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a Companhia Nacional de 
abastecimento (Conab) 
divulgou o 4º levantamento 
da safra 2019/20 de cana-de
-açúcar com a confirmação 

da produção recorde de produção de etanol 
da história, com um total de 35,6 bilhões de 
litros provenientes da cana-de-açúcar e do 
milho. o boletim mostra que a estimativa 
de produção total de etanol a partir da ca-
na-de-açúcar é de 34 bilhões de litros, um 
aumento de 5,1% sobre a safra passada. Já 
a produção total de etanol à base de milho 
mais que dobrou nesta safra. Saiu de 791,4 
milhões de litros em 2018/19 para 1,6 bilhão 
de litros nesta temporada.

o etanol anidro da cana-de-açúcar, 
que é utilizado na mistura com a gasolina, 
teve aumento de 8,5%, alcançando 10,1 bi-
lhões de litros. o anidro extraído do milho 
alcançou 390,7 milhões de litros, 66,8% 

superior à temporada passada. o total de 
etanol hidratado de cana-de-açúcar deve 
ficar em 23,9 bilhões de litros, incremento 
de 3,7%. Enquanto o que deriva do milho 
alcançará 1,25 bilhão de litros, 124,5% a 
mais em comparação a 2018/19.

as condições climáticas verificadas nas 
principais regiões produtoras favoreceram 
a produção de cana-de-açúcar, que apresen-
tou incremento no seu rendimento médio. 
Com o término da safra 2019/20, houve 
a confirmação do crescimento na produ-
ção da cana-de-açúcar em comparação à 
temporada passada.  Foram mais de 642,7 
milhões de toneladas colhidas, representan-
do aumento de 3,6% em relação a 2018/19. 
a área colhida ficou em 8,4 milhões de 
hectares. Neste caso houve uma redução 
de 1,7%. isso se deu porque fornecedores 
que tiveram seus contratos encerrados 
migraram para outras culturas, além de 

áreas não propícias à colheita mecanizada. 
o sudeste manteve a liderança na produ-
ção, com mais de 415 milhões de toneladas 
colhidas, indicando acréscimo de 3,7% em 
comparação a 2018/19. No Centro-oeste 
houve crescimento de 1,5% na área colhida, 
atingindo 1,8 milhões de hectares. Somado 
ao incremento na produtividade média, a 
produção foi 2,6% superior à safra anterior, 
chegando a 140,4 milhões de toneladas. No 
Nordeste, as condições climáticas foram 
mais favoráveis à cultura. Com isso, a região 
colheu cerca de 49,1 milhões de toneladas, 
representando acréscimo de 10,6%.

Houve redução de 6,7% na área colhida 
do Sul, principalmente nas que foram recon-
vertidas para a produção de grãos. o total 
produzido foi de 34,4 milhões de toneladas. 
o Norte, que é responsável por menos de 1% 
da produção nacional, também teve sua área 
cultivada reduzida em 8,1%, mas concluiu 
a produção em 3,7 milhões de toneladas, 
devido ao melhor rendimento nesta safra.

Já em relação ao açúcar, a produção foi 
de 29,8 milhões de toneladas, crescimento 
de 2,6% em relação ao produzido na safra 
2018/19.

Boletim mostra que a estimativa de 
produção total de etanol a partir da cana-
de-açúcar é de 34 bilhões de litros

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

a pecuária deve responder por r$ 
236,6 bilhões do total do valor agrope-
cuário. Página 3.

“No início de abril, o tráfego nas 
principais cidades brasileiras havia caído 
entre 50% e 80%”. Página 5.

a rússia, que cumprirá sua cota de 
exportação de grãos com antecedência, 
disse que suspenderá os embarques até 
1º de julho. o país espera atingir sua cota 
de 7 milhões de toneladas em meados de 
maio, em vez do final de junho. depois 
de alcançado, o país interromperá as 
exportações. Página 3.

bovinos e 
suínos Puxam 
cRescimento 
da PecuáRia
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o uso de tecnologias de 
pecuária de precisão pode 
auxiliar no desenvolvimen-
to de sistemas de produção 
sustentáveis e de uma pecu-

ária mais competitiva. Essas ferramentas, 
como identificação animal automatizada, 

dispositivos eletrônicos de pesagem, co-
lares com sensores, bebedouros e cochos 
automáticos, termografia infravermelha 
e estações meteorológicas automáticas, 
ampliam a capacidade de observação do 
rebanho.

