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o Manual Blockchain, agregador de 
conteúdos colaborativos sobre inovação 
e tecnologias transformadoras, realiza 
no dia 16 de julho de 2018 o Meetup 
Blockchain Agro. o encontro foi ide-
alizado para ajudar leigos, empresas e 
investidores do setor de agronegócios a 
compreenderem os benef ícios e concei-
tos da tecnologia Blockchain. Página 4.

blockcHain aGro 
discutirá 
a aplicação dE 
tEcnoloGias 4.0 
no aGronEGócio

depois de ter atingido, em junho, o 
menor volume exportado desde janeiro 
de 2011, o embarque de carne bovina 
do Brasil para o exterior pode mostrar 
reação no segundo semestre, estima Caio 
Toledo, consultor em gerenciamento de 
riscos da iNTl FCStone. “Sazonalmente 
a demanda do mercado externo pela 
proteína brasileira é mais elevada entre 
agosto e dezembro, o que coloca alguma 
possibilidade de recuperação do volume 
embarcado acumulado”, explica. Página 2.

brasil dEvE 
rEtomar ritmo 
dE Exportação dE 
carnE no 2º sEm

Paralisação dos 
caminhoneiros e 
embargos sobre 
exportações 
influenciaram queda, 
avalia INTL FCStone

Foto: Divulgação

As exportações brasileiras de 
carne bovina registraram seu 
pior desempenho durante o 
mês de junho desde janeiro 
de 2011, totalizando apenas 

54,39 milhões de toneladas embarcadas, 
conforme dados divulgados pela Secretaria 
de Comércio Exterior (SECEX). 

Segundo análise da consultoria iNTl 
FCStone, a incerteza e instabilidade gerada 
no setor logístico brasileiro, tanto pela greve 
dos caminhoneiros quanto pela falta de re-
solução sobre a fixação de preços mínimos 
de frete, foram os principais fatores que 
afetaram negativamente as exportações. “Em 
termos monetários, as exportações totali-
zaram uS$ 278,81 milhões, sinalizando um 
recuo de 33,5% no comparativo com o ano 
imediatamente anterior, e o menor valor para 
o mês desde 2007”, reportou a consultoria.

o volume carregado recuou 45,4% no 
comparativo anual, quando foram exporta-
das aproximadamente 100 milhões de carne 
in natura, representando o menor valor para 

o mês de junho desde 2003. 
“A contração observada nas exportações 

decorre principalmente das dificuldades 
de recomposição da produção enfrentadas 
pelo setor desde a greve dos caminhoneiros 
entre o final de maio e início do último mês. 
A paralisação, em primeiro momento, afe-
tou o fluxo de saída das carnes das câmaras 
frias dos frigoríficos para os portos, para 
então dificultar o transporte de animais 
para o abate, levando o setor a um período 
de estagnação da produção, diminuindo a 
oferta no mercado interno”, explicou a iNTl 
FCStone, em relatório. 

destaca-se que os acertos ainda penden-
tes sobre a tabela de fretes também favo-
receram uma menor oferta para a nutrição 
pecuária, que já sofre impactos da elevação 
dos preços do milho, estes em um patamar 
20,5% acima da média dos últimos anos 
devido ao contexto de quebra da safrinha 
no Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná.

o setor exportador brasileiro ainda 
aguarda uma retomada das compras de car-
ne bovina in natura por parte da Rússia, que 
já foi a principal importadora da produção 
nacional, que se encontra com a aquisição 
de carne embargada desde o final de 2017.
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assEmblEia dE sp volta 
a adiar votação dE lEi 
sobrE animais vivos

brasil dEvE rEtomar ritmo dE Exportação dE carnE no 2º sEm

A falta de consenso entre os 
deputados presentes na As-
sembleia legislativa de São 
Paulo (Alesp) durante a noite 
de quinta-feira (5/7), fez com 

que a votação do Projeto de lei 31/2018, 
que proíbe o embarque de animais vivos nos 

portos do Estado com a finalidade de abate 
para consumo, fosse adiada pela terceira 
vez. inicialmente, o “Pl dos Bois” estava 
na pauta do dia 26 de junho.

