
Campo Grande-mS Sedia terCeira 
edição do ConFinar noS diaS 6 e 7

exameS deSCartam doença da vaCa 
louCa em 49 animaiS SaCriFiCadoS
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projeto de lei 
preve mudançaS 
no tranSporte 
de CarGa viva

Projeto que segue agora para o 
Senado establece Autorização Especial 
de Trânsito para caminhões boiadeiros 
garantindo facilidade para transporte 
de cargas agropecuárias e redução dos 
custos de frete. Página 9.

o Ministério da Agricultura ainda 
aguarda o resultado final das análises, 
por parte da organização Mundial 
de Saúde Animal (oiE, na sigla em 
inglês), sobre o suposto caso atípi-
co da encefalopatia espongiforme 
bovina,conhecida como mal da vaca 
louca, em um animal que estava pronto 
para abate no frigorífico da JBS em São 
José dos Quatro Marcos, no sudoeste 
de Mato Grosso. Página 10.

Campanha de vaCinação Contra a 
Febre aFtoSa Começa em 21 eStadoS

A primeira etapa da campanha 
de vacinação do rebanho de 
bovinos e bubalinos contra 
a febre aftosa começa na 
quinta-feira, 1º de maio, em 

21 Estados brasileiros. A meta é vacinar 
aproximadamente 170 milhões de cabeças, 
informa o responsável pela Coordenação 
de Febre Aftosa (CFA), Plínio Lopes, do 
Ministério da Agricultura.

A vacinação de todo o rebanho de bo-

mapa diZ Que oie 
ConFirma CaSo 
atÍpiCo de vaCa 
LoUCa

vinos e bubalinos vai até o dia 30 de maio 
e será feita nos Estados de Alagoas, da 
Bahia, do Ceará, distrito Federal, de Goiás, 
do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, de 
Minas Gerais, do Pará, da Paraíba, de Per-
nambuco, do Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul, de Sergipe e 
do Tocantins. Já a imunização em animais 
com idade até 24 meses está prevista nos 
Estados do Acre (exceto os municípios da 
fronteira com a Bolívia que vacinam todos 

os animais), Espírito Santo, Mato Grosso, 
Paraná e de São Paulo.

No Mato Grosso do Sul, a imunização 
na fronteira iniciou em abril e parte das pro-
priedades deve vacinar todo o seu rebanho 
até o dia 15 de junho. Já o Estado de Santa 
Catarina não está inserido no calendário 
por ser zona livre de aftosa sem vacinação.

o produtor deve apresentar a relação 
dos animais vacinados e a nota fiscal da 
vacina nos escritórios do serviço veteri-
nário oficial, que têm o prazo de 30 dias 
para encaminhar ao ministério o relatório 
das atividades da campanha de vacinação 
contra a doença.
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A expectativa é que 170 milhões de animais sejam 
vacinados Por ESTADÃO CONTEÚDO
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A importância do uso da aduba-
ção orgânica para a pecuária, 
na adubação de pastagens, 
está no fato deste tipo de 
adubação servir tanto para 

a manutenção da fertilidade do solo como 
também para a recuperação da pastagem 
degradada. 

o fertilizante orgânico “organosuper” 
apresenta matéria orgânica ativada e todos 
os macro e micronutrientes necessários 
para a adubação das forrageiras, diferencia-
-se da adubação convencional (química) por 
ser de liberação lenta, tendo, em contra-
partida, uma ação mais prolongada, além 
de favorecer a formação e estruturação da 
microflora no solo. É a melhor forma de 
fornecer nitrogênio para o pasto na fase do 
plantio em solo arenoso, principalmente, 
quando se utiliza o manejo convencional, 
pois as perdas são mínimas; além disso, 
estimula o desenvolvimento das raízes. 

o grande benef ício de se utilizar o 
fertilizante orgânico está relacionado à 
construção da fertilidade e das propriedades 
f ísicas e biológicas do solo, fatores que con-
tribuirão para o aumento de produtividade 
da pastagem a cada ano. o aumento da 
matéria orgânica, tanto a proveniente do 

o Sindicato Rural de dourados está 
trabalhando na preparação dos 
universitários que serão moni-

tores da 50ª Expoagro. Acadêmicos da 
Unigran e UFGd (Universidade Federal 
da Grande dourados) vão ter a chance 
de exercer na prática um pouco do que 
aprenderam nas salas de aula durante os 
dias de Exposição.