Seu uso possibilita identificar e medir 
consumo de alimentos e água, comporta-
mento alimentar, frequência cardiorres-
piratória, temperatura corporal, atividade 
e posição dos animais. os dados trazem 
indicadores produtivos, comportamentais e 
fisiológicos em benef ício da saúde, produ-
tividade e bem-estar dos animais.

a publicação “Potencial de uso das 
tecnologias de agricultura e pecuária de 
precisão e automação” traz conceitos, fer-
ramentas e usos, mostrando seu potencial 
para inserir a agropecuária em um novo 
patamar tecnológico, tornando-a mais 
eficiente. o documento está disponível 
gratuitamente no site da Embrapa Pecuária 
Sudeste, localizada em São Carlos (SP).

de acordo com o pesquisador alberto 
bernardi, um dos autores, a utilização da 
pecuária de precisão pelo produtor permite 
aumentar a eficiência do uso de insumos, 
reduzir as perdas, elevar a qualidade dos 
produtos agropecuários, diminuir esfor-
ços e otimizar o trabalho, refletindo em 
melhores condições de vida no campo. os 
reflexos também atingem o meio ambiente, 
com mitigação de gases de efeito estufa, 
principalmente pela utilização eficiente 
dos insumos agropecuários e redução do 

consumo de água e energia elétrica para 
irrigação.

outro benef ício da aplicação da 
tecnologia é manter ou, ainda, atrair os 
mais jovens para área rural, já que o uso 
desses equipamentos exige conhecimento 
e habilidades de informática, eletrônica, 
mecânica, robótica, comunicação, além do 
conhecimento tradicional de agronomia, 
veterinária e zootecnia. “Esses conhecimen-
tos multidisciplinares são necessários para 
que os dados de monitoramento e controle, 
individual ou em grupo, dos vários sensores 
disponíveis, sejam efetivos e possam orien-
tar as decisões de manejo mais adequadas”, 
conta bernardi.

o pesquisador alerta que a pecuária 
de precisão não é a solução para todos os 
problemas. “o seu uso será mais eficiente, 
quanto mais eficiente for o sistema em que 
está sendo empregado. E um bom modelo 
agropecuário é aquele em que as boas 
práticas estão sendo utilizadas, e todos os 
conhecimentos agronômicos e zootécnicos 
aplicados da forma mais acertada”, destaca.

Muitos produtores acreditam que a 

tecnologia é só para grandes pecuaristas e 
é baseada em máquinas caras e sofistica-
das. alberto bernardi explica que o mais 
importante é a gestão da propriedade, 
com coleta e interpretação dos dados e 
informações. Se o produtor e o técnico 
fazem a gestão da fazenda e dos animais, 
observam, coletam e organizam dados e 
informações, eles já utilizam a pecuária de 
precisão. “Por exemplo, se o produtor faz o 
controle leiteiro individualizado e, a partir 
desta informação, regula o fornecimento 
de concentrado para os animais, ele está 
fazendo um manejo mais preciso. É lógico 
que se os animais tiverem identificação ele-
trônica, o controle leiteiro for automático, 
houver um sistema de banco de dados e 
um sistema para interpretar estes dados de 
forma automática, a operação será muito 
mais rápida, com menor possibilidade de 
erros e dará mais autonomia para o produtor 
ou técnico”, esclarece.  

No brasil, ainda existem desafios em 
relação ao acesso à rede de comunicação 
e à disponibilidade de tecnologias, desde a 
geração de energia para manter a rede ativa 
até o alto custo de sensores e equipamentos. 
Mesmo assim, a pecuária de precisão está 
chegando às propriedades e estará cada vez 
mais presente. Há também uma tendência 
de redução de custo da tecnologia com o 
passar do tempo. Para bernardi, é funda-
mental que essas ferramentas sejam vistas 
como uma forma de ajudar o produtor a ser 
mais eficiente, e não apenas como mais um 
custo no sistema de produção.

Grupo de funcionários das duas plantas 
industriais contraiu o novo coronavírus

a processadora de carne suína Smi-
thfield Foods, dos Estados Unidos, 
vai fechar temporariamente mais 

duas unidades, devido a circunstâncias 
decorrentes da pandemia de coronavírus, 
disse a empresa. Um pequeno número de 
funcionários de ambas as unidades, que 

estão localizadas em Wisconsin e no Mis-
souri, contraiu o vírus.

a fábrica em Martin City, no Missouri, 
deve ficar fechada por tempo indetermina-
do. Esta unidade recebe matérias-primas da 
fábrica de Sioux Falls, em dakota do Sul, que 
também está fechada por tempo indetermi-

nado. Já a unidade em Cudahy, Wisconsin, 
ficará fechada por duas semanas.

