por modifi-
cações de alguns sinais metabólicos nas cé-
lulas musculares e de gordura dos bovinos, 
por meio de ligações entre o cloridrato de 
zilpaterol e receptores específicos na mem-
brana celular. dessa forma, o cloridrato de 
zilpaterol primariamente muda a partição 
de energia vinda do alimento ingerido, 
aumentando o aporte de energia da dieta 
para o tecido muscular em comparação ao 
tecido adiposo.

os receptores específicos dos beta-
-agonistas em animais são divididos em 
três subtipos: receptores beta-1, beta-2 e 
beta-3 e estes estão presentes na maioria 

das células de mamíferos. Contudo, a 
distribuição e a proporção dos subtipos 
de receptores variam entre os tecidos e as 
espécies. Em bovinos, por exemplo, pre-
dominam os receptores do tipo beta-2 nas 
células musculares e adipócitos, podendo 
chegar à proporção de 75% de beta-2 e 25% 
de beta-1 nas células de gordura. A maior 
afinidade do cloridrato de zilpaterol por 
receptores do tipo beta-2, justifica a razão 
desta molécula elevar o desempenho de bo-
vinos, elevar o rendimento de carcaça, como 
também, proporcionar maior rendimento 
de carne à desossa da carcaça de animais 
alimentados com este beta-agonista.

Além de diversos experimentos condu-
zidos no exterior, estudo realizado no Brasil 
utilizando a mesma molécula pela equipe 
do pesquisador e professor da ESALQ/USP 
dante Pazzanese Lanna puderam concluir 
os benef ícios do uso deste beta-agonista 
em confinamento. Utilizando em seu ex-
perimento animais não castrados da raça 
Nelore e cruzamentos com Nelore, tais 

bEta-aGoniSta: tEcnoloGia quE MElhora o 
dESEMPEnho aniMal dE ForMa SuStEntávEl

autores demonstraram ganho adicional de 
14 kg de peso vivo final, melhora na con-
versão alimentar de 13% e ganho adicional 
de peso de carcaça quente de 16 kg para os 
animais suplementados com Cloridrato 
de Zilpaterol em comparação à média dos 
animais não tratados com o beta-agonista. 

Neste cenário, utilizando os dados de 
peso de carcaça quente oriundo dos ani-
mais suplementados com Cloridrato de 
Zilpaterol apresentados no trabalho a cima, 
conclui-se que a cada 18 animais enviados 
ao frigorífico é possível obter um ganho 
bruto adicional de 288 kg de carcaça ou 
em outras palavras, 1 boi adicional a cada 
caminhão boiadeiro. 

Por outro lado, além de elevar a lucrati-
vidade do confinador, torna-se importante 
ressaltar os benef ícios ao meio ambiente 
quanto a economia de água, de alimento e a 
não eliminação de dejetos em confinamento 
ao se utilizar beta-agonista. Assim, ainda 
utilizando o mesmo raciocínio a cima, a cada 
boi adicional pelo envio de uma carreta ao 
frigorífico contendo bois suplementados 
com Cloridrato de Zilpaterol é possível 
prever economia de aproximadamente 
5.300 litros de água, 600 kg de milho e a não 
eliminação de aproximadamente 320 kg de 
matéria seca de fezes em confinamento com 
duração de 100 dias alimentação.

Assim sendo, sabendo dos benef ícios 
do beta-agonista no desempenho animal, 
torna-se imprescindível a implantação desta 
tecnologia em confinamentos brasileiros, 
pois produtores serão capazes de aumentar 
a rentabilidade na propriedade e frigoríficos 
terão oportunidade de receber uma carcaça 
com maior rendimento de desossa. Além 
disso, o uso de beta-agonistas poderá pro-
mover benef ícios ambientais indiretos, ou 
seja, menores proporções de terra, água, 
alimento e fontes de energia serão gastos 
no sistema de produção de carne.