da UFGd vão participar os alunos 
que fazem parte das empresas juniores da 
Universidade, FCA e Jeeagri/EA. o Trei-
namento acontece desde novembro do ano 
passado, os jovens atuaram como monitores 

adubo orGâniCo no Solo

SindiCato  de douradoS (mS) rural 
prepara monitoreS para 50ª expoagro

adubo como a produzida pelo maior aporte 
vegetal, permitirá a liberação gradativa de 
nutrientes como o nitrogênio, bem como 
reduzir a fixação do fósforo. Quanto às 
propriedades f ísicas, pode-se citar que a 
contribuição desta prática agrícola está re-
lacionada à maior agregação das partículas 
do solo, a qual permitirá melhor retenção e 
infiltração de água no solo. A introdução de 
carbono e nutrientes através da adubação 
orgânica com o organosuper em áreas com 
textura arenosa é fundamental para prote-
ger o solo da erosão, reduzir a velocidade de 
infiltração e evaporação de água, alem de 
reduzir a elevação da temperatura do solo, 
que pode provocar a queima das plântulas. 

o uso do organosuper é uma das 
principais estratégias para a recuperação 
de pastagem degradada, pois apresenta 
matéria orgânica que está altamente cor-
relacionada com o potencial de produção, 
principalmente onde não se usa adubação. 
A recuperação e manutenção de níveis 
adequados de matéria orgânica no solo 
são fundamentais para a sustentabilidade 
da pecuária em nossa região.

(*) ElisângElA AlvEs dE OlivEi-
rA é Engenheira Agronoma e responsável 

técnica da Organoeste Campo Grande

no auditório do GPP (Grupo de Plantio na 
Palha) e das crianças das escolas públicas de 
dourados e região que visitaram a o Parque 
de Exposições durante a Feira.

Já da Unigran são os alunos do curso 
de Medicina Veterinária que vão atuar no 
Plantão Veterinário, cuidando de todos 
os animais que vão passar pelo Parque de 
Exposições João Humberto Andrade de 
Carvalho.

Este trabalho é uma oportunidade dos 
alunos adquirirem experiência além de 
exercer todo o ensinamento recebido nesses 
anos de faculdade.

Por ElisângElA AlvEs dE OlivEirA *

http://www.organoeste.com.br
http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
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(cria, recria e engorda). "o que vemos, nesse 
primeiro trecho, são os pecuaristas de cria 
adotando a recria e, na engorda, a inclusão da 
recria, reflexo do aumento de renda (valores 
altos do bezerro e do boi gordo)", falou.

Para o especialista, a pecuária pantaneira 
foi a surpresa positiva. "É grande a preocu-
pação com o meio ambiente e no avanço dos 
índices zootécnicos, ou seja, os animais estão 
em melhor estado corporal", disse, ressaltan-
do que gado em boas condições também foi 
observado no Paraná e em São Paulo.

Apesar da constatação de maior uso de 
tecnologia Nogueira diz ter dúvida sobre 
um possível crescimento da oferta de carne 
neste ano. Conforme as projeções da Agro-
consult, em 2014 a produção da proteína 
alcançará 10,516 milhões de toneladas 
(carcaça) ante 10,227 milhões de toneladas 
do ano passado, crescimento de 2,8%.

Enquanto que os preços do produto no 
País podem ficar entre 8% a 13% maiores 
em 2014 do que no ano passado. "Não vi, 
até agora, nenhum produtor 'segurando' 

idade média de animal abatido eStá 
diminuindo na reGião de mS, Sp e pr
Pecuária pantaneira foi 
considerada surpresa 
positiva da expedição

As informações levantadas pela 
Equipe 1 do Rally da Pecuária, 
que percorreu as praças pecu-
árias de Mato Grosso do Sul, 
Paraná e São Paulo na última 

semana, apontam para mudança no perfil da 
pecuária brasileira. de acordo com o coor-
denador técnico geral do Rally da Pecuária 
e sócio da Agroconsult, Maurício Palma 
Nogueira, observou-se que a idade média dos 
abates dos animais está diminuindo, fazendo 
com que os animais velhos estejam cada vez 
menos presentes dos rebanhos.

"Nessas regiões há o adiantamento e me-
lhora dos animais de cria para recria e menos 
tolerância para a vaca vazia", destacou. Segun-
do ele, na edição de 2012 do Rally observou-
-se uma atuação maior no ciclo completo 

Foto: Novilho Precoce MS

animais para o abate. os que ficam prontos, 
já estão sendo vendidos. É cedo dizer ain-
da, mas pode ser que a produção de carne 
fique aquém da demanda forte", declarou. 
"Mas pode ocorrer uma compensação no 
segundo semestre, retomando o equilíbrio 
entre oferta e demanda."