“o fechamento de nossa fábrica em 
Martin City é parte do efeito dominó em 
andamento em nosso setor. isso mostra a 
interdependência e a interconectividade de 
nossa cadeia de suprimento de alimentos”, 
disse o CEo da Smithfield, Kenneth M. 
Sullivan. a Smithfield Foods é controlada 
pelo grupo chinês WH.

caRne suína: nos eua, smithfield vai fechaR 
temPoRaRiamente mais duas unidades

Publicação da Embrapa aborda uso das 
tecnologias de agricultura e pecuária de precisão

Pesquisa - a Embrapa coordena uma rede de pesquisa em agricultura e Pe-
cuária de Precisão que vem atuando em várias frentes.

a Embrapa Pecuária Sudeste, segundo bernardi, fez grandes avanços na identificação 
eletrônica de animais, no monitoramento do consumo de alimentos e água, no estudo 
do comportamento animal, acompanhamento automático do clima. outra linha im-
portante trabalha com sensores e mapeamentos para melhorar o manejo das pastagens.

Também houve progresso na implantação de uma rede wi-fi alimentada por energia 
solar para captar e transmitir os sinais dos sensores dos animais no campo. ainda 
estão previstos ordenha robotizada e novos sistemas de monitoramento de gado.

Todas essas tecnologias já são utilizadas por pesquisadores da Embrapa Pecuária 
Sudeste para dar respostas aos produtores rurais em relação a sistemas de produção 
pecuários mais eficientes, sustentáveis e competitivos.
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Rússia Pode susPendeR as exPoRtações de gRãos

china diz que alcançaRá desenvolvimento agRícola em 2020

a rússia, que cumprirá sua cota de ex-
portação de grãos com antecedência, 
disse que suspenderá os embarques 

até 1º de julho, informou a reuters, citando 
o vice-ministro da agricultura oksana lut. 
o país espera atingir sua cota de 7 milhões 
de toneladas em meados de maio, em vez do 
final de junho. depois de alcançado, o país 
interromperá as exportações para fora da 
União Econômica da Eurásia, disse lut. 

a qualidade dos produtos agrícolas 
da China continuará a aumentar 
este ano, à medida que a produção 

se estabilizar e o fornecimento de produtos 
importantes como cereais e porcos forem 
garantidos, de acordo com um relatório 
divulgado dia 20. o China agricultural 
outlook (2020-2029), emitido pela China 
2020 agricultural outlook Conference, 
resume e analisa a situação do mercado 

a quantia é o que a rússia deveria enviar 
no período de 1º de abril a 1º de junho, mas, 
em 17 de abril, apenas 4,2 milhões de tonela-
das de grãos permaneciam disponíveis para 
exportação. lut disse que não há planos para 
aumentar a cota do segundo trimestre e o 
Ministério da agricultura pode manter a cota 
para a nova temporada de comercialização 
de 2020/2021. 

a rússia e outras nações da região do Mar 

para 18 grandes produtos em 2019, realiza 
projeções de produção, consumo, comércio 
e preços no mercado para os próximos 10 
anos e analisa as incertezas existentes. 

o texto indica que o país asiático con-
tinuará melhorando sua capacidade de 
fornecer efetivamente os principais pro-
dutos agrícolas e garantir sua qualidade. o 
padrão de cultivo continuará otimizado e as 
variedades de arroz e trigo serão aprimo-
radas. a área total cultivada será reduzida 

Negro passaram a apoiar os suprimentos do-
mésticos durante a pandemia do CoVid-19. 
a rússia proibiu totalmente as exportações de 
trigo em 2010 devido à seca. Turquia, Egito e 
bangladesh são os maiores compradores de 
trigo russo, disse a reuters. 

em conformidade, elevando a área total 
de cereais para 800 milhões de mu (cerca 
de 53,33 milhões de hectares), segundo o 
relatório. 

a produção de arroz, trigo e milho do 
país deverá atingir 209, 134 e 267 milhões 
de toneladas, respectivamente, em 2020. 
a indústria de laticínios experimentará 
melhorias significativas em qualidade e 
eficiência e a aquicultura se desenvolverá 
rapidamente, enquanto o fornecimento 

Se as exportações forem suspensas, isso 
poderá prejudicar a última compra do Egito 
de trigo russo. o Egito encomendou 180.000 
toneladas de trigo russo para reforçar suas 
reservas estratégicas em meio ao coronaví-
rus, informou a reuters. as remessas estão 
programadas de meados de maio a início de 
junho. Se as exportações de grãos da rússia 
forem suspensas, não haverá exceções para 
certas empresas, disse lut. 

No irã, os moinhos estão se ajustando 
para sobreviver ao impacto do coronavírus. 
o irã foi um dos primeiros países a ver um 
aumento significativo nos casos após a pri-
meira detecção na China em dezembro.

de produtos de alta qualidade, seguros e 
ecológicos aumentará, de acordo com a 
mesma fonte. 

a China agricultural outlook Confe-
rence, organizada pelo instituto de infor-
mação agrícola da academia Chinesa de 
Ciências agrícolas, publicou o relatório 
por seis anos consecutivos. o documento 
atualiza as informações de monitoramento 
agrícola e orienta a produção e o ajuste de 
mercado de produtos agrícolas.

