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Para Salvar aS abElhaS é PrEciSo 
Mudar colMEiaS, diz ESPEcialiSta
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china iSEnta 
alGunS ProdutoS 
doS Eua dE tarifaS 
rEtaliatóriaS

A China anunciou seu primeiro 
lote de isenções tarifárias para 16 tipos 
de produtos dos Estados Unidos, dias 
antes de uma reunião planejada entre 
negociadores comerciais dos dois países 
para tentar diminuir a escalada de suas 
tarifas. Página 3.

brasil e méxico iniciaram negociações 
para um acordo de livre comércio, disse o 
secretário especial de Comércio Exterior 
e Assuntos internacionais do ministério 
da Economia, marcos troyjo, em uma 
tentativa de aprofundar os laços entre 
as duas maiores economias da América 
Latina. Página 2.

braSil inicia 
nEGociaçõES dE 
livrE coMércio 
coM México

Alexandre de sene Pinto, 
professor do Centro Univer-
sitário moura Lacerda, de 
ribeirão Preto (sP), destaca 
o pioneirismo brasileiro no 

ramo. “toda a tecnologia que os outros 
países estão usando para grandes áreas está 
vindo do brasil. o drone para liberação, as 
técnicas para quantificar os parasitoides, o 
momento e a frequência de liberação, tudo 
é brasileiro. Passamos a ser exportadores 
de tecnologia de controle biológico para 
campos abertos”, afirma.

sene Pinto palestrou no 2º Curso de 
Controle biológico de Pragas no brasil, 
promovido pela Embrapa e pela Federação 
brasileira de Plantio direto e irrigação 
(Febrapdp), realizado entre os dias 27 a 29 
de agosto na Embrapa Cerrados (dF). o 
evento reuniu 50 profissionais interessados 
nas novidades do mercado e em aperfeiçoar 
as técnicas de controle biológico de pragas 
para o setor agropecuário.

Mercado Mundial cresce 9% 
ao ano, o brasileiro, 15%

de acordo com estimativa da empresa 
de consultoria dunhan trimmer, o mercado 
mundial de bioagentes movimentará em 
2020 mais de Us$ 5 bilhões, sendo mais 
de Us$ 800 milhões na América Latina. 
E enquanto o mercado de biológicos do 
mundo está crescendo 9% ao ano, no País 
o aumento é de mais de 15%.

o professor aponta ainda as tendências 
mundiais para a área: adaptação de tecno-

logias na África; migração para sistemas de 
produção orgânica na Europa; investimentos 
da China para substituição de produtos 
químicos por biológicos; nos Estados Uni-
dos, mudança nas empresas de químicos e 
instalação de filiais de empresas brasileiras.

Para chegar a esse ponto, a pesquisa 
científica continua sendo fundamental. 
Essa é a opinião de marcelo Ayres, chefe
-adjunto de Pesquisa e desenvolvimento 
da Embrapa Cerrados. Ele destaca que o 
controle biológico está no dNA do centro 

de pesquisa, que, desde sua criação, tem 
contribuído com o desenvolvimento de 
produtos para o controle das cigarrinhas da 
raiz e das pastagens, bem como de brocas.

segundo o vice-presidente da Febrapdp 
no distrito Federal, José Guilherme bren-
ner, a grande procura pelo curso é devido 
à busca de alternativas para a agricultura: 
“isso reflete o atual momento. Vários players 
da agricultura brasileira estão unidos em 
torno desse ideal. 

Continua na página 3.

Com aplicação desse tipo de manejo em mais de 23 milhões de hectares, 
o Brasil está na liderança mundial no uso do controle biológico nas 
lavouras e já exporta tecnologias da área para outros países

MErcado: braSil é lídEr Mundial EM 
tEcnoloGiaS dE controlE biolóGico

Joaninha é um inseto inimigo natural do pulgão que ataca as plantações, desempenhando papel importante 
para o controle biológico natural.