Ainda segundo ele, a integração com 

outras culturas (lavoura e floresta) é uma 
tendência, além da percepção de que o vo-
lume ofertado de animais de confinamento 
vai crescer neste ano ante 2013, mesmo com 
os altos custos de produção. A consultoria 
prevê um aumento de 10% no volume de 
bois engordados nesse sistema, passando 
de 4,050 milhões de cabeças em 2013 para 
4,350 milhões de cabeças em 2014.

o Rally da Pecuária continua a expe-
dição pelas praças pecuárias do País na 
segunda-feira (05), a partir de São José do 
Rio Preto (SP). Serão realizadas visitas em 
propriedades de Minas Gerais, Goiás, To-
cantins, Pará, Mato Grosso e Rondônia, que 
respondem por mais 75% do rebanho bovino 
nacional e 85% da produção de carne.

o Rally já passou por estabelecimentos de 
Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. No 
total, serão 164 municípios percorridos em 
cerca de 40 mil quilômetros até o dia 28. os 
resultados dessa edição serão apresentados 
no dia 4 de junho, na sede da Federação das 
indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
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exameS deSCartam doença da vaCa 
louCa em 49 animaiS SaCriFiCadoS
Foi descartada, por meio de 

exames laboratoriais, a doença 
da vaca louca (Encefalopatia 
Espongiforme Bovina -EEB) nos 
49 animais dia 25/04, no frigorí-

fico da empresa JBS/ Friboi localizado no 
município de São José dos Quatro Marcos 
(315 km ao oeste de Cuiabá). o resultado do 
exame realizado pelo Laboratório Nacional 
Agropecuário de Pernambuco (Lanagro-
-PE) nas amostras de todos os bovinos 
sacrificados, foi divulgado nesta quinta-feira 
(01.05) pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa) e descartou 
a ocorrência da doença.

os animais foram separados do rebanho 
depois que uma vaca de uma das fazendas 
do município, na fronteira com a Bolívia, 
foi identificada com a chamada marcação 
priônica (falha em partículas de proteínas 
importantes para o desenvolvimento dos 
neurônios. Para estes casos, a recomenda-

ção internacional prevê a destruição desses 
animais e por isso houve o sacrif ício dos 
49 bovinos. Agora, foi constatado que não 
estavam infectados.

“isso demonstra de forma inequívoca 
que o animal identificado é um caso iso-
lado e não representa risco algum para a 

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

sanidade animal e à saúde pública. Essas 
medidas foram adotadas visando encerrar 
as atividades de campo, independentemente 
do resultado conclusivo que ainda está por 
ser enviado pelo laboratório de referência 
da organização Mundial de Saúde Animal 
(oiE), localizado em Weybridge, na ingla-

terra”, disse o Mapa em nota divulgada dia 
1° de maio.

o animal identificado com suspeita de 
EEB já estava em um frigorífico em São José 
dos Quatro Marcos, pronto para o abate, 
quando a equipe de inspeção sanitária 
chegou para uma vistoria de rotina, no dia 
19 de março. À ocasião, os técnicos verifi-
caram que a fêmea de 12 anos apresentava 
distúrbios neurológicos por estar caída. Ela 
foi sacrificada e incinerada.

Após o episódio, as autoridades sanitá-
rias do instituto de defesa Agropecuária de 
Mato Grosso (indea) e também do Mapa, 
entram em ação para investigar o caso. 
Para isso, foram inspecionados em 11 pro-
priedades rurais, mais de 4 mil animais e 
identificados 49 bovinos em plena condição 
f ísica de saúde e com idades de 11 e 13 anos. 
isso porque a vaca que apresentou sintomas 
da doença tinha idade de 12 anos. Assim, 
animais que tinham nascido 1 ano antes e 
1 ano depois dela foram mortos.

“Todas as ações foram sustentadas 
nas recomendações sanitárias do Código 
de Animais Terrestres da oiE, visando 
cumprir com os seus dispostos, mantendo 
assim o Brasil com a melhor classificação 
mundial sanitária para EEB, que é de risco 
insignificante”, diz o comunicado do Mapa.

Esclarece ainda que desde 1990, o 
Mapa aplica medidas de prevenção e vi-
gilância dessa doença, que são atualizadas 
constantemente, em consonância com as 
informações científicas disponíveis e as 
recomendações da entidade internacional. 
Justifica um eventual registro da enfermi-
dade não configura risco sanitário, visto 
que as medidas de mitigação de risco atuais 
são suficientes para evitar a reciclagem e 
amplificação do agente causador”.
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Campo Grande-mS Sedia terCeira 
edição do ConFinar noS diaS 6 e 7

A Comissão de Assuntos Agrários e 
Agronegócio da oAB/MS, promove, 
no dia 8 de maio, o evento “Questão 

Fundiária: em defesa da Terra”. o evento 
acontece das 8 às 12 horas, na sede da oAB/
MS e terá transmissão ao vivo online pelo site 
da Rural Centro. o evento trará palestras que 
vão abordar os temas: a origem das relações 

fundiárias, fundamentação legal e questões do 
agronegócio e o poder judiciário. os partici-
pantes vão receber certificado de participação.

PALESTRANTES -  Edward Luz, an-
tropólogo; Rodinei Candeia, Procurador 
do Estado do Rio Grande do Sul; e Luiz 
Stefanini, desembargador do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região.

o simpósio Confinar, que 
trata da intensificação de 
atividades agropecuárias, 
completa em 2014 sua 
terceira edição. Neste ano, 

o evento será realizado nos dias 6 e 7 de 
maio, novamente no Centro de Convenções 
Rubens Gil de Camillo, na capital sul-mato-
-grossense, Campo Grande. A grade de 
programação, que terá 12 palestras, contará 
ainda com minicursos sobre manejo de 
pastagens em sistema de integração, que 
ocorrerão paralelamente às apresentações.