Detentor do maior rebanho comercial do mundo 
e vivendo um momento de extrema expansão na 
produção de grãos, o Brasil tem se posicionado 
como país favorável para a utilização de técnicas 
intensivas de produção de carne bovina.

Rodrigo S. Goulart falará sobre a tecnologia 
dosbeta-agonistas no Circuito Feicorte NFT - Etapa 
Campo Grande

lhoraram de maneira mais acentuada para 
as maiores indústrias. 

No panorama geral, foram registradas 
baixas em oito praças pecuárias no levan-
tamento do dia 25/7. Com a possibilidade 

de aumento na oferta, em função da piora 
na situação das pastagens, causada pelo frio 
intenso, novas baixas não estão descartadas. 

No mercado atacadista de carne bovina 
com osso houve recuo de preços. o boi 
casado de animais castrados está cotado em 
R$ 6,44 por quilo. Este fato colabora para 
a pressão baixista. Com a disponibilidade 
de boiadas consideravelmente melhor, a 
pressão de baixa tem se intensificado.

Em São Paulo, o preço está estável, 
com ofertas de compra até R$ 4,00 
por arroba abaixo de referência. As 

escalas de abate atendem, em média, cinco 
dias úteis, sendo que as programações me-

oFErta crEScE E auMEnta a PrESSão dE baixa SobrE oS PrEçoS
Com a possibilidade de crescimento, em função da piora 
na situação das pastagens causada pelo frio intenso, 
novas baixas não estão descartadas

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 5

ExPortadorES dE FranGo E SuínoS 
coMEMoraM abErtura dE novoS MErcadoS
os últimos dias foram de boas 

notícias para os mercados 
exportadores de carnes de 
frango e suína. Na avicul-
tura, a notícia mais come-

morada foi a confirmação de abertura de 
mercado para a carne de frango brasileira.

o presidente executivo da União Bra-
sileira de Avicultura (Ubabef ), Francisco 
Turra (foto), anunciou na quarta-feira 
(24), que as autoridades sanitárias mexi-
canas aceitaram a certificação sanitária 
proposta pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) brasi-
leiro para exportação de carne de aves e 
ovos férteis.

Segundo a entidade, em nota, a próxima 
etapa é a finalização da escolha, por parte 
das autoridades mexicanas, das unidades 
que poderão exportar para o mercado do 
país. Turra disse aguardar que os primeiros 
embarques ao México ocorram até o fim 
do ano.

A expectativa é de que o mercado me-
xicano represente a exportação de US$ 300 

milhões por ano somente nas vendas de 
carne de frango, tendo por base um preço 
médio do item inteiro e em cortes.

As negociações com os mexicanos fazem 
parte da estratégia do governo federal para 
a abertura de novos mercados na Améri-

ca Latina para produtos do agronegócio 
brasileiro.

No primeiro semestre deste ano, o país 
vendeu para o mercado internacional 1,8 
milhão de toneladas de carne de frango, 
totalizando US$ 3,8 bilhões (alta de 7,9% 
em relação ao mesmo período do ano 
passado).

CEnáRIO faVORáVEl paRa O 
mERCadO SuínO bRaSIlEIRO 

o Rabobank prevê um cenário po-
sitivo para o setor de suínos brasileiro 
no segundo semestre deste ano e no 
início de 2014. A reversão do embargo 
ucraniano e a abertura do Japão à carne 
suína in natura de Santa Catarina vão 
impulsionar os embarques da proteína 
brasileira, avaliam os analistas Albert 
Vernooij, Guilherme Melo e Chenjun 
Pan, em relatório do banco. 

o Rabobank reiterou a expectativa 
de vendas de 100 mil toneladas por ano 
no longo prazo ano somente ao Japão.