Na terça-feira (3/7), novamente havia 
votação prevista, porém, a sessão foi sus-
pensa em luto pelo falecimento do ex-de-

putado Wagner lino (PT). No dia seguinte, 
o colégio de líderes da Alesp concedeu 
o caráter de urgência, incluiu o tema na 
pauta de quinta e, mais uma vez, a votação 
não ocorreu.

A pauta seria apreciada durante a segun-
da sessão extraordinária da Casa. Por volta 

depois de ter atingido, em junho, o 
menor volume exportado desde 
janeiro de 2011, o embarque de 

carne bovina do Brasil para o exterior pode 
mostrar reação no segundo semestre, estima 
Caio Toledo, consultor em gerenciamento 
de riscos da iNTl FCStone. “Sazonalmen-
te a demanda do mercado externo pela 
proteína brasileira é mais elevada entre 
agosto e dezembro, o que coloca alguma 
possibilidade de recuperação do volume 
embarcado acumulado”, explica.

Para o especialista, o cenário cambial 
também é mais favorável este ano, pois a 
desvalorização do real aumenta a compe-
titividade da carne in natura do Brasil no 
mercado global. Mais cedo, a consultoria 
divulgou relatório com análise dos dados 
do Ministério da indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (MdiC) apresentados 
nesta semana.

Segundo o levantamento da FCStone, 
a instabilidade gerada no setor logístico 
brasileiro, tanto pela greve dos caminho-
neiros quanto pela falta de resolução sobre 
a fixação de preços mínimos de frete, foi 
o principal fator negativo para as expor-
tações de junho. “Em termos monetários, 
as exportações totalizaram uS$ 278,81 
milhões, sinalizando um recuo de 33,5% 
no comparativo com o ano imediatamente 
anterior, e o menor valor para o mês desde 
2007”, diz a consultoria.

depois da greve, a cadeia de bovinos 
enfrenta dificuldades de recomposição da 

das 19h30, pouco antes do início do debate, 
os deputados anunciaram que o projeto 
ocupava a 24ª posição entre os itens que 
seriam analisados e, por isso, representantes 
do setor agropecuário já esperavam que o 
debate poderia ser adiado. A expectativa 
foi confirmada pouco antes das 23h, com o 
encerramento dos trabalhos do dia.

Parlamentares favoráveis à proibição 
dos embarques pediam a antecipação do 
debate, enquanto os deputados contra a 
aprovação tentavam postergar as discus-
sões. Pecuaristas e ambientalistas lotavam 
as cadeiras da Casa para dar apoio a seus 
respectivos representantes. Faixas a favor 
e contra o Pl estavam espalhadas pelo 
plenário.

o vice-presidente da Sociedade Rural 
Brasileira (SRB), Pedro de Camargo Neto, 
afirmou que o adiamento seria a melhor 
opção para o setor agropecuário. Com o 
adiamento, a expectativa de Camargo Neto 
é que a votação volte à pauta apenas após 
o recesso parlamentar.

produção. A paralisação, em primeiro mo-
mento, afetou o fluxo de saída das carnes 
das câmaras frias dos frigoríficos para os 
portos, para então dificultar o transporte 
de animais para o abate. Com isso, a pro-
dução ficou estagnada e houve recuo na 
oferta do mercado interno. “destaca-se 
que os acertos ainda pendentes sobre a 
tabela de fretes também favoreceram uma 
menor oferta para a nutrição pecuária, que 
já sofre impactos da elevação dos preços 
do milho, estes em um patamar 20,5% 
acima da média dos últimos anos devido 
ao contexto de quebra da safrinha no Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Paraná”, acrescenta 
o relatório.