Isso pode prejudicar o abastecimento de outros 
países em meio à pandemia

Foto: Divulgação

bovinos e suínos 
Puxam cRescimento 
da PecuáRia
A pecuária deve responder por R$ 236,6 bilhões do 
total do valor agropecuário

Por LEOnARDO GOTTEMS

os bovinos e os suínos estão 
puxando o crescimento da 
pecuária em 2020 mesmo 
com covid-19, segundo 
informações do Ministério 

da agricultura, Pecuária e abastecimento 
(Mapa) com base em dados de março, 
divulgadas pelo portal especializado da 
CarneTec brasil. o valor bruto de produção 
agropecuária (VPb) brasileiro em 2020 
deve crescer 7,6% em relação a 2019 para 
r$ 689,97 bilhões. 

Nesse cenário, a pecuária deve res-

ponder por r$ 236,6 bilhões desse total, 
aumento de 6,7% em relação ao valor do 
ano passado, com destaque para o setor 
de bovinos, suínos e ovos. “os preços de 
carne bovina e suína estão 13,2% e 12,5%, 
respectivamente, acima dos observados no 
ano passado. o valor da produção da carne 
bovina e suína é o mais elevado nos últimos 
15 anos”, disse o Mapa. 

“o segmento de frango apresenta queda 
de 0,73% no valor estimado pelo ministério. 
Segundo o Mapa, o mercado internacional 
é a variável mais relevante do bom desem-

penho da pecuária, mas os preços internos 
também estão contribuindo para os ganhos 
do setor”, completa o portal especializado. 

Em relação aos frigoríficos, a Marfrig 
anunciou na segunda-feira (20) a doação 
de r$ 1 milhão para a associação e Fra-
ternidade São Francisco de assis na Pro-
vidência de deus, mantida pela ordem dos 
franciscanos. “a entidade mantém, desde 
2019, o barco Hospital Papa Francisco, 

que presta atendimento de saúde a mais 
de mil comunidades ribeirinhas do Pará e 
do amazonas”, indica o portal. 

“o trabalho do barco Hospital Papa 
Francisco é fundamental para atender uma 
população que, infelizmente, é muito caren-
te em serviços de saúde e que está vulnerável 
à pandemia do novo coronavírus”, disse em 
nota Marcos Molina, fundador e presidente 
do Conselho de administração da Marfrig. 

Por LEOnARDO GOTTEMS

Por LEOnARDO GOTTEMS
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sindicato RuRal de camPo gRane busca 
PaRceiRos PaRa 1ª feiRa dRive thRu

movimento colmeia viva e andav fecham acoRdo

o Sindicato rural de Cam-
po Grande, rochedo e 
Corguinho (SrCG) está 
alinhando com a Prefei-
tura Municipal de Campo 

Grande uma possível Feira drive Thru. o 
projeto tem como finalidade contribuir 
com os produtores da agricultura familiar 
nesta fase de pandemia do Covid-19, e fazer 
da sede do Sindicato um ponto de entrega 
dos produtos, sem que os consumidores 
saiam do carro.

“Estamos amadurecendo o projeto. Se 
tudo ocorrer bem e conseguirmos os parcei-
ros e aprovações necessárias, a feira aconte-
cerá no dia 1º de maio, propositalmente no 
dia do trabalhador”, relata o presidente do 
SrCG, alessandro Coelho. “Precisávamos 
contribuir com os produtores de frutas, 
verduras, legumes e também aqueles que 
se dedicam à produtos artesanais. Essa foi 

uma forma estratégica e segura que encon-
tramos”, completa.

a intenção do Sindicato é de que os 
consumidores saiam de casa já com o 

pedido feito. assim uma equipe enxuta 
poderá montar o kit encomendado e ape-
nas entregar. “Estamos estudando todos os 
detalhes do projeto: pagamento online, uso 

de equipamentos de proteção, higienização 
dos produtos, verificação de temperatura 
dos consumidores e a alta qualidade que os 
produtos devem ter”, explica o presidente.

a agraer e a Ceasa-MS também serão 
convidados para compor a parceria. “Com 
esse time, conseguiremos atender com qua-
lidade e diversidade de produtos. Também 
estamos na busca pelo serviço delivery, 
uma opção essencial, principalmente para 
aqueles que estão em grupo de risco”, pontua 
alessandro Coelho.

o SrCG também arrecadará doações 
de alimentos perecíveis, não perecíveis e 
agasalhos. aqueles que ajudarem, poderão 
indicar entidades para receber as doações, 
além dos hospitais de Campo Grande, que 
já estão na lista de possíveis contemplados.