Foto: Divulgação

http://www.beckhauser.com.br
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PESquiSa EStuda cultivo 
conSorciado dE Soja 
coM caPiM braquiária
A revista científica Agronomy 

Journal, uma das mais con-
ceituadas internacionalmen-
te a tratar de sistemas de pro-
dução agrícola, publicou um 

artigo sobre um trabalho desenvolvido na 
Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) 
da Unesp, Câmpus de Botucatu, a partir de 
um projeto temático Fapesp, que atesta a 
possibilidade do cultivo consorciado de cul-
tivares de soja precoce e/ou superprecoce e 
capim braquiária (Brachiaria brizantha cv. 
Marandu) no sistema plantio direto (SPd) 
sem redução da produtividade de grãos da 
leguminosa.

A integração agricultura-pecuária (iLP) 
é uma prática sustentável, que melhora a 
produtividade das culturas e pastagens. 

Nesse sistema de produção existe a moda-
lidade de cultivo consorciado entre culturas 
graníferas e gramíneas forrageiras perenes. 
No entanto, para que o sistema seja bem 
sucedido é importante identificar os cul-
tivares de culturas mais adaptados para o 
cultivo consorciado com essas gramíneas.

os resultados obtidos pela equipe do 
professor Carlos Alexandre Costa Crusciol, 
do departamento de Produção e Melhora-
mento Vegetal da FCA, permitem constatar 
que é possível realizar o consórcio de ambas 
as espécies, evitando que a produtividade 
da soja seja diminuída pela competição 
com a braquiária, e que a área possa iniciar 
e/ou dar continuidade ao sistema plantio 
direto (SPd).

o SPd é uma técnica de cultivo con-

servacionista que consiste em manter o 
solo permanentemente coberto com restos 
culturais. A proteção gerada pela palhada 
traz uma consequente diminuição da 
temperatura do solo e aumenta a retenção 
de água, além de elevar a quantidade de 
matéria orgânica.

As espécies utilizadas para produção de 
palhada, nesse caso a braquiária, após serem 
dessecas, proporcionam reciclagem de nu-
trientes, reduzindo as perdas por lixiviação. 
Assim, a palha, durante o processo de de-
composição, acaba funcionando como um 
adubo natural, pois libera os nutrientes que 
a constitui, trazendo benef ícios ao solo, com 
consequente aumento da produtividade.

Por dispensar o uso de aração e grada-
gem, o SPd é uma alternativa econômica 
tanto para pequenos, quanto para grandes 
produtores, tornando mais ágeis os proces-
sos de semeadura e colheita e aumentando 
a produtividade.

No caso do sistema desenvolvido pelos 
pesquisadores da Unesp, após a colheita 
da soja, a braquiária formará a pastagem 
que será utilizada pelo gado no período da 
seca e, posteriormente, após a retirada dos 
animais, o mesmo capim formará palhada 
para o sistema plantio direto, caracterizan-
do, assim, em integração lavoura-pecuária 
em sistema plantio direto.

Na pesquisa as cultivares de soja, de 
diferentes ciclos, foram consorcias com 
a braquiária, sendo a forrageira semeada 
em mistura com o fertilizante da soja, ou 
seja, depositada em profundidade maior 
em relação a semente da oleaginosa. isso 

acarreta em emergência da soja bem antes 
da forrageira, proporcionando sombrea-
mento e dificultando o desenvolvimento 
da braquiária.

Após a colheita dos grãos da oleaginosa, 
a pastagem se desenvolveu aproveitando o 
residual do fertilizante aplicado para a soja 
e, principalmente, do nitrogênio deixado 
pela oleaginosa, proveniente da fixação 
biológica do N2 atmosférico. isso torna o 
sistema mais sustentável, pois dispensa o 
uso de fertilizantes na forrageira, que apre-
senta boa produção e qualidade em pleno 
período de seca (parte de outono, durante 
o inverno e parte da primavera), resultando 
aumento da produção de carne em relação 
a pecuária tradicional.

os testes mostraram a viabilidade dos 
cultivares de soja superprecoce e precoce 
para a integração lavoura-pecuária em 
sistema plantio direto, configurando um 
potencial de geração de renda maior em 
relação as cultivares de ciclo mais longo, 
quanto a pecuária é integrada no sistema de 
produção agrícola. isso porque as cultivares 
precoces encerram o ciclo mais rápido e, 
portanto, não sofrem com a competição 
da braquiária. Além disso, liberam as áreas 
antes das cultivares de ciclo normal e tardio, 
pois são colhidas mais cedo, permitindo 
assim o pastejo dos animais por maior 
período na entressafra (período da seca) 
e, consequentemente, maior produção de 
carne por área.