Foi o terceiro adiamento da discussão do projeto 
que pode impedir a exportação de gado em pé 
pelos terminais paulistas
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pEcuária dEvE ir à Justiça caso pl sobrE 
EmbarquE dE animais vivos sEJa aprovado

sEnar/ms abrE inscriçõEs para curso técnico 
Em aGropEcuária; 180 vaGas Estão disponívEis

Até o momento, a Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) e a 
Sociedade Rural Brasileira (SRB) têm assumido a 
liderança da interlocução

o Senar/MS – Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural iniciou 
dia 21-06, as inscrições para o 

processo seletivo do curso técnico em 
agropecuária. As aulas serão no Centro 
de Excelência em Bovinocultura de Corte, 
em Campo Grande, e devem começar no 
mês de agosto.

Ao todo serão disponibilizadas 180 
vagas e as inscrições vão até o dia 12 de 
julho. o processo seletivo é composto pela 

análise do histórico escolar do inscrito e 
pela entrevista presencial.

Com aulas práticas e teóricas, o curso 
iniciará no dia 15/08/2018, no período 
matutino e vespertino e tem carga horária 
total de 1.400 horas, distribuídas em 4 
semestres letivos.

A notícia da abertura do curso é positiva 
para quem tem ensino médio completo e 
busca capacitação no agro, um dos setores 
que mais cresce no país.

o presidente do Sistema Famasul, Mau-
ricio Saito, explica que o foco do curso é a 
formação de técnicos de nível médio, com 
a proposta de ofertar mão de obra especia-
lizada para o mercado de trabalho.

“Nossa intenção é proporcionar a 
qualificação de técnicos dos processos 
produtivos das atividades agropecuárias, 

gestão e planejamento, potencializando 
o desenvolvimento e a inovação no setor”, 
afirma Saito.

As informações do processo seletivo es-
tão disponíveis na página eletrônica http://
senarms.org.br/processoseletivo

Interessados devem 
acessar o site do Senar/
MS até o dia 12 de julho; 
Aulas iniciam 15/08

o setor pecuário já prepara 
uma análise jurídica caso 
seja aprovado o Projeto de 
lei (Pl) 31/2018, que pro-
íbe o embarque de animais 

vivos nos portos do Estado com a finalidade 
de abate para consumo. o tema esteve na 
pauta da quinta-feira (4/7) para votação na 
Assembleia legislativa de São Paulo (Alesp). 
Fontes ouvidas pelo Broadcast Agro, ser-
viço de notícias em tempo real do Grupo 
Estado, afirmam que o “Pl dos Bois” poderá 
ser interpretado como inconstitucional, 
por barrar o exercício de uma atividade 
econômica formal, e a discussão tende a 
atingir a esfera federal, com atuação mais 
enfática da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA).

Até o momento, a Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado de São Paulo 
(Faesp) e a Sociedade Rural Brasileira (SRB) 
têm assumido a liderança da interlocução. 
“Temos acompanhado os desdobramentos 
do projeto e estamos trabalhando junto a 

outras entidades, desde o início da sema-
na, no sentido de convencer os deputados 
sobre os prejuízos que este bloqueio pode 
trazer”, conta o presidente da Comissão 
de Bovinocultura de Corte da Faesp, Cyro 
Penna. Entretanto, convencer a maioria dos 
parlamentares, de um total de 94, pode não 
ser uma tarefa fácil. A reportagem apurou 
que o projeto ganhou força entre os depu-
tados favoráveis à aprovação depois que o 
governador do Estado, Márcio França (PSB), 
declarou publicamente seu apoio. No dia 
18 de junho, o governador usou sua conta 
no Twitter para reafirmar que sancionaria 
a lei após o consentimento da assembleia 
paulista. “Caso seja aprovado, vamos nos 
reunir para saber quais serão as próximas 
medidas”, ressaltou Penna.

já o gerente executivo da Associação 
Nacional da Pecuária intensiva (Assocon), 
Bruno jesus de Andrade, diz que, caso seja 
necessário, o setor entrará com medidas 
jurídicas “que já estão sendo levantadas 
pelas entidades”. “Existe um ferimento à 

Constituição quando você priva uma ati-
vidade econômica. Vamos tratar o projeto 
como inconstitucional”, argumenta. Na 
visão de Andrade, as questões ideológicas 
ligadas ao ambientalismo se sobressaem a 
argumentos técnicos nas discussões que 
estão sendo realizadas na Alesp.