A palestra de abertura do evento será 

ministrada pelo diretor vice-presidente da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil, CNA, e presidente da Famasul, Edu-
ardo Riedel, que abordará o tema sucessão 
familiar. Em seguida, o engenheiro agrôno-
mo Sérgio de Zen apresenta tendências do 
mercado do boi em ano de eleições e copa 
do mundo de futebol. A grade do primeiro 
dia tem ainda apresentações técnicas sobre 
importância da taxa de lotação (por Rodrigo 
Patussi), protocolo de adaptação para confi-
namento (danilo Millen), sustentabilidade da 
pecuária em números (Tiago Zanett) e casos 
de sucesso de sistemas produtivos (Fazendas 

Meira Fernandes, Campanário e São Mateus).
No segundo dia de evento, destaque para 

as apresentações de Marcos Fava Neves 
(reflexos e reflexões sobre o agronegócio na 
economia) e Rodinei Candeia (procurador 
geral do Rio Grande do Sul que irá expor 
aspectos políticos e jurídicos sobre demar-
cações de terras). Além deles, o simpósio 
segue com palestras sobre processamento 
de grãos (Anderson Vargas), parcerias para 
a fase de cria (Edmundo Vilela), ajuste do 
ponto ótimo de abate (Gustavo Siqueira) 
e aumento de fertilidade de pastagens em 
sistemas de integração (Fábio Caminha).

As inscrições podem ser feitas via e-mail, 
durante o evento Confinar nos dias 06 e 07 
ou no dia do evento, bastando a contribuição 
com 1kg de alimento não perecível.

de acordo com o Presidente da Comis-
são, Pedro Puttini Mendes, o evento vai dis-
seminar o conhecimento jurídico no setor 
do agronegócio, principalmente nas ques-

os congressistas do Confinar 2014 
poderão também participar de minicursos 
intensivos sobre manejo de pastagens em 
integração lavoura-pecuária. Nos dias 6 e 
7, das 08h às 12h, a agrônoma e doutora e 
produção vegetal Renata Marques ministra 
curso sobre controle de ervas daninhas em 
pastagens em áreas de integração, enquanto 
nos mesmos dias, mas das 13h às 18h, o 
mestre e doutorando pela Unesp e Texas 
Tech University Emerson de Souza aborda 
o tema fertilidade de solo em sistemas de 
integração.

As inscrições para o Confinar 2014 
estão abertas e podem ser feitas pelo site 
do evento, www.confinar.net, ou ainda no 
local do evento, no dia 6 de maio, a partir 
das 07h. o simpósio é realizado em parceria 
entre Rural Centro (www.ruralcentro.com.
br) e Beef Tec. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (67) 3326 4004 ou pelo 
e-mail ruralcentro@ruralcentro.com.br.

tões relativas à posse de terra. “Apesar de 
todo o esforço dos interlocutores jurídicos 
na área, ainda percebemos a falta de maior 
representatividade do setor nas questões 
fundiárias, bem como da necessidade de 
compartilhar conhecimento em questões 
jurídicas, para evitar maiores prejuízos no 
crescimento econômico e social”, diz Puttini

ComiSSão do aGroneGÓCio da oab-mS promove evento dia 08

http://www.realh.com.br
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liQuideZ total no leilão Senepol da San e ConvidadoS na expoGrande 2014
A noite do dia 1° de maio foi a 

grande noite do Senepol na 
Expogrande 2014. Roberto 
Coelho a frente do Senepol da 

San juntamente com o Senepol da CMi, 
Senepol 77K, Senepol 3G , Agropecuária 
Nova Vida, Senepol LLS e Neo Senepol, 
foram os responsáveis pela alta qualidade 
e exclusividade da genética ofertada.

Ao todo foram vendidos 24 lotes de 
fêmeas Po com idades de 18 a 36 meses, 
algumas com crias ao pé.

o grande estreante da raça foi o dire-
tor da Acrissul, Jornathan Barbosa, que 
adquiriu um animal do Senepol Brama de 
propriedade de Almir Sater.

Segundo os organizadores a média 
dos animais foi de R$ 22.000,00, com um 
crescimento de 24% em relação ao leilão do 
ano passado. Já o sucesso do evento deve-
-se ao empenho das equipes da Genética 
Aditiva, Núcleo de Avaliação Genética 
do Senepol, Programa Leilões, Canal do 
Boi e Rica Comunicação. Sem esquecer os 
pisteiros, tratadores e manejo. o Senepol 
da San e todos convidados agradecem o 
empenho de todos.