PrEço do Milho EStabiliza noS Eua
A Bolsa de Cereais de Chicago regis-

trou na última sexta-feira (26.07) 
baixa de 4 de centavos de dólar no 

preço do milho nos contratos de Setembro 
deste ano. Assim como a soja, o milho ensaiou 
uma modesta recuperação, mas a maior 
parte do apoio esteve ligado à alta do trigo. 

 Houve relatos de quantidades maciças 
de venda da safra velha, derrubando o mer-
cado à vista. o tempo tem previsão com viés 
negativo, com chuvas se deslocando através 

de diversos estados. As temperaturas são 
ideais para o período de polinização. 

 o USdA anunciou uma nova venda de 
exportação a um destino "desconhecido" 
de 211.328 toneladas de milho dos EUA, 
sendo 203.200 toneladas para o ano 13/14. 
os traders acreditam que poderia ser uma 
venda para o México, que está refazendo seu 
programa de importação devido à seca e a 
perspectivas de menor produção local. isso 
poderia ser positivo para o futuro.

Foto: Reprodução

http://www.jfmaquinas.com


groina gronegóciosaJo
rn

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

MEGa lEilão EM FiGuEirão SuPEra ExPEctativa 
E quEbra novoS rEcordES na arEia Santa 
A oferta de machos no 
leilão superou @ de 
R$ 100,00 e as fêmeas 
surpreendeu com @ 
acima de R$ 110,00 
fato inédito em leilões 
do MS

No último dia 22/06 a Fazen-
da 3R realizou juntamente 
com a Estância Bahia 
Leilões o Mega Leilão 
Fazenda 3R e Parceiros da 

Região do Figueirão contando também 
com a participação da grande leiloeira da 
região de Costa Rica, Carvalho Leilões e 
com transmissão ao vivo pelo canal do boi. 
No leilão foram ofertados mais de 4 mil 
animais para cria,  recria, e engorda, todos 
no recinto, com liquidez total. “Fazer um 
leilão desse tamanho e principalmente ter 
uma liquidez de 100% não é fácil. Ainda 
quebramos um recorde com valores alcan-
çados na comercialização das fêmeas com 
a  @ superior de R$ 110,00 e os machos 
com a  @ superior de R$ 100,00. Este é 
o ótimo resultado do trabalho realizado 
em conjunto pela Fazenda 3R e a Estancia 
Bahia Leilões”, afirmou Rubens Catenacci, 
titular da marca 3R. 

A Fazenda 3R investiu pesado em pi-
quetes, mangueiros de manejo, manguei-
ros de alocação e também no recinto, uma 
estrutura moderna para atender grandes 
leilões. Rogério Rosalin administrador da 
Fazenda 3R destacou a importância que 
Rubinho tem para o agronegócio brasileiro, 
“Ele é um empreendedor fantástico, inves-

tiu aqui na areia santa aonde construiu o 
maior e melhor recinto de leilões do MS, 
a nossa capacidade para fazer um leilão 
presencial é para mais de 5000 animais, 
os mangueiros são modernos e adequados 
para grandes eventos, aprendemos muito a 
trabalhar com leilão e copiamos totalmente 
a Estancia Bahia Leilões lá em Agua Boa 
MT e ai o sucesso aconteceu”... 