Por isso, o esforço do setor pecuário tem 
a intenção de informar os parlamentares 
com base em dados econômicos. dados do 
Ministério da indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MdiC) compilados pela CNA 
indicam que no acumulado do ano até maio 
foram exportadas 342.100 cabeças de gado 
vivo, volume 251% superior ao registrado 
em igual período do ano passado.

Com os embarques, o faturamento che-
gou a uS$ 230 milhões. houve valorização 
de 18% no preço pago pelo animal, para uS$ 

2,49 por quilo. os municípios paulistas de 
Santos e São Sebastião representam 20,17% 
do volume de animais embarcados e 22,48% 
do faturamento. Na ponta compradora, os 
principais importadores são: Turquia, Egito, 
líbano, jordânia e iraque.

Em 2018, considerando o cenário atual, 
a expectativa é fechar o ano com embarques 
de 600 mil a 800 mil cabeças de gado e re-
ceita média de uS$ 600 milhões, conforme 
estimativas da Associação Brasileira dos 
Exportadores de Animais Vivos (Abreav). 
“Conhecemos a importância da rota de em-
barque paulista, mas se houver a proibição 
este mercado não vai acabar. os portos do 
Rio Grande do Sul e do Pará continuarão 
funcionando com esta finalidade”, afirma o 
vice-presidente da SRB, Pedro de Camargo 
Neto.

ESTAdão CoNTEúdo
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tEcnoloGia: mEEtup blockcHain aGro discutirá 
a aplicação dE tEcnoloGias 4.0 no aGronEGócio

o Manual Blockchain, agre-
gador de conteúdos cola-
borativos sobre inovação 
e tecnologias transforma-
doras, realiza no dia 16 de 

julho de 2018 o Meetup Blockchain Agro. 
o encontro foi idealizado para ajudar leigos, 
empresas e investidores do setor de agro-
negócios a compreenderem os benef ícios e 
conceitos da tecnologia Blockchain.

o Meetup contará com a participação 
de renomados especialistas, que compar-
tilharão suas extensas experiências no 
assunto com muita didática e disposição 
para disseminar o tema. “A procura por 
inovações disruptivas no setor de agrone-

gócios é intensa, já que os consumidores 
brasileiros estão cada vez mais exigentes 
com relação à transparência no processo 
de produção”, afirma Alex Correa, CEo e 
fundador do Manual Blockchain.

um exemplo é recente a utilização de 
tecnologias como o Big data, que permite 
aos produtores rurais tomar decisões mais 
precisas e de forma mais ágil, otimizando 
o uso de recursos. 

Entre os palestrantes, está daniel la-
torraca (foto), superintendente no instituto 
Mato-grossense de Economia Agropecuá-
ria. Ele abordará a visão atual do setor de 
Agronegócios frente à era 4.0 e como esse 
novo momento vai transformar o campo nos 
próximos anos. “Entre os principais gargalos 
atualmente, podemos citar a conectividade 
e os altos custos”, afirma ele. outro ponto é 
como a transparência garantida pelo Blo-
ckchain pode apoiar na comercialização e 
financiamento dos produtos, considerados 
uma dificuldade relevante do setor.

A advogada empresarial Amanda lima, 
consultora para negócios em blockchain e 
criptomoedas e vice-presidente da Comis-

são de direito da inovação e Startups da 
oAB/RN, também marcará presença no 
Meetup como palestrante. Ela falará sobre 
a tecnologia Blockchain aplicada à Cadeia 
de Suprimentos e como o mercado de 
Agronegócios pode aproveitar novas opor-
tunidades em tecnologia, desde recurso 
contratual a otimização de procedimentos, 
com exemplos de casos de estudo, como o 
da iBM, utilizando dlT para agregar valor 
a este setor.