Adilson Reich (Senepol luar) e senhora com Fernanda

Team Genética Aditiva Roberto, Roberta e beth Coelho com Almir Sater Muita genética de qualidade na pista do leilão Senepol da San

Roberta com Cynthia Tannous e Cynthia Coelho leitura de resultados: crescimento de 24% em relação ao leilão do ano passado

Marcelo Kaleffi e a simpática Josilene com ivo ReichRicardo Trajano e Sofia Mauadivo Reich e Kadu: "los dos ermanos"

Rui Armelim e Felipe bernNeto Garcia do Senepol 3G e seu pai Paulo Eduardo GarciaAlmir Sate e Alan TelóGilberto Menezes, Geneplus-Embrapa

Equipe Senepol TaquariJiuliana Marteli e lucas FonsecaErik Peter e lucas Nascimento, Geneplus-EmbrapaArgemiro Negrão, de Figueirão também adquiriu genética San
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liQuideZ total no leilão Senepol da San e ConvidadoS na expoGrande 2014
Muita genética de qualidade na pista do leilão Senepol da San Dulcimar e Gilberto Menezes Negócios em família 

leitura de resultados: crescimento de 24% em relação ao leilão do ano passado Paulo Eduardo Garcia com Roberto e beth Coelho e ainda Neto Garcia Airton litwin e família

luiz Otávio 
Geneplus 
Embrapa

Almir 
Sater

As belas do Senepol brasileiroMarcelo Kaleffi e a simpática Josilene com ivo Reich

Henrique Renato e José Serrano, Fazenda Figueira, Terenos-MSDulcimar Menezes recebendo homenagem das mãos de KaduRui Armelim e luiz Epeobaldo com sua filhaRui Armelim e Felipe bern

Almir Sater e Roberto com o estreante na raça, Jonatan barbosaRafael, Cleber e RinaldoJúnior e ivo Reich com luciano SantineloEquipe Senepol Taquari

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação
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aCi divulGa tema do 
dia internaCional 
do CooperativiSmo
A Aliança Cooperativa inter-

nacional divulgou o tema 
do 92º dia internacional do 
Cooperativismo. Neste ano, 
a celebração ocorrerá no dia 

5 de julho. A frase definida é: “Cooperativas 
conquistam desenvolvimento sustentável 
para todos”. de acordo com a ACi, o setor 
cooperativo tem de explicar e demonstrar 
ao mundo que a sustentabilidade é parte 
intrínseca de sua natureza, visto que ao se 
concentrarem nas necessidades humanas, 
elas respondem à crise de sustentabilidade 
atual.

A Mensagem da ACi também faz um 
apelo aos cooperativistas do mundo inteiro: 
aproveitar o dia 5 de julho para demonstrar 
como as cooperativas são o modelo mais 
adequado para desenvolver e construir 
sustentabilidade no século XXi. 

“As cooperativas conquistam desenvol-

vimento sustentável para todos”
Em termos gerais, a sustentabilidade é 

a capacidade de apoiar, manter ou resistir. 
desde os anos oitenta, o conceito evoluiu 
para abranger a inclusão das dimensões 
ambiental, econômica e social. Mais uma 
vez, as cooperativas aparecem aqui como 
os precursores da sustentabilidade moder-
na. Ao se concentrarem nas necessidades 
humanas, elas respondem à crise de sus-
tentabilidade atual e oferecem uma forma 
peculiar de “valor compartilhado”.

Um dos objetivos do Plano para a década 
Cooperativa é “posicionar as cooperativas 
como construtoras de sustentabilidade”. 
o setor cooperativo tem de explicar e de-
monstrar ao mundo que a sustentabilidade 
é parte intrínseca de sua natureza e que as 
cooperativas contribuem positivamente 
para sustentabilidade.

Nesse sentido, a ACi encomendou um 

estudo sobre as 
cooperativas a 
partir do pon-
to de vista de 
diferentes setores 
e regiões do mun-
do para compro-
var seus vínculos 
com a sustentabilidade. 
Apresentado na nossa 
conferência internacional na 
Cidade do Cabo, em novembro 
de 2013, o relatório conclui que as coo-
perativas consideram a sustentabilidade em 
seus valores e modelo de funcionamento e 
que a oNU apela aos governos a promover 
e facilitar “o estabelecimento e desenvolvi-
mento de cooperativas adotando, inclusive, 
medidas para assegurar que as pessoas que 
vivem na pobreza ou pertencentes a grupos 
vulneráveis, como mulheres, jovens, pessoas 
com deficiência, idosos, indígenas, possam 
participar plenamente e de forma voluntária 
nas cooperativas, satisfazendo as suas ne-

cessida-
des por 
serviços 
sociais”.

Atu -
almente, a 

oNU está 
d e f i n i n d o 

novas e ambi-
ciosas metas para 

o período pós 2015, 
os chamados objetivos 

de desenvolvimento Susten-
tável. o movimento cooperativo atinge 
um bilhão de pessoas em todo o mundo e, 
através da nossa visão de desenvolvimen-
to sustentável para todos, podemos ser 
parceiros-chave nisto.