“Figueirão precisava definitivamente 
escrever seu nome na pecuária do MS como 
um grande centro de comercialização de 
gado de corte. o Mega Leilão 3R e Convi-
dados foi um divisor de águas, Figueirão, 
localizado entre dois grandes centros de 
produção agrícola, São Gabriel do oeste 
e Chapadão do Sul, detentores de grandes 
confinamentos em seu entorno e Figueirão 

no centro, fornece o gado, a matéria pri-
ma para atender esses confinamentos. As 
parcerias e essa maneira empreendedora 
de Rubens Catenacci é que faz a diferença. 
Rubinho buscou Maurício Tonha, titular 
da Estância Bahia Leilões com sede em 
Água Boa MT, que realiza o maior leilão de 
gado do mundo para realizar o evento em 
Figueirão. A credibilidade do Mauricião no 
agronegócio brasileiro é indiscutível, ele é 
um líder no meio pecuário e no Figueirão 
se tornou uma celebridade, com uma equi-
pe afinada e organizada ele conquistou a 
todos e mostrou que veio para ficar. Além 
do Mauricião, Rubinho também foi atrás 
de uma leiloeira regional que pudesse 
agregar muito na localidade em especial 
na região do Figueirão e assim chamou 
também para a parceria daniel Carvalho, 
titular da Carvalho Leilões, empresário de 
Costa Rica e de grande prestígio em nossa 
região. daniel somou intensamente para 
o sucesso do leilão com toda sua equipe 
competente, a captação do gado foi reali-
zada por Rogério Rezende, representante 
da Estância Bahia Leilões aqui no MS, 
que também desempenhou com muita 
eficiência o seu trabalho”, afirma Rosalim.

Como sempre o Rubinho fala... o su-
cesso não acontece por acaso e sim com 
muito trabalho! E assim foi o mega leilão, 
um trabalho de conjunto: das empresas 
leiloeiras envolvidas, da Fazenda 3R, com 
toda a sua estrutura e equipe incansável 
para sempre fazer o melhor, e dos parcei-
ros vendedores que acreditaram no leilão 
e colocaram grande quantidade de gado 
em destaque Jânio Carlos Negrão da Fa-
zenda Transvivian.  E o mais importante 
do evento os compradores que fizeram o 
mega leilão entrar na história dos remates 
de gado do MS. Alberto Schlatter, que foi 
o maior investidor do mega leilão.

Mais de 4 mil animais foram comercializados no Mega Leilão Fazenda 3R e Convidados

Recinto de leilões Fazenda 3R

Fotos: Denilson Rodrigues
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cna PrEvê auMEnto dE 7,3% no valor 
da Produção aGroPEcuária EM 2013
Valor da produção do setor agrícola deve 
crescer 6,2% e atingir R$ 251,7 bilhões

o Valor Bruto da Produção 
deve crescer 7,3% neste 
ano e atingir R$ 419,4 
bilhões. A estimativa é da 
Confederação da Agri-

cultura e Pecuária do Brasil (CNA), que 
atribui o aumento do faturamento "dentro 
da porteira" aos bons preços das principais 
commodities agrícolas, "que, apesar da leve 
queda sofrida neste ano, estão acima das 
cotações observadas em 2012". 

Segundo a CNA, o valor da produção do 
setor agrícola deve crescer 6,2% e atingir R$ 
251,7 bilhões, impulsionado pelo aumento 
do faturamento da soja, estimado em R$ 
80,6 bilhões, montante 16,8% superior ao 
estimado para o ano passado. o valor da 
produção do milho deve crescer 5,6% e 
atingir R$ 37 bilhões, expansão de 5,6%. 

os técnicos da CNA observam que, 

mesmo com previsão de aumento do 
faturamento da agricultura, a tendência é 
de queda das cotações daqui para frente, 
"diante da desaceleração da economia 
chinesa e do aumento da oferta mundial 
de grãos. No mercado interno, a previsão é 
de excedentes de produção, especialmente 
para soja e milho". 