Para mais informações os interessados 
devem entrar em contato pelo telefone: 
(67) 3341-2151

recentemente as abelhas esti-
veram no foco das discussões 
sobre uso incorreto de defensi-
vos, gerando deriva e mortan-
dade de muitos insetos. a vida 

das abelhas é crucial para o planeta e para 
o equilíbrio dos ecossistemas, já que, na 
busca do pólen, sua refeição, estes insetos 
polinizam plantações de frutas, legumes 
e grãos. Esta polinização é indispensável, 
pois é através dela que cerca de 80% das 
plantas se reproduzem. Por isso o  Colmeia 
Viva, uma iniciativa do setor de defensivos 
agrícolas, acaba de firmar um acordo de 
cooperação com a andav, entidade repre-

sentativa dos distribuidores de insumos 
agrícolas e veterinários.

a meta é fechar este ano com pelo menos 
70% do canal de distribuição de defensivos 
agrícolas, sobretudo distribuidores e coope-
rativas, estimulados a compartilhar medidas 
de proteção a abelhas no ambiente rural.

 o movimento busca orientar sobre o 
uso correto de defensivos agrícolas, prote-
ger aos cultivos e contribuir na garantia do 
direito básico à alimentação das pessoas, o 
que inclui respeito à agricultura, proteção 
às abelhas e ao meio ambiente. “Temos 
por causa central aproximar a agricultura 
da apicultura, o agricultor do apicultor. a 
relação construtiva entre ambos é a chave da 
proteção eficaz dos cultivos e da preserva-
ção de abelhas”, resume daniel Espanholeto, 
médico veterinário, especialista em uso 
correto e seguro do movimento.

Presidida pelo engenheiro agrônomo 
Paulo Tibúrcio, executivo com 35 anos de 
carreira no agronegócio e passagem por 

grandes empresas do setor, a andav também 
está à frente de iniciativas próprias com 
vistas à aplicação correta de defensivos 
agrícolas. Mantém, por exemplo, uma plata-
forma inovadora de Educação Corporativa 
chamada Educandav, entre outras ações.

Segundo o executivo, que já foi agri-
cultor e exerceu postos de liderança na 
área ambiental de grandes companhias, o 
receituário agronômico deve trazer em 
seu conteúdo orientações e medidas-chave 
para proteger abelhas nas aplicações de pro-
dutos. “a andav incentiva o distribuidor a 
orientar ao agricultor sobre abelhas desde o 
momento da venda até a entrega de produ-
tos. a construção de uma agricultura mais 
sustentável é o princípio da longevidade das 
associadas andav”, resume Tiburcio.

 ainda conforme seu presidente exe-
cutivo, a andav estimula o distribuidor 
a recomendar o serviço de assistência 
Técnica Colmeia Viva.

“Este é um canal gratuito. orienta 

agricultores, apicultores e prestadores de 
serviços sobre a relação entre agricultura, 
apicultura e defensivos agrícolas”, exem-
plifica rhaissa Michievicy, engenheira 
agrônoma, analista de uso correto e seguro 
do Colmeia Viva. Ela acrescenta que pelo 
telefone 0800 771 8000, o movimento presta 
atendimento técnico especializado e viabili-
za programas de treinamento a agricultores, 
apicultores e empresas do agro, inclusive 
em nível de campo.

Ideia é que setor de 
distribuição de insumos 
colabore com plano de 
proteção a abelhas

Foto: Divulgação
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PaRa o etanol, PioR ainda 
está PoR viR, diz Rabobank

a expectativa era de que os 
preços dos combustíveis 
subissem de 11% para 12% 
em março, mas o que ocorreu 
foi que o coronavírus acabou 

os derrubando e isso pode ser bastante pre-
judicial para o setor de etanol no brasil. de 
acordo com o rabobank, a tendência é de 
que esses preços caiam ainda mais. 

“o pior ainda estava por vir. No início 
de abril, as medidas adotadas pelas autori-
dades e empresas brasileiras para aumentar 
o distanciamento social resultaram em um 
enorme declínio no uso de combustível. 
No início de abril, o tráfego nas principais 
cidades brasileiras havia caído entre 50% e 
80%”, comenta o banco. 

Nesse cenário, a época de moagem no 

pressão”, completa. 
Para o biodiesel, a demanda foi im-

pactada negativamente pela redução do 
transporte rodoviário, que caiu 20% em 
março em relação ao mês anterior e deverá 
registrar uma contração de 40% em abril. 
“Embora a demanda de frete dos setores 
de alimentos e agronegócios tenha sido 
estável, um declínio dramático na ativida-
de de construção e transporte industrial, 
juntamente com a diminuição dos serviços 
de ônibus, registrou um declínio acentuado 
no consumo de diesel e biodiesel”, conclui. 