Foto: Reprodução Internet
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A Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) 
divulgou nesta terça-feira, 
10 de setembro, dados da 
safra de grãos 2018/19 que 

colocam Goiás num cenário de destaque, 
com recorde na produção. os dados apon-
tam, por exemplo, que enquanto no brasil 
houve crescimento de 6,4% na safra de 
grãos, passando de 227,7 milhões de tone-
ladas na safra 2017/18 para 242,1 milhões 
de toneladas na safra 2018/19, Goiás teve 
incremento de 15,6%, passando de 21,25 
milhões de toneladas na safra 2017/18 
para 24,57 milhões de toneladas de grãos 
produzidos na safra 2018/19 - sendo, ainda, 
reconhecido como o Estado que apresentou 
o maior crescimento da produção de grãos 
na região Centro-oeste.

o destaque para a produção de grãos 
ficou com o milho 2ª safra, com crescimento 
de 48,3% no Estado, indo de 6,3 milhões 
de toneladas na safra 2017/18 para 9,48 
milhões de toneladas na safra 2018/19. tam-
bém são destaques a produção de girassol 
(crescimento de 55,4%, passando de 24 mil 
toneladas para 37,3 mil toneladas) e de sorgo 
(crescimento de 39,4%, passando de 710,5 
mil toneladas para 990,4 mil toneladas).

Em relação à produtividade e à área 
plantada da safra de grãos, houve cresci-
mento de 6,8% da área plantada no Estado, 
que passou de 5,3 milhões de hectares para 
5,6 milhões de hectares de uma safra para 

outra, e Goiás apresentou ganhos de produ-
tividade de 8,3% (4,0 quilos por hectare, na 
safra 2017/18 para 4,3 quilos por hectares, 
na safra 2018/19) – maior produtividade 
entre os estados da região Centro-oeste.

algodão - de acordo com a Conab, 
a produção brasileira de algodão também 
teve acréscimo e a estimativa para a safra 
2018/19 é de aumento de 35,9% em relação 
ao produzido na safra anterior. A produção 
nacional foi equivalente a 4,1 milhões de 
toneladas de caroço de algodão e 2,7 milhões 
de algodão em pluma.

Em relação a Goiás, os dados apontam 
crescimento da produção do algodão pluma, 
de 53,3 mil toneladas na safra 2017/18 para 
68,5 mil toneladas na safra 2018/19. Já em 
relação ao caroço de algodão, a produção 

em Goiás subiu de 82 mil para 105,3 mil 
toneladas, totalizando aumento de 28,4% 
na produção (área plantada teve acréscimo 
de 28,5% no Estado, passando de 33 mil 
hectares para 42,4 mil hectares).

outras culturas - também foi 
divulgado nesta terça-feira, 10 de setembro, 
o Levantamento sistemático da Produção 
Agrícola do instituto brasileiro de Geografia 
e Estatística (ibGE), referente a agosto de 
2019. destaque para Goiás no aumento da 
safra do café arábica, passando de 17,62 
mil toneladas para 20,18 mil toneladas no 
comparativo das duas safras (aumento de 
14,5%). outras culturas com acréscimo 
foram a da banana, que passou de 198,5 
mil toneladas para 207,4 mil toneladas (au-
mento de 4,5%), e da cana-de-açúcar, que 
foi de 73,44 milhões de toneladas para 76,81 
milhões de toneladas (aumento de 4,6%).

de acordo com o secretário de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Antônio Carlos de souza Lima Neto, os nú-
meros são reflexo da política do Governo de 
Goiás de fortalecer a atividade agropecuária 
no Estado. “Apesar de algumas dificulda-
des, o setor mostra sua força, crescendo 
e proporcionando desenvolvimento para 
municípios goianos. A secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, junto com as jurisdicionadas Emater, 
Agrodefesa e Ceasa, tem promovido ações, 
projetos e atividades para que o produtor 
rural possa desenvolver suas atividades no 
campo, resultando na criação de emprego 
e renda, na movimentação da economia 
nas cidades e no estímulo ao comércio e 
produção industrial”, enfatiza. 