A estimativa da CNA para o valor da 
produção da pecuária é de aumento de 9,1% 
para R$ 167,7 bilhões. o estudo destaca 
o aumento de 23,5% no faturamento da 
avicultura, estimado em R$ 52,3 bilhões. "A 
expectativa é de que os preços da carne de 
frango nos próximos meses permaneçam 
em níveis superiores aos observados em 
2012, em função do aumento de demanda 
e da restrição de oferta", dizem os técnicos 
da CNA. 

A previsão para a carne bovina é de 

queda leve queda de 2,2% no valor da pro-
dução, para R$ 60,8 bilhões. "Entretanto, 
este cenário pode ser revertido por causa 
da restrição de oferta, puxada pela queda 

no abate e pelo período de entressafra, 
o que pode provocar alta dos preços da 
arroba do boi gordo no ambiente domés-
tico", dizem eles. 

Mesmo com previsão de aumento do faturamento da agricultura, a tendência é de queda das cotações daqui 
para frente

Fotos: Reprodução

http://www.macal.com.br
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aurora EMbarca PriMEiroS cortES dE 
carnE Suína conGElada Para o jaPão
Cooperativa espera construir a mesma 
credibilidade conseguida com a carne de frango

A Coopercentral Aurora Ali-
mentos começa a embarcar 
no mês que vem cortes suí-
nos congelados para o Japão. 
Em nota, o gerente geral de 

exportação, dilvo Casagranda, disse que 
a companhia trabalha, sob orientação dos 
clientes, na definição correta dos padrões 
dos cortes e das embalagens de acondicio-
namento do produto. "Estamos tratando de 
uma produção específica, detalhista com 
muitas exigências no processo até alcançar 
o produto demandado pelo mercado japo-
nês", disse. A unidade FACH1 da Aurora, 
em Chapecó (SC), já está habilitada para 
exportação.

Casagranda disse que, sendo o Japão é 
um dos maiores importadores de carne su-

ína, é preciso "construir a mesma credibili-
dade conseguida com a carne de frango". "É 
preciso trabalho e dedicação para atender 
as exigências daquele mercado", afirmou. 
o Japão importa cerca de 1,2 milhão de 
toneladas de carne suína anualmente, das 
quais 500 mil são de cortes congelados. 

de acordo com o executivo, o Brasil 
continuará competindo com Estados 
Unidos, Canadá, dinamarca, México e 
Chile no mercado japonês e o preço não 
será o fator decisivo nessa concorrência. 
Ele cita o fato de que o Japão estabeleceu, 
para proteção da produção doméstica de 
suínos, o sistema "gate price", que per-
mite fixar taxas variáveis de importação 
de acordo com o preço de chegada do 
produto importado. Japão importa cerca de 1,2 milhão de toneladas de carne suína, das quais 500 mil são de cortes congelados

Fotos: Reprodução

http://www.agroin.com.br/novo/index.php?p=jornal
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arrEndaMEnto dE tErraS não 
Soluciona conFlito Fundiário
Arrendar as 
propriedades rurais 
invadidas por indígenas 
até o término da 
decisão judicial é 
uma das propostas da 
União, como forma 
de solucionar ou 
minimizar os problemas 
e tensões referentes às 
demarcações de terras 
em Mato Grosso do Sul 

durante a reunião ocorrida 
no Tribunal de Justiça (TJ/
MS), nesta quarta-feira (24), 
a Federação da Agricultura e 
Pecuária de Mato Grosso do 

Sul - Famasul defendeu que o arrendamento 
não é uma solução viável.

Esta sugestão do Governo Federal inte-
gra o relatório com outras alternativas que 
foram analisadas pela comissão criada pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e deverá 
ser entregue ao ministro Joaquim Barbosa, 
até o dia 30 de julho. 

o desembargador do TJ/MS, Sérgio 
Fernandes Martins, afirma que a proposta 
de arrendamento não seria uma solução de-
finitiva para o problema. do mesmo modo, 
o advogado da Famasul, Gustavo Passarelli, 
afirma que os produtores rurais não con-
cordam com o arrendamento, uma vez que 
os valores pagos no aluguel serão abatidos 
ao final do processo. "A medida proposta é 

paliativa e não resolve o problema, coloca 
os indígenas em posse da terra invadida e é 
economicamente inviável para o produtor", 
ressalta Passarelli. 