Tecnologia Blockchain - o 
Blockchain é uma tecnologia de base, capaz 

de reunir outras tecnologias para oferecer 
um registro de transações, distribuídas em 
diversos pontos – que podem ser qualquer 
pessoa ou iniciativa que se dispõe a baixar 
o software deste protocolo. o objetivo é 
propagar as transações sem a necessidade 
de uma prévia autorização para realizar essa 
tarefa. A validação das transações ocorre por 
meio do conceito de “consenso distribuído”, 
quando todos os pontos da rede que fazem 
essa verificação concordem que as transações 
são legítimas e foram de fato realizadas.

o uso desta e outras tecnologias será 
desmistificado durante o evento.

inscrições: Para participar presencial-
mente, é preciso realizar a reserva da vaga, 
no valor de R$ 49,90, revertidos para o 
próprio participante em criptomoedas, por 
meio de um gift card da empresa parceira 
CoinWiSE. o link para inscrição é https://
www.manualblockchain.com.br/meetupa-
gronegocio.

Para assistir online, acompanhe nas 
redes do Manual Blockchain:

Facebook: @Manualblockchain
Portal: www.manualblockchain.com.br

Evento é destinado a 
um público eclético em 
conhecimento e contará 
com a participação de 
renomados especialistas

Foto: Divulgação
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HorticultorEs buscam as mElHorEs 
tEcnoloGias ao rEdor do mundo

As viagens técnicas entra-
ram de vez no dia a dia do 
agricultor como forma de 
especialização e troca de 
conhecimentos. São roteiros 

criados por especialistas, que percorrem 
áreas rurais e produtivas, sempre com um 
foco definido. um grupo de horticultores 
do interior de São Paulo já está com a sua 
próxima viagem marcada, tendo como 
destino a feira PMA Fresh Summit, que 
acontecerá em outubro, em orlando/
Flórida. É o maior evento de compradores 
e fornecedores para o mercado de frutas, 
verduras e legumes dos Estados unidos, 
com mais de mil expositores de 60 países.

 Mas o grupo não visitará somente a 
PMA Fresh Summit. Considerada uma das 
principais regiões agrícolas dos Estados 
unidos, orlando tem muito mais a oferecer 
aos viajantes. Em busca de aprender novas 

técnicas e modos de produção e aprimorar 
a qualidade das hortaliças produzidas no 
Brasil, o grupo visitará fazendas produ-
toras e áreas de pós-colheita e ainda terá 
a oportunidade de acompanhar a seleção, 
embalagem, armazenamento, distribuição 
e comercialização dos produtos.

“o setor de horticultura tem conseguido 
driblar a crise a apresentar bons resultados 
na cadeia produtiva brasileira, mas ainda 
há desafios constantes enfrentados pelo 
produtor”, comenta Fabio Torquato, diretor 
da AgroTravel, empresa responsável pelo 
roteiro. “São desafios que nascem no plantio 
e vão até a mesa do consumidor. isso porque 
a perda no transporte e armazenamento das 
frutas e hortaliças ainda é uma realidade no 
Brasil que precisamos enfrentar”, completa. 

As viagens técnicas visam aumentar o 
conhecimento e trazer possíveis soluções 
para esses e outros problemas, além de 

apresentar as novidades do mercado ex-
terno, principalmente de lugares-chave, 
como a Flórida. 

novos roTeiros de 
horTiculTura

As viagens continuam no segundo 
semestre de 2018 e há diversas expedições 
técnicas agendadas para o mercado de 
horticultura. 

Ainda em outubro, a AgroTravel Via-
gens Técnicas programa mais uma missão 
na Espanha, onde os agricultores visitarão 
áreas produtoras de hortícolas. Eles acom-
panharão a distribuição e comercialização 
dos produtos e também a Feira Fruit Attrac-
tion, em Madri, que espera 70 mil visitantes 
na edição deste ano e contará com 1,6 mil 
expositores.

Em novembro, outra missão técnica está 
programada para um dos principais países 
exportadores de frutas do mundo e também 
um importante produtor de hortaliças – o 
Chile. Em seguida, a expedição parte para 
israel (dezembro), onde acontecerá a isra-
el Agro Experience, que apresentará aos 
produtores brasileiros um panorama geral 

sobre a agricultura no país e mostrará as 
principais tecnologias agrícolas desenvol-
vidas, além de incorporar o conhecimento 
dos centros de pesquisa e inovação voltados 
à produção rural. 