Dados da Conab e do IBGE mostram números 
expressivos da produção goiana para a safra 
2018/19, com destaque para o crescimento da 
produção de milho 2ª safra, girassol, sorgo, algodão e 
cana-de-açúcar

récordE: GoiáS tEM crESciMEnto da 
Safra dE GrãoS aciMa da Média nacional

brasil e méxico iniciaram negociações 
para um acordo de livre comércio, 
disse o secretário especial de Co-

mércio Exterior e Assuntos internacio-
nais do ministério da Economia, marcos 
troyjo, em uma tentativa de aprofundar os 
laços entre as duas maiores economias da 
América Latina, em um momento em que 
tensões comerciais ameaçam prejudicar o 
crescimento global.

troyjo disse que o brasil iniciou formal-
mente as negociações de livre comércio com 
o méxico, que recentemente ratificou um 
novo pacto comercial com Estados Unidos 
e Canadá em substituição ao tratado Norte
-Americano de Livre Comércio (Nafta, na 
sigla em inglês).

o secretário afirmou que o méxico 

tinha tradicionalmente foco no comércio 
com seus parceiros de Nafta, mas que de-
seja diversificar. Ele acredita que o brasil 
poderá exportar mais produtos agrícolas 
para o méxico, economia número 2 da 
América Latina.

o Ministério da econoMia 
do México confirMou as nego-
ciações - “tivemos conversas para ver 
de que forma podemos avançar em direção 
à liberalização, mas ainda não decidimos 
qual caminho tomar”, disse a pasta em um 
comunicado. “mas estamos trabalhando 
nisso.”

o comércio entre brasil e méxico figura 
abaixo dos volumes desejados, afirmou 
troyjo em uma conferência organizada 
pelo Conselho Empresarial brasil-China, 

em são Paulo.
Agora, porém, o acordo entre méxico, 

EUA e Canadá mudou o cenário, disse 
ele, acrescentando que “o brasil tem um 
interesse mais imediato em aumentar suas 
exportações de commodities agrícolas para 
o méxico.”

o acordo ainda precisa ser ratificado 
por congressistas dos EUA e do Canadá.

As negociações com o méxico represen-
tam o mais recente capítulo nos esforços 
do brasil para abrir sua economia e manter 
relações comerciais com mais países.

sob o governo de Jair bolsonaro, o brasil 
também já iniciou conversas por um acordo 
comercial com os Estados Unidos e acredita 
que um acordo entre a União Europeia e o 
mercosul será ratificado.

braSil inicia nEGociaçõES dE livrE coMércio coM México

Foto: Reprodução Internet
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Acredito que o controle bio-
lógico, que é uma tecnologia 
sustentável, tem um futuro 
muito grande pela frente”, 
acredita.

John Landers, vice-presidente honorá-
rio da Febrapdp, aponta paralelos entre o 
controle biológico no brasil e o início da 
adoção do sistema de Plantio direto no 
País, destacando a necessidade de mudança 
de mentalidade dos produtores, já que não 
se trata de um controle químico. “É preciso 
auferir a força do controle natural, ver se é 
necessário introduzir um agente biológico 
e entender que não é algo imediato, porque 
você não vai ver insetos mortos no chão 
no dia seguinte. Você tem que prever o 
desenrolar da situação bem antes do ponto 
crítico para a lavoura”, explica.

A primeira forma de controle biológico 
relatada remonta ao século iii antes de 
Cristo, na China. “É o método racional 
de controle de pragas mais antigo que se 
tem na humanidade”, destaca o professor 
do Centro Universitário moura Lacerda, e 
agora ele é uma das bases da 4ª revolução 

A China anunciou seu primeiro lote de 
isenções tarifárias para 16 tipos de 
produtos dos Estados Unidos, dias 

antes de uma reunião planejada entre ne-
gociadores comerciais dos dois países para 
tentar diminuir a escalada de suas tarifas.