de acordo com o coordenador do 
Comitê Executivo do Fórum de Assuntos 
Fundiários do CNJ, Rodrigo Rigamonte, o 
Governo Federal disponibilizou, por meio 
de uma emenda prevista no orçamento 
Geral da União, a cifra de R$ 50 milhões 
para compra das terras invadidas. "o valor 
é insuficiente, mas tentaremos aporte de 

recurso ano a ano", afirmou Rigamonte.
Além de considerar o valor como tímido, 

Passarelli repudia o pagamento apenas das 
benfeitorias das propriedades, sem consi-
derar a terra nua, e ressalta que a proposta 
será motivo de impasse. "A FAMASUL 
possui uma visão inabalável de compras 
das terras invadidas. Não há resistência por 
parte dos produtores no que diz respeito 
à venda, desde que ocorra o pagamento 
da terra nua e também das benfeitorias", 
salienta o advogado.

No documento que será entregue ao 
ministro Joaquim Barbosa, além do arren-
damento, citam como alternativas de solu-
ção para o conflito agrário em Mato Grosso 
do Sul, a proposta de acordo judicial, com 
pagamento pelas terras; permuta (troca) 
por outras áreas; e, inclusive, a alteração 
constitucional, permitindo o pagamento 
da terra, entre outras medidas.

Participam da reunião, o coordenador do 
comitê, Rodrigo Rigamonte, membros do TJ/
MS, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 
do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Re-
gião, da Procuradoria da República no Estado 
do Mato Grosso do Sul, da Advocacia-Geral 
da União (AGU), da Fundação Nacional do 
Índio (Funai), do Conselho de defesa dos 
direitos da Pessoa Humana da Secretaria de 
direitos Humanos, além de líderes indígenas 
e representantes dos produtores rurais.

Representantes indígenas 

Foto: Agência Brasil

amenas no outono/inverno.
Na região do Médio Alto Uruguai, a 

comercialização de laranjas das variedades 
Comum e Valencia para suco ao preço de R$ 
0,12/kg a R$ 0,15/kg, a variedade Umbigo 
para mesa é de R$ 0,50/kg e a variedade 
Bahia iAPAR é de R$ 0,40. os produtores 
de laranja estão realizando adubação e 
tratamentos de inverno.

A colheita de todas as frutas cítricas 
está antecipada neste ano, em 
relação aos anos anteriores no Rio 

Grande do Sul. Esta antecipação é devida 
ao florescimento mais precoce em 2012 e 
a fatores climáticos durante a fase de de-
senvolvimento das frutas, como as chuvas 
abundantes e regulares no último verão e 
às temperaturas noturnas frias e diurnas 

colhEita dE laranja é antEciPada Por cliMa no rio GrandE do Sul
Florescimento em 2012 foi mais precoce

Os produtores de laranja 
estão realizando adubação e 

tratamentos de inverno

https://www.facebook.com/pages/Agroin-Comunica%C3%A7%C3%A3o/206006769507354
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A quarta edição do Leilão 
Nelore Pintado realiza-
do em Bela Vista (MS) 
confirmou que a raça 
veio para ficar! Assim 

como nos outros anos a programa-
ção começou no sábado, 13/07, com 
a apresentação dos animais e depois 
almoço com muita música sertaneja. 
À noite, na pousada Princesa do Apa, 
Helinho Corrêa ofereceu um jantar aos 
amigos ao som de polca paraguaia para 
animar a noite. Já no domingo, 14, foi 
dia de tatersal lotado na Expobel 2013, 
Rubinho Catenacci, convidado por 
Helinho, fez as honras como pisteiro. 
o destaque do Leilão foi HCA 3836 
Jhaguar da CA arrematado pela Agro-
jangada pelo valor de R$ 54.000,00, o 
leilão teve média de R$ 12.303,00 e 
mais uma vez confirmou o sucesso da 
genética do Nelore Pintado de Helinho 
Corrêa Assunção e seus convidados 
frente à pecuária nacional.