Gostaríamos fazer um apelo às coope-
rativas em todo o mundo para aproveitar 
o 5 de julho para demonstrar como as coo-
perativas são o modelo mais adequado para 
desenvolver e construir sustentabilidade 
no século XXi.

http://www.ocbms.org.br
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projeto de lei preve mudançaS 
no tranSporte de CarGa viva

Sebrae lança em bonito Guia 
prátiCo de SuStentabilidade

A proposta foi aprovada dia 29 
no Plenário da Câmara dos 
deputados e segue, agora, 
para análise no Senado.

As mudanças foram de-
fendidas pela Confederação da Agricultura 

o Sebrae-MS lançou no último dia 26 
de abril, durante a abertura oficial 
da Conferência internacional do 

Ecoturismo, no Centro de Convenções de 
Bonito, o “Guia prático para sustentabilidade 
nos pequenos negócios – Ferramentas para o 
desenvolvimento territorial e fomento à cria-
ção de negócios inovadores e sustentáveis”.

A publicação, direcionada a gestores 
públicos e empreendedores de pequenos 
negócios, é uma parceria entre Sebrae Na-
cional, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 
com o apoio do Bid (Banco interamericano 
de desenvolvimento) através do Fumin 
(Fundo Multilateral de investimentos); e 
está disponível para download nos idiomas 
português e inglês, no site www.sustenta-
bilidade.sebrae.com.br.  

“É um guia para que prefeituras meno-
res e a pequena empresa possam priorizar 
o tema. Mostra como fazer e tira o mito 
de que é algo dif ícil, caro e inalcançável”, 

e Pecuária do Brasil (CNA) durante o debate 
do PL do deputado Jerônimo Goergen (PP-
-RS). Uma das inovações é a possibilidade 
de o Poder Executivo estabelecer, por meio 
de regulamento, regras para o transporte de 
cargas vivas, perecíveis, especiais em longa 
distância ou em território estrangeiro.

A lei em vigor não prevê esta possibilida-

destaca Sandra Amarilha, gerente de desen-
volvimento Territorial e Políticas Públicas 
no Sebrae no MS. Segundo ela, as práticas 
sustentáveis nos territórios e nas empresas 
deixaram de ser um diferencial para hoje 
se tornarem obrigatórias. 

Entre os temas tratados na publicação 
estão “o papel dos pequenos negócios no 
desenvolvimento econômico local”; “As 
políticas nacionais e as oportunidades de 
negócio no âmbito local”; “Gestão Pública 
Municipal Sustentável e apoio ao desen-
volvimento das Micro e Pequenas Empre-
sas”; Participação de pequenos negócios 
nos serviços prestados às prefeituras”; 
“oportunidades de negócios inovadores e 
sustentáveis”

o guia prático está sendo apresentado 
no estande do Sebrae na Conferência, 
espaço destinado para dar destaque à sus-
tentabilidade nos pequenos negócios e ao 
artesanato sul-mato-grossense, através da 

de, o que é motivo de apreensão para o setor 
agropecuário. Animais vivos e alimentos 
frescos são transportados por rodovias, 
cargas que podem estragar caso o transporte 
tenha que ser interrompido para cumpri-
mento da legislação. Para evitar prejuízos, 
o setor defende a definição específica. Neste 
caso, o transporte de bovinos ao permitir 

mostra de peças que retratam a natureza e 
a cultura do estado.

No local, empreendedores terão a 
oportunidade de se informar sobre como 
desenvolver uma ideia de negócio susten-

a concessão de Autorização Especial de 
Trânsito (AET) para composição de veículos 
boiadeiros articulados com até 25 metros 
de comprimento, que têm autorização para 
transitar em  qualquer hora do dia.

de acordo com o texto aprovado pelos 
deputados, a cada seis horas no volante, o 
motorista deverá descansar 30 minutos, 
descanso que pode ser fracionado. Neste 
caso, o PL estabelece que as punições em 
caso de descumprimento da lei só serão 
aplicadas se existirem pontos de parada ou 
locais de descanso nas vias públicas.

Também atende a uma sugestão da 
CNA a decisão de os deputados de estabe-
lecerem que, durante os primeiros 180 dias 
de vigência da nova lei, a fiscalização do 
cumprimento será meramente informativa. 
A legislação em vigor tem caráter punitivo.

os deputados suprimiram da lei artigo 
que institui a Contribuição de intervenção 
no domínio Público (CidE-Cargas), com 
alíquota única de 1,25% aplicada sobre o 
valor de cada frete e recolhida pelo expe-
didor ou embarcador.

tável ou ainda inserir práticas sustentáveis 
em empresas já constituídas, construindo 
uma imagem positiva da marca diante da 
sociedade e garantindo ainda redução de 
desperdícios em processos do dia a dia.