As isenções se aplicarão aos produtos 
norte-americanos, incluindo alguns medi-
camentos e lubrificantes anticâncer, bem 
como aos ingredientes de ração animal, soro 
de leite e farinha de peixe, disse o ministério 
das Finanças em comunicado em seu site.

Pequim informou em maio que inicia-
ria um programa de isenção, em meio a 
crescentes preocupações com o custo da 
prolongada guerra comercial em sua eco-
nomia que já está desacelerando.

Alguns analistas veem o movimento 

agrícola, também chamada de “agricultura 
4.0” ou “agricultura digital”. Alexandre Pinto 
completa: “o controle biológico passou a ser 
tecnologia com o advento de formulações 
para microrganismos e o uso tecnificado 
de macrorganismos, com a aplicação via 
drones em grandes áreas, em mesmo nível 
que os agroquímicos”.

trataMento reduziu eM 60% 
presença de falsa-Medideira

Uma tendência apontada pelo professor 
é o uso de bioagentes no tratamento de se-
mentes. Ele cita uma pesquisa com sementes 
de soja tratadas com os fungos b. bassiana, 
metarhzium anisopliae e isaria fumoso-
rosea. Até 60 dias depois do tratamento, 
houve a diminuição de 60% de lagartas falsa-
medideira, 30% de Helicoverpa armigera e 
60% de mosca-branca na parte aérea, além 
da redução de 50% no consumo das folhas 
pelas pragas. resultados semelhantes foram 
obtidos com hortaliças e feijoeiro. “A planta 
com sementes tratadas com qualquer desses 
microrganismos produz tanta peroxidase, 
que fica impalatável a essas pragas”, informa.

outra tendência é o manejo externo, 

como um gesto amigável, mas não o enxer-
gam como um sinal de que ambos os lados 
estão preparando um acordo.

“A isenção pode ser vista como um gesto 
de sinceridade para com os EUA antes das 
negociações em outubro, mas provavelmen-
te é mais um meio de apoiar a economia”, 
escreveu em nota o economista do iNG 
para a China, iris Pang.

“Ainda há muitas incertezas sobre as 
próximas negociações comerciais. Uma lista 
de isenção de apenas 16 itens não mudará 

que utiliza bioagentes no entorno das 
áreas-alvo, o que diminui o custo do con-
trole, já utilizado em citros para o controle 
do psilídeo e em desenvolvimento para o 
manejo-da-broca e do sphenophorus sp. 
em cana-de-açúcar.

Mercado de ativos biológi-
cos - os prejuízos causados por insetos

a posição da China”, disse ela.
de fato, a lista isenta é curta em compa-

ração aos mais de 5 mil tipos de produtos 
dos EUA que já estão sujeitos a tarifas adi-
cionais da China. Além disso, os principais 
produtos importados pelos EUA da China, 
como soja e carne de porco, ainda estão 
sujeitos a pesadas cobranças adicionais, 
já que a China aumentou as importações 
do brasil e de outros países fornecedores.

Pequim disse que trabalharia na isenção 
de alguns produtos dos EUA se eles não 

china iSEnta alGunS ProdutoS doS Eua dE tarifaS rEtaliatóriaS

-praga são enormes. Uma área com 25 in-
setos por metro quadrado reduz a produção 
de pasto e afeta sua capacidade de suporte 
de animais. Um pasto saudável poderia 
suportar 6,65 animais por hectare. Quando 
atacado pela cigarrinha-da-pastagem, seu 
rendimento reduz para 4,65 animais. ou 
seja, a cada dez dias, são produzidos 59 
quilos a menos de carne no mesmo espaço. 
“mas o fungo, quando aplicado, não fica na 
pastagem só por esse período. seu efeito 
será sentido por mais tempo”, explica o 
pesquisador da Embrapa Cerrados, roberto 
Alves, e coordenador do curso.