lEilão nElorE Pintado é dEStaquE na ExPobEl 2013
Fotos: Wisley Torales / Agroin Comunicação Foto: Hermelindo Mendonça
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EMbraPa dESEnvolvErá PESquiSaS Para 
controlE da hElicovErPa arMiGEra EM Mt
A ameaça provocada pela la-

garta Helicoverpa armigera 
às lavouras mato-grossenses 
tem preocupado os produto-
res do estado. Para reduzir 

os riscos de perdas causadas pela praga, a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa) está iniciando trabalhos de 
pesquisa e de transferência de tecnologia 
sobre o problema.

As ações fazem parte da distribuição de 
tarefas entre as instituições componentes 
do Grupo Helicoverpa Mato Grosso. o 
grupo de trabalho foi criado pela Aprosoja 
e reúne instituições de pesquisa e entidades 
de classe de todo o estado.

Neste primeiro momento a Embrapa se 

propôs a desenvolver duas pesquisas. Em 
uma delas será avaliado o efeito do sistema 
produtivo sobre a dinâmica da lagarta.

“Será que soja sobre milho, por exemplo, 
dá maiores condições para a proliferação da 
praga? E soja sobre braquiária? Queremos 
saber como o sistema produtivo influencia 
na propagação da praga”, explica o pesqui-
sador da área de Entomologia da Embrapa 
Agrossilvipastoril, Rafael Pitta.

Em outra pesquisa será avaliada a 
suscetibilidade da Helicoverpa armigera 
a diferentes inseticidas químicos e bioló-
gicos. Segundo Pitta, serão testadas doses 
a fim de determinar uma dose diagnóstica 
em populações de laboratório suscetíveis. 
Posteriormente, esta dose será utilizada em 

populações de campo para aferir a porcen-
tagem de mortalidade quando comparado 
à população de laboratório.

“Se morrerem menos de 95%, sabere-

mos que um percentual maior apresenta 
algum grau de resistência. Esta ferramenta 
é importante para o produtor pensar na 
aquisição de produtos. Se a população está 
com razão de resistência a uma molécula, 
ele deverá evitá-la. É importante saber para 
que ele faça a rotação de produtos e evite a 
seleção de organismos resistentes”, explica 
o entomologista da Embrapa.

Atualmente as pesquisas estão em fase 
de planejamento. os projetos estão sendo 
elaborados e até o fim de agosto serão sub-
metidos à aprovação de um comitê técnico 
daAprosoja.

Paralelamente à realização das pesqui-
sas, a Embrapa também apoiará o desen-
volvimento de ações de transferência de 
tecnologia em Mato Grosso, de modo a 
formar multiplicadores de conteúdo. As-
sim, será possível levar até os produtores 
informações atualizadas sobre o manejo 
da praga.

A quarta etapa do XII Circuito de Leilões Fazendas Bartira comprovou mais 
uma fez que todo suor e trabalho é sempre bem recompensado. Com 
transparência, sem defesas o leilão teve liquidez total com uma incrível 
sequência de 14 lotes arrematados em uma única batida de martelo (por-
teira). Com médias nos machos nelore de R$ 957, machos pardo suíço de 
R$ 992, fêmeas nelore de R$ 663 e fêmeas pardo suíço de R$ 812, Murilo 
Borges e o Sr. Levy eram só sorrisos e planos para próxima etapa!

Com vocês Fernando Correa Assunção, príncipe do Nelore Pintado, ou Beira Bar para os amigos com 
Angela Regina Sales, a melhor pisteira do Brasil, no Jantar de confraternização Nelore Pintado na 
pousada Princesa do Apa em Bela Vista (MS) no último dia 13.

coluna

Fotos: Reprodução

http://www.chacaranavirai.com.br/