Publicação é direcionada 
a gestores públicos e 
empreendedores em 
pequenos negócios.

Foto: CNA

Projeto que segue agora 
para o senado establece 
Autorização Especial 
de Trânsito para 
caminhões boiadeiros 
garantindo facilidade 
para transporte de 
cargas agropecuárias 
e redução dos custos de 
frete

http://www.rastrovet.com.br
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eStudo de CaraCteriZação do 
Queijo do marajÓ é o primeiro 
paSSo a CertiFiCação do produto

o queijo do Marajó é um 
produto genuinamente 
paraense, com potencial 
para os mercados interno 
e externo, e que possui um 

protocolo de produção, de acordo com a Lei 
Estadual de Produtos Artesanais (Lei 7.565, 
de 25/10/2011). A legislação permite até 40% 
de leite bovino no queijo de búfala e para de-
tectar e quantificar a presença dessa mistura, 
a Embrapa Amazônia oriental (Belém, PA) e 
o Rikilt institute, da Universidade de Wage-
ningen (Holanda) desenvolveram um estudo 
de caracterização do queijo marajoara.

o estudo, inédito para esse produto, 
realizou a caracterização e análise química 
do queijo por meio de duas técnicas, a PCR 
em tempo real e a cromatografia gasosa. 
Com a primeira metodologia foram anali-
sados fragmentos de genes específicos de 
búfala e vaca para identificar a presença 
deles nos queijos. Já com a cromatografia 
gasosa verificou-se o perfil dos ácidos graxos 
do produto, ou seja, foi possível extrair a 
gordura do queijo e fazer a sua quantifica-
ção, tanto para a espécie bubalina quanto 

para a espécie bovina. "Utilizando a PCR 
em Tempo Real, será possível a detecção, 
e com a cromatografia gasosa, a quantifi-
cação desses dois tipos de leite", esclarece 
Marcelo Murad, pesquisador da Embrapa 
Amazônia oriental.

o trabalho é resultado do pós-dou-
torado do pesquisador Marcelo Murad 
Magalhães, que analisou amostras dos 
principais produtores de queijo do Marajó 
nos laboratórios da instituição europeia. Na 
fase inicial da pesquisa ele adaptou uma 
metodologia para detectar e quantificar a 
presença dos dois tipos de leite nos exem-
plares do queijo marajoara.

Ele explica que a utilização conjunta 
das duas técnicas propicia sensibilidade, 
especificidade e precisão, conferindo maior 
credibilidade ao método.  o pesquisador 

menciona que o trabalho é o primeiro 
passo para o estabelecimento de um selo 
de qualidade para um queijo que seja 100% 
bubalino, sendo possível alcançar novos 
mercados com um produto regional e 
diferenciado. "isso também irá agregar 
valor à cadeia produtiva presente na ilha 
do Marajó", afirma.

A pesquisa analisou amostras dos nove 
principais produtores de queijo da região 
do Marajó para validar os padrões genéticos 
referentes às raças bubalinas Murrah e Me-
diterrâneo, que são as principais produtoras 
de leite no estado do Pará.

Potencial - dados da Secretaria de 
Estado de Agricultura (PA) indicam que o 
rebanho brasileiro de búfalos está estima-
do em torno de 1,15 milhão de bubalinos, 
sendo a região Norte, detentora de 720 

mil animais, a maior produtora do país. 
destaque para o Pará, que responde por 
39% do rebanho nacional.

A espécie bubalina se adapta facilmente 
em regiões com características  semelhan-
tes a da Amazônia, apresentando elevados 
teores de gordura e sólidos totais no leite,  
aumentando o rendimento na fabricação 
dos derivados em relação ao leite bovino. 
Além disso, a produção e o consumo de 
leite de bubalino vêm crescendo em função 
da demanda por alimentos como queijos e 
manteiga.

"Apesar da excelente aceitação deste tipo 
de queijo no mercado, não há estudos analíti-
cos para definir as proporções dessas misturas 
para os diferentes produtores da região", conta 
o pesquisador Marcelo Murad . Assim o pre-
enchimento dessa lacuna pode contribuir para 
a certificação e autenticidade desse produto, 
aumentando o seu valor no mercado nacional 
e chegando a novos mercados.

o instituto Rikilt é referência interna-
cional em segurança alimentar e análise 
química de produtos de origem animal, 
vegetal e organismos geneticamente mo-
dificados. A cooperação técnica com a 
Embrapa Amazônia oriental é um passo 
importante para a pesquisa e futuramente 
contribuirá com a certificação de produtos 
regionais. "E não é só com o queijo do Marajó 
que a Embrapa desenvolverá esses estudos, 
iniciam-se outros sobre a autenticidade 
do mel das abelhas indígenas sem ferrão e 
da farinha de mandioca amarela, e outros 
produtos regionais que podem obter selos 
de qualidade com padrão internacional", 
conclui o pesquisador.