o mercado de micoinseticidas tem 
registrado grande crescimento. Para o con-
trole da cigarrinha-da-pastagem, existem, 
37 produtos registrados no ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(mapa) com metarhizium anisopliae. Já 
para mosca-branca, cigarrinha-do-milho, 
broca-do-café, psilídeo do citrus, moleque-
da-bananeira e outras pragas que podem 
ser combatidas com o fungo beauveria 
bassiana, existem 26 produtos disponíveis 
no brasil.

fossem facilmente substituídos por outros 
países. os Estados Unidos são de longe o 
maior fornecedor de soro de leite da China, 
um ingrediente importante na alimentação 
de leitões e dif ícil de obter em grandes 
volumes de outros países.

os analistas observaram que, com os 
impostos sobre a soja e outras importa-
ções importantes, como carros fabricados 
nos EUA, a China está mirando uma base 
de apoio político essencial ao presidente 
dos EUA, donald trump, principalmente 
fábricas e fazendas do Centro-oeste e do 
sul num momento de menor ímpeto na 
maior economia do mundo.

A China impôs várias rodadas de impos-
tos sobre mercadorias dos EUA em retaliação 
as tarifas estabelecidas pelos EUA, começan-
do em julho e agosto do ano passado com 
uma taxa de 25% sobre cerca de 50 bilhões 
de dólares em importações dos EUA.

No total, as duas maiores economias do 
mundo aplicaram tarifas de 100 bilhões de 
dólares em mercadorias umas das outras, 
numa amarga guerra comercial que se ar-
rasta há mais de um ano e eleva o espectro 
de uma recessão global.

“A isenção pode 
ser vista como 
um gesto de 
sinceridade para 
com os EUA”

Foto: Reprodução Internet
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ibGE: Safra dE GrãoS dEvE crEScEr dE 5,9%

A produção brasileira de ce-
reais, leguminosas e oleagi-
nosas deve fechar 2019 com 
um crescimento de 5,9% em 
relação ao ano anterior. de 

acordo com o Levantamento sistemático 
da Produção Agrícola (Lspa), realizado em 
agosto pelo instituto brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (ibge), o país deve ter uma 
safra recorde de 239,8 milhões de toneladas 
neste ano, ou seja, 13,3 milhões a mais do 
que em 2018.

No levantamento anterior, realizado em 
julho, a estimativa era um pouco menor, de 
239,7 milhões de toneladas, ou 5,8% a mais 
do que no ano anterior.

de acordo com o ibge, a alta de 5,9% 
deve ser puxada pela produção de milho, 
que deve crescer 21,5% em relação ao ano 
anterior. As outras duas grandes lavouras 
de grãos devem ter queda: soja (-3,9%) e 
arroz (-12,7%).

Entre as outras lavouras de grãos em que 
se estima produção acima de 1 milhão de 
toneladas, deverão fechar o ano com alta o 
algodão (32,4%), o sorgo (13,9%) e o trigo 
(9,5%). o feijão, por outro lado, deve ter 
queda de 1,1% no ano.

outros produtos - o LsPA tam-
bém estima a produção de outros produtos 
agrícolas importantes. A maior lavoura do 
país, a de cana-de-açúcar, deve ter queda 
de 1,4%. também são esperados recuos nas 
produções de café (-13%), laranja (-1%), 
tomate (-4,3%) e uva (-10,5%). Por outro 
lado, são esperados avanços nas produções 
de banana (3,8%), batata-inglesa (0,8%) e 
mandioca (4,1%).