No início do próximo ano, em fevereiro, 
o destino será a Alemanha, sede de duas 
importantes feitas do setor: a Fruit logís-
tica, em Berlim, o maior e mais importante 
evento da horticultura mundial, e a Biofach, 
em Nuremberg, principal feira de produtos 
orgânicos do mundo.

Expedições técnicas ganham espaço entre 
produtores e são alternativas para troca de 
experiências e melhorias no mercado

Visita à áreas produtoras de hortaliças na 
Alemanha é um dos principais destinos dos 
viajantes
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campo GrandE Expo trará tEmas rElacionados 
a  aGricultura 4.0; fEira acontEcE dE 16 a 20/07

Eficácia da HomEopatia no controlE da mastitE Em vacas lEitEiras

proJEto EspanHol trabalHa Em orGânicos mais rEsistEntEs

A tecnologia de informação é 
um caminho sem volta no 
agronegócio, tanto é que es-
tamos vivenciando a quarta 
revolução tecnológica, a 

chamada agricultura 4.0. inovações que 
estão contribuindo para a melhoria de todo 
o processo de produção agrícola. Tamanha 
relevância inspirou um dia todo dedicado à 
agricultura durante a Campo Grande Expo, 
que acontece de 16 a 20 de julho, na capital 
sul-mato-grossense, no Terra Nova Eventos.

importantes pesquisas apontam que o 
desafio para os próximos anos é produzir 
mais com menos. Para se ter uma ideia do 
que isso significa, de acordo com o journal of 
dairy Science, “a população mundial aumen-
tará de 7,6 para 10,5 bilhões de pessoas até 
2067, enquanto as terras cultiváveis devem 
reduzir em torno de 25%”. ou seja, serão 
muitos os desafios para produzir alimentos.

E se a tecnologia é a grande aliada do 
homem na produção agrícola, a Campo 
Grande Expo preparou uma programação 

especial no dia 20 de julho, último dia 
do evento. Serão palestras, seminários, 
dinâmicas de máquinas no campo e mini-
cursos. “o conteúdo é todo voltado para a 
agricultura 4.0, na sustentabilidade e nos 
sistemas integrados de produção (ilP/
ilPF). um dia todo voltado para a lavoura, 
das 8 às 19 horas, gratuitamente”, explica 
Alessandra Piano, organizadora da feira.

importantes personalidades estão con-
firmadas, como dr. Alex Marcel Melotto, 
diretor-executivo da Fundação MS; os 
pesquisadores, também da Fundação MS, 
dr. douglas de Castilho Gitti; e dr. André 
Ricardo Bezerra; o produtor rural, Rogério 
Gilberto Zart; dorotéia Alves Ferreira, 
Phd em Produção Vegetal e Microbiologia 
de Solo pela Esalq-uSP; joão Pedro Cuthi 
dias, consultor em Agricultura Sustentável; 
e Marcone Beta, consultor Agropecuário.

Completam ainda o time de feras da 
programação voltada à agricultura, os 
engenheiros agrônomos, Felipe loeff e 
Cleber Beretta; os pesquisadores da Em-

brapa Gado de Corte, Eduardo Macedo; 
dr Roberto Giolo;

dr. Vanderley Porf írio; dr. Ademir hugo 
Zimmer; drª Fabiana Villa; e drª Mariana 
Pereira; além de técnicos do Senar/MS.

Vale ressaltar que cada um dos dias terá 

um tema: dia do jovem no Campo (16/7); 
dia do Pantaneiro (17/7); dia da Mulher 
do Agro (18/7); e dia do leite (19/7). Estão 
programadas dinâmicas de campo, pales-
tras, leilões de gado e rodadas de negócios 
durante toda feira. o evento reúne fabri-
cantes de máquinas, implementos, insumos 
e serviços para a agricultura e pecuária. Ao 
todo, serão 80 estandes. Confira a agenda 
completa do evento no Portal Agroin, www.
agroin.com.br.

esTruTura - destaque para as 
montadoras de tratores e colheitadeiras, 
john deere, New holland, Case hi e Stara 
Máquinas Agrícolas. As fabricantes de car-
ros e caminhões Ford, Fiat, Toyota, Suzuki, 
Cargo Caminhões, iveco, também marcam 
presença. Algumas inclusive, contarão com 
pista de test drive.

o evento conta com importantes patro-
cinadores, como Caixa Econômica, Yara, 
Germisul e Senar/MS, além de instituições 
públicas e privadas que confirmaram apoio 
e presença institucional. 