Centro / Sul, onde mais de 90% do etanol 
é produzido, começa em abril, então a 
demanda desapareceu da noite para o dia, 
exatamente quando a produção estava 
aumentando. “os preços no início de abril 
caíram 40% em relação ao mês anterior e 
agora estão nos níveis mais baixos desde 
meados de 2017, indicando uma margem 
muito pequena para todos, exceto os ope-
radores mais eficientes. a esses preços, o 
setor de etanol de milho pequeno, mas em 
rápida expansão, no brasil também está sob 

“No início de abril, o tráfego nas principais cidades 
brasileiras havia caído entre 50% e 80%”

Foto: Divulgação

Em 23 de Março de 2003, nascia a 
primeira publicação AGROIN, durante 
a ExpoGrande 2003, uma coluna social 

voltada exclusivamente para cobrir os 
eventos do Agro Sul-Mato-Grossense. O 

Jornal era o semanário A Crítica de Cam-
po Grande.

Ainda no Jornal A Crítica de Cam-
po Grande, a Coluna AGROIN, se 
transformaria no Caderno Agrope-
cuário AGROIN com 8 páginas, sen-
do 7 de notícias e 1 com a Coluna 
AGROIN, semanalmente.

Em 2008, o grande desafio era levar 
informação ao interior do MS, 

Campo Grande, apesar de ser a 
capital, não supria a demanda de 

anunciantes e compradores. “Estou 
em Dourados, meus clientes também 
estão no meu entorno, aqui nínguem 

conhece A Crítica” disse um cliente 
certa vez. No mês seguinte nasceria 
o JORNAl AGROIN AGRONEGó-

CIOS, publicação mensal de circula-
ção nas principais cidades do estado, 
em revendas agropecuárias estabele-

cimentos ligados ao Agro.

Em 2009, deixaríamos de publicar 
o Caderno Agropecuário AGROIN  
passaríamos a publicar o JORNAl 
AGROIN AGRONEGóCIOS quin-

zenalmente. Ainda em 2008 uma 
parceria com feiras do Agrocentro 
(Feinco, Feicorte e Feileite), lança-

mos a versão digital (PDF) do Jornal 
Agroin Agronegócios que através 

do E-mail Marketing Agroin, com 
uma lisagem de aproximadamente 
35.000 e-mails. Alí o Jornal Agroin 

ganharia notoriedade mundial, que 
mais tarde trouxe anunciantes como 
Eurotier, que acontece a cada 2 anos 

em Hanover na Alemanhã.

2003
AGROIN COMUNICAÇÃO: 17 ANOS DE INFORMAÇÃO AO PRODUTOR RURAL

2007

2008

2009
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Em meio à quarentena e regras 
para isolamento do Covid-19, 
a ciência não pode parar. E 
na pesquisa científica não é 
diferente quando se trata de 

produção animal, pois novas vidas chegam 
a qualquer momento. a Secretaria de agri-
cultura e abastecimento do Estado de São 
Paulo traçou diretrizes para colaborar com 
o andamento dos trabalhos essenciais para 

não interromper a pesquisa científica dos 
institutos. No instituto de Zootecnia (iZ/
aPTa), nesta primeira semana, nasceram 
12 bezerros dos quase 60 partos previstos 
para ocorrer no Centro de Pesquisa de bo-
vinos de leite, na unidade de Nova odessa 
(SP), neste primeiro semestre.

Por se tratar de rebanho experimental, 
os animais estão sincronizados com o 
calendário de execução dos projetos de 

Instituto de Zootecnia (IZ/APTA) mantém ativa as 
atividades essenciais da pesquisa para não afetar 
resultados e prazos em andamento, além de manter a 
alimentação do gado leiteiro do Centro de Pesquisa

Pesquisas continuam fiRme no instituto da secRetaRia 
de agRicultuRa de sP com nascimento de 12 bezeRRos

pesquisa. Para o ano de 2020, a época de 
parto iniciou em 15 de março e vai até final 
de abril, explicou o diretor do Centro de 
Pesquisa, pesquisador luiz Carlos roma 
Junior. “Por ser uma fazenda de pesquisa, os 
animais foram preparados para concentrar 
os partos em uma mesma época e, assim, 
garantir animais mais homogêneas para 
realização de pesquisas para o produtor 
rural, em termos de produção, idade e 
manejo”, disse. 