Estudo inédito realizou a 
caracterização e análise 
química do queijo por 
meio de duas técnicas, a 
PCr em tempo real e a 
cromatografia gasosa

http://www.seteestrelas.com.br
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mapa diZ Que oie ConFirma CaSo atÍpiCo 
de vaCa louCa, maS aGuarda laudo Final
o Ministério da Agricultura 

ainda aguarda o resultado 
final das análises, por parte 
da organização Mundial de 
Saúde Animal (oiE, na sigla 

em inglês), sobre o suposto caso atípico da en-
cefalopatia espongiforme bovina,conhecida 
como mal da vaca louca, em um animal que 
estava pronto para abate no frigorífico da JBS 
em São José dos Quatro Marcos, no sudoeste 
de Mato Grosso. Em nota publicada dia 
02/05, o Ministério informou que o prazo 
para a divulgação do exame que apontará 
a "tipificidade do caso" é esperado para os 
próximos dias. Apesar disso, o Ministério 
já adianta que o laboratório da oiE, em 
Weybridge, na inglaterra, ratificou na noite 
do dia 1º o laudo positivo para marcação 
priônica, realizado no Laboratório Nacional 
agropecuário de Pernambuco (Lanagro-PE). 
o Ministério informou que exames feitos 
em 49 bovinos que tiveram contato com o 
animal morto em Mato Grosso mostraram 

que eles não estavam doentes.
 Após a identificação da vaca com sus-

peita da doença, uma varredura foi feita por 
técnicos da pasta e autoridades sanitárias do 
Estado. Foram investigadas 11 propriedades 
onde esteve a vaca sacrificada. depois que 
mais de 4 mil animais foram inspecionados, 
49 foram selecionados, por terem nascido 
um ano antes ou um ano depois da vaca que 
levantou a suspeita e a conclusão foi de que 
todos estavam em plena condição f ísica e 
de saúde e não tinham a doença.

 o Ministério ressaltou na nota de hoje 
aplicar medidas de prevenção e vigilância 
da doença, que são atualizadas constante-
mente, em harmonização às informações 
científicas disponíveis e às recomendações 
da oiE. "diante dessas ações, consolidadas 
há muitos anos, um registro de enfermidade 
não configura risco sanitário, visto que as 
mitigações em curso são suficientes para 
evitar a reciclagem e amplificação do agente 
causador", diz no comunicado.

indústria - Hoje, a Abiec divulgou novo 
comunicado sobre o assunto, mais uma vez 
acompanhando manifestações já dadas pelo 
Ministério. "ontem, o Ministério divulgou 
nota oficial, confirmando de forma inequí-
voca que o animal identificado é um caso 
isolado e não representa risco algum para a 
sanidade animal e à saúde pública", diz o do-
cumento da entidade, disponível em seu site.

No mercado, a atitude é de cautela, já 
que o caso pode se mostrar isolado, atípico 
e ou mesmo atrapalhar a venda da proteína 
para alguns países. Há, porém, comentários, 
segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, de 
que Egito e irã poderiam ter suspendido 
temporariamente as compras da proteína 
nacional, mas a Abiec diz que, neste mo-
mento, não há confirmação de embargos. 
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o Leilão Bezerros Quali-
dade 3R foi do tamanho 
da qualidade dos be-
zerros da 3R, enorme! 

o leilão teve o maior faturamento e 
qualidade em oferta de bezerros(as) 
de corte na Expogrande 2014, com 
faturamento acima de 2 milhões de 
reais e a média dos bezerros da marca 
3R acima de R$ 1.600,00! 

Considerado o melhor e maior 
leilão de bezerros da Expogrande de 
todos os tempos, o remate reuniu 
aproximadamente 1.700 animais, 
contou com capricho nos apartes e 
também na preparação de cada animal 
para o leilão. No conceito de qualidade 
da marca 3R, cada bezerro ofertado 
é avaliado minuciosamente em cada 
detalhe, até mesmo com toalete. Re-
sultado de tanto capricho foi que os 
animais nelore eram bezerros hiper 
precoces de ciclo curto, com peso 
médio de 315 kg e 9 meses de idade.

A qualidade dos parceiros tam-
bém não ficou atrás. Animais Angus, 
frutos de cruzamento industrial e 
variedade de pelagem vindos de Fi-
gueirão e Paranaíba-MS foram ofer-
tados. A Fazenda Prata, por exemplo, 
vendeu um lote de 15 garrotes de 18 
meses, Nelore Pintado variedade de 
pelagem preto e branco.

Rubens Catenacci e Rogério 
Rosalim agradecem a todos, em 
especial a Leiloboi que fez um belo 
trabalho! Agora o próximo encontro 
é na Capital Nacional do Bezerro 
de qualidade, em Camapuã MS, no 
próximo dia 21/05.

FaZenda 3r FaZ o meLhor 
leilão de beZerroS de todaS 
aS ediçÕeS da expoGrande

Fotos: Wisley Torales / Agroin Comunicação