Na produção de leite a mastite é 
considerada a doença de maior 
impacto econômico. o inimigo, 

por vezes silencioso, pode causar impactos 
na produtividade do animal, prejuízos no 
lucro do produtor e também à indústria 
de alimentos.

A doença caracteriza-se por uma infla-
mação da glândula mamária, que ocorre 
devido à contaminação por bactérias, vírus, 
fungos ou por alguns traumas provocados 
por agentes químicos e térmicos, por exem-
plo, e até problemas metabólicos. 

Entre os principais prejuízos estão a 
redução na produção e descarte do leite, 

elevados custos do tratamento e, em alguns 
casos, morte dos animais. As perdas afetam 
também outros dois setores da cadeia pro-
dutiva: os laticínios e o consumidor. 

A mastite pode se apresentar de duas 
formas: clínica ou subclínica. A forma 
clínica se caracteriza por alterações visí-
veis no leite e/ou no úbere do animal. já a 
subclínica não apresenta alterações visíveis 
e, por isso, o prejuízo torna-se ainda maior. 
Para o diagnóstico da mastite subclínica são 
necessários testes químicos ou a compro-
vação do aumento do número de células 
somáticas (CCS).

No manejo preventivo, além dos pro-

cedimentos normais de higiene, nutrição e 
bem-estar animal, a homeopatia Populacio-
nal chega como importante ferramenta para 
atuar diretamente na imunidade do animal, 
elevando sua capacidade de defesa natural 
o que resulta em maior proteção contra a 
ação dos agentes causadores da mastite.

“o atual cenário mais do que nunca 
requer dos produtores mais eficiência e a 
mastite por ser o maior desafio da produção 
leiteira, precisa de um controle eficaz. A uti-
lização da homeopatia estimula a saúde da 
glândula mamária, auxiliando no controle 
e prevenção dos casos de mastite clínica e 
subclínica e, consequente, reduz em 100% 

o descarte do leite devido à segurança da 
homeopatia Populacional” explica Roberta 
Porto, Médica Veterinária. 

o projeto europeu Breeding for Re-
siliente, Efficient and Sustainable 
organic Vegetable Production 

(BRESoV)  está trabalhando no cultivo 
de vegetais orgânicos mais resistentes às 
mudanças climáticas e também a pragas. o 
estudo é dirigido pela universidade de Cata-
nia, na itália, em parceria com a universitat 
Politècnica de València, na Espanha, e tem 
previsão de mais quatro anos de duração. 

de acordo com jaime Prohens, diretor 
do instituto de Conservación y Mejora de 

la Agrodiversidad Valenciana (CoMAV) da 
universitat Politècnica de València, estão 
sendo realizados vários estudos na área dos 
orgânicos, mas esse em específico engloba 
toda a Europa. Ele disse ainda que o obje-
tivo principal do projeto é criar alimentos 
cada vez mais saudáveis, com baixo custo 
e maior resistência. 

“o projeto se concentra em aumentar a 
tolerância da planta ao bióticos e estresse 
abiótico e adaptar variedades com as exigên-
cias específicas dos processos de agricultura 

biológica e de baixo investimento”, comenta. 
Para Ferdinando Branca, professor da 

universidade de Catania, agora é o momento 
ideal para se começar investir nesses méto-
dos de produção. “Atualmente, o material de 
reprodução existente é predominantemente 
otimizado para a agricultura convencional. 
Nosso objetivo é adaptar e melhorar os re-
cursos genéticos especificamente para que 
a produção orgânica seja mais competitiva e 
atraente para os agricultores”, explica. 

o estudo analisará a diversidade natural 

das culturas como ponto de partida para a 
seleção e melhoramento genético de cada 
uma das espécies. Assim, elas pode ser 
tratadas de diferentes formas, levando em 
consideração suas características e tirando 
um maior proveito da técnica e do vegetal. 