“atualmente estamos com 50 vacas 
em lactação, em duas ordenhas diárias, 
com número reduzido de funcionários 
apenas garantindo a alimentação de todos 
os animais, ordenha completa e também 
a execução de projetos em andamento 
no campo. Todas as ações em andamento 
são essências e de natureza continua, não 
podendo ser interrompidas nenhum dia.”, 
enfatiza roma.

a equipe de funcionários do iZ tem 
trabalhado para garantir a produção de 
leite das vacas do Centro de Pesquisa de 
bovinos de leite, mas também para a 
produção de volumoso para a alimentação 
do rebanho experimental ao longo do ano. 
Serão produzidas, ainda neste mês, 1,4 
toneladas de silagem. “os servidores que 
puderam permanecer em atividade já pro-
duziram aproximadamente 800 toneladas. 
o material, colhido no campo, triturado e 
compactado no silo, manterá a alimentação 
dos animais durante a estação do inverno, 
época que os pastos ficam mais escassos, 
bem como garantirá execução de experi-
mentos que necessitem do uso deste tipo 
de alimentação”, destaca roma.

Por coincidência os partos estão ocor-
rendo nesta época da pandemia do Covid-19 

e não tem como parar, destaca roma, que 
ainda explica que “as vacas e bezerros estão 
recebendo todos os cuidados durante e 
após o parto. E a ordenha não pode esperar, 
mesmo reduzindo os diversos trabalhos de 
pesquisas no Centro”.

Pesquisa - roma comenta que alguns 
animais estão inseridos no projeto de pes-
quisa “Suplementação com fitoterápico na 
fermentação ruminal, resposta imunológi-
ca, produção e qualidade do leite”, que visa 
avaliar o efeito da inclusão de fitoterápicos 
na dieta de vacas em lactação sobre a fer-
mentação ruminal, resposta imunológica, 
produção e qualidade do leite. o projeto 
contempla  três etapas, sendo que atualmen-
te se encontra em execução a última fase. 

dentre os componentes do leite que são 
avaliados pela indústria e monitorados pela 
legislação em vigor, a contagem de células 
somáticas é o que tem sido considerada 
um dos maiores desafios para a melhoria 
da qualidade do leite. 

a preocupação com a contagem de 
células somáticas está relacionada com a 
ocorrência de mastite, uso de antibióticos 
para seu controle e diminuição da produção 
de leite, trazendo prejuízo para a cadeia 
agroindustrial do leite. 

Como resultado, espera-se que o méto-
do alternativo reduza a contagem de células 
somáticas sem uso de antibiótico por meio 
da utilização de fitoterápicos na dieta de 
vacas em lactação. 

É importante a abertura para estudos 
nesta área de pesquisa, ao aliar fitoterápicos 
na dieta e qualidade do leite, pois auxilia os 
produtores leiteiros, a agricultor familiar 
e até o grande produtor – da produção 
orgânica até a convencional. 

Foto: IZ/APTA
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o agRo não PaRa: “qualidade 
agRo 5s” aPRimoRa 
seguRança alimentaR em 
PRoPRiedades de ms

neloRão do ms abRe temPoRada 
de leilões com liquidez total

Maurício Picazo Galhardo

giRo agRonegócio
abastecimento. a afirmação é do diretor 
da Sociedade Nacional de agricultura 
(SNa) e professor da USP/ribeirão Preto, 
Marcos Fava Neves. 

ReCONsTRuÇÃO - a pandemia 
do novo coronavírus vem impondo difi-
culdades e exigindo poder de adaptação 
para produtores rurais de todo brasil, mas 
também reservará oportunidades para os 
mais fortes. a avaliação é da ministra da 
agricultura, Tereza Cristina, que parti-
cipou do Fórum Virtual “a resposta do 
agro”, promovido pela datagro em parce-
ria com a bandnews e o canal Terraviva. 
Para a ministra, a reconstrução econômica 
do brasil pelo agronegócio será capita-
neada pelos produtores que estiverem 
mais preparados para antever as lacunas 
de mercados em plena transformação. 

iNCeRTeZas - Em artigo para a 
revista agroanalysis, Marcello brito 
escreveu: assistimos no século 21 a 
consolidação do agronegócio brasileiro 
em escala global. Em importantes ca-
deias produtivas, o País passou a ocupar 
posições de liderança seja em grãos, 
fibras e carnes. Esse desempenho deve 
persistir de acordo com as projeções de 
renomadas entidades internacionais, 
como a oCdE e a Fao. 

FeRRaMeNTa - Enquanto isso nos 
Estados Unidos, o secretário de agricul-
tura, Sonny Perdue, divulgou um balcão 
único de programas federais que podem 
ser usados por comunidades rurais, 
organizações e indivíduos afetados pela 
pandemia de CoVid-19. o Guia Federal 
de recursos rurais do CoVid-19 é um 
recurso exclusivo para líderes rurais 
que procuram financiamento federal e 
oportunidades de parceria para ajudar 
a resolver essa pandemia.