“Avaliaremos a eficácia das variedades e 
linhas de melhoramento em condições de 
seca, altas e baixas temperaturas e escas-
sez de nitrogênio, bem como desenvolver 
novas variedades mais resistentes a pragas 
e doenças”, finaliza Prohens. 
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Francisco Matturro, vice-presidente da ABAG e 
presidente da Agrishow, será um dos participantes 
do Painel de Líderes que acontece dia 16 e terá como 
mediador José Luiz Tejon
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Maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
Agrícola e Pecuário (PAP) 2018/2019, que 
teve a presença do presidente da Repú-
blica Michel Temer. Em seu discurso, o 
ministro destacou o consenso que marcou 
a negociação entre setores do governo e 
demandas dos representantes do setor 
privado para elaborar o plano neste ano.

recuPeraÇÃo. um relatório 
do departamento de Agricultura dos 
Estados unidos (uSdA) indicou que o 
comércio do varejo de alimentos do Brasil 
está aumentando devido a recuperação 
econômica do País. Segundo o relatório, 
como o poder de consumo da população 
melhorou, os varejistas estão começando 
a comercializarem novamente, o que po-
deria representar um sinal positivo para 
as exportações dos EuA para o Brasil. 
“os segmentos de processamento mais 
relevantes no Brasil são carne, bebidas, 
produtos lácteos, chá, café, cereais, óleos 
e gorduras, açúcar, lanches, sorvetes, 
condimentos, fermento, produtos de 
trigo, frutas processadas e legumes, 
desidratados e congelados, chocolate, 
doces e peixe”, finaliza o relatório.

Troca Boa. Cidade mais limpa; 
agricultores valorizados; alimentos mais 
saudáveis na mesa do cidadão e pessoas 
em situação de vulnerabilidade ajudadas. 
Esses são os objetivos do “Projeto Via 
Verde”, uma ação socioambiental organi-
zada pela Prefeitura de Amparo (SP), em 
que a população troca 3kg de recicláveis 
por 2kg de hortifrútis. A ação que teve 
início, como projeto-piloto, no dia 25 de 
junho, arrecadou em seu quarto dia de 
campanha, quando a reportagem esteve 
no município, mais de uma tonelada de 
recicláveis, número que surpreendeu os 
envolvidos com o projeto.

regionaliZar. o secretário de 
defesa Agropecuária do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
luis Rangel, se reune no dia 12 de julho, 
com representantes de cinco coopera-
tivas de criadores de aves do oeste do 
Paraná. Rangel vai ouvir quais são as 
principais dificuldades das empresas 
para a implantação do modelo de fis-
calização agropecuária regionalizada. 
integrantes do Serviço de inspeção de 
Produtos de origem Animal (Sipoa) 
paranaense participarão das discussões. 
Segundo o secretário a reorganização da 
inspeção vai permitir que as empresas 
tenham acesso direto ao Sipoa, evitando 
deslocamentos para resolver questões 
em Brasília. 

Brasileiro. o veterinário bra-
sileiro Guilherme Costa, servidor do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, foi reeleito para a presi-
dência da Comissão Codex Alimentarius. 
A reeleição ocorreu por aclamação. A 
decisão ocorreu durante a 41ª Sessão da 
entidade, na sede da organização das 
Nações unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAo), em Roma, na itália. 
Guilherme foi eleito para seu primeiro 
mandato em 2017. o Brasil e a América 
do Sul nunca haviam ocupado a Presi-
dência do Codex Alimentarius. Antes 
de ser eleito presidente, ele já havia sido 
vice-presidente do órgão por três anos e, 
há mais de 25 anos, está envolvido com 
as atividades da organização. 

Plano saFra. o ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Blairo Maggi, participou na manhã dia 
(4) de cerimônia do Banco do Brasil, 
marcando o início da execução do Plano 

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