Dia NaCiONaL DO sOLO - o 
dia Nacional do Solo, comemorado na 
segunda (15), reforça a preocupação 
com a degradação deste elemento que 
é também um recurso limitado e não 
renovável. a data foi instituída para ho-
menagear o conservacionista americano 
Hugh Hammond bennet, considerado 
por muitos como o pai da conservação 
do solo. bennet dedicou parte de sua vida 
a estudar o solo e a agricultura, nacional 
e internacionalmente, e realizou muitas 
ações pela causa mundial da conservação. 

seMeNTes e MuDas - Uma nova 
Portaria, publicada no diário oficial do 
Estado (doE), instituiu as normas e proce-
dimentos para a comercialização de semen-
tes e mudas produzidas pela Secretaria de 
agricultura e abastecimento via departa-
mento de Sementes, Mudas e Matrizes da 
Coordenadoria de desenvolvimento rural 
Sustentável (CdrS). Tal medida permite 
que sejam adotadas ações adicionais, de 
caráter temporário, e cumpre a finalidade de 
permitir que os produtores rurais, possam 
continuar cumprindo as metas planejadas 
para a sua produção.

PLaTaFORMa - a CNa lançou, 
com apoio do Ministério da agricultura, 
uma plataforma nacional de comércio 
eletrônico que irá reunir produtores 
rurais, aplicativos, redes de supermer-
cados e prestadores de serviço de frete. 
o objetivo é facilitar a comercialização 
de produtos do campo. 

DeMaNDa GLOBaL - diante da 
crescente preocupação, no mundo, com 
a capacidade de suprimento das cadeias 
produtivas do agro, em virtude da pan-
demia do novo Coronavírus, o brasil 
poderá ter uma grande oportunidade 
para atender a essa demanda global de 

Opine: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com | Um forte abraço. Até mais! | Jornalista voluntário MTB 64.425/SP.

a limpeza do local de trabalho, 
por exemplo, é sinônimo de 
qualidade. Por isso, iniciati-
vas como o programa Quali-
dade agro 5S, desenvolvido 

pelo Senar/MS, estão fazendo a diferença 
nos resultados das propriedades do estado. 

a principal relação entre produtor rural 
e mercado consumidor está na qualidade 
da entrega e nos compromissos estabele-
cidos, garantindo que os produtos de fato 
sejam sustentáveis, cumprindo os critérios 
necessários. Todos esses pontos integram 
os cinco sensos do programa do Senar/MS.

“o ideal é que o ambiente esteja limpo, 
pintado, organizado e bem iluminado. isso 
inclui uma boa limpeza na parte interna 
para retirar resíduos e evitar a entrada de 
animais peçonhentos, além de permitir 
uma melhor visualização do local, iden-
tificando algo que possa ser melhorado 
ou retirado. Este item está diretamente 
ligado à saúde e higiene, detalhes que 
trarão reflexos no produto final”, comenta 
o instrutor Volmir Meneguzzo. 

auxiliar o produtor rural na organi-

zação do empreendimento, na evolução 
dos ganhos e na sustentabilidade são os 
principais focos do programa. “a iniciativa 
orienta e sensibiliza produtores e traba-
lhadores rurais quanto à relevância das 
políticas de qualidade e à importância de 
estruturar os cinco sensos. o programa é 
fundamental na melhoria da qualidade de 
qualquer atividade agropecuária”, explica a 
coordenadora do programa, Pauline Cury.

Entre os resultados obtidos nas pro-
priedades estão otimização do tempo, 
redução de custos, menos desperdício, 
melhoria do bem-estar e da segurança 
no trabalho e aumento na qualidade dos 
produtos, itens indispensáveis durante a 
pandemia da Covid-19. 

a higiene é um dos quesitos propostos 
pelo Qualidade agro 5S. “a limpeza e de-
sinfecção das instalações fazem com que 
os animais sejam seguros sanitariamente; 
os funcionários incorporam a autodisci-
plina e responsabilidade. o resultado é a 
segurança alimentar para o consumidor”, 
comenta a analista técnica, Fernanda de 
oliveira. 

O mercado consumidor, que já é exigente, passa 
a dar ainda mais atenção para a segurança 
alimentar em tempos de pandemia. 

o 44º Nelorão do MS e 26º Nelorão 
Matrizes, realizados simultanea-
mente no dia 27 de março, teve 

essa edição exclusivamente virtual devido ao 
CoVid-19, mas não deixou de ser sucesso! 

Com média de r$ 17.213,00 nos repro-
dutores e r$ 9.880,00 nas matrizes, o lote 60 
foi o mais valorizado, da agropecuária Água 

Tirada no valor de r$ 60.000,00 adquirido 
pelo condomínio formado por Kau Nantes, 
Wender oshiro e Áurea lilia Spengler.

o Grupo Nelorão do MS agradece a 
todos os clientes, amigos e responsáveis pela 
organização do leilão. E, espera rever todos 
no Nelorão do MS 2021, que acontecerá dia 
27 de março do próximo ano.
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