As outras duas grandes 
lavouras de grãos 
devem ter queda: soja 
(-3,9%) e arroz (-12,7%)

Foto: Reprodução Internet
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testes de laboratório confirmaram 
que a peste suína africana causou 
a morte de suínos em pelo menos 

sete aldeias perto de manila. Um órgão de 
várias agências será criado para garantir 
que a doença altamente contagiosa não se 
espalhe mais, disseram autoridades filipinas 
na segunda-feira.

o secretário de Agricultura, William 
dar, disse em entrevista coletiva que 16 
das 20 amostras de sangue enviadas para 
um laboratório britânico apresentaram 
resultado positivo para a doença, mas mais 
testes foram necessários.

“o que nos atingiu não sabemos entre 
as 35 cepas”, disse dar, referindo-se às di-
ferentes cepas do vírus com graus variados 
de letalidade. Ele apelou a jornalistas para 
ajudar o governo a evitar alarmes públi-
cos que poderiam prejudicar a criação de 
porcos local.

mais de 7.400 animais foram abatidos 

A diminuição de quase 40% 
no número mundial da 
população dos principais 
polinizadores, as abelhas, 
está exigindo que se criem 

mais colmeias diferenciadas para “salvar” 
esses insetos. Foi isso que informou o espe-
cialista derkel mitchell, em um artigo que 

foi publicado no portal The Conversation.
Além disso, ele explica que é preciso 

que a apicultura utilize técnicas modernas 
para proteger as suas abelhas, como o mo-
nitoramento daquelas que vivem em locais 
muito diferentes do seu habitat natural. 
mitchell é especialista no assunto, tendo 
dedicado anos de sua vida acompanhando 
a apicultura.

“Há alguns anos, demonstrei que as 
perdas de calor das colmeias artificiais, ou 
seja, aquelas feitas pelo homem, são mui-
tas vezes maiores do que os seus ninhos 
na natureza. Agora, usando técnicas de 
engenharia é possível encontrar mais fa-

Para especialista, 
formato das colmeias é 
o problema

Para Salvar aS abElhaS é 
PrEciSo Mudar colMEiaS

cilmente esses problemas. É possível notar 
que o desenho atual das colmeias artificiais 
também cria níveis de umidade mais baixos, 
que favorecem parasitas predadores dos 
insetos”, comenta.

isso porque, os ninhos naturais que são 
formados dentro das cavidades das árvores 
criam altos níveis de umidade, onde as abe-
lhas conseguem evitar que esses parasitas 
se reproduzam, podendo estragar a quali-
dade de vida da colmeia, ou até dizimar a 
população. “Podemos ver a qualidade das 
abelhas na sua capacidade diferenciada de 
escolher ninhos maiores ou menores, de-

filiPinaS rEPorta 
PriMEiro caSo dE PSa

em fazendas em vilarejos nas províncias de 
rizal e bulacan que temiam ter sido atingi-
dos pela infecção viral nos últimos meses.

o departamento de Agricultura está 
verificando relatos de infecções em outras 
áreas, disse dar, mas ele se recusou a iden-
tificar as áreas.

Apesar da confirmação das infecções, 
as autoridades Filipinas estão controlan-
do o problema e apertarão ainda mais as 
verificações de quarentena, inclusive em 
aeroportos e portos marítimos, e reprimirão 
o contrabando de carne importada para 
evitar surtos em grande escala, disseram 
autoridades. Eles garantiram que a oferta 
e os preços da carne suína permaneceriam 
normais.

“A indústria de suínos é uma das indús-
trias mais críticas do país. Não permita que 
seja afetada em grande escala”, afirmou dar. 
“tudo o que deve ser feito pelo governo com 
a ajuda do setor privado está sendo feito.”

pendendo das características do ambiente 
e também das próprias características dos 
polinizadores para aquele local específico”, 
conclui o especialista, em sua publicação.

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o 

In
te

rn
et

Por LEOnaRDO GOttEMS



groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 6

o crescimento não anda tão 
acelerado, mas está longe de 
parar. os dados do Escritó-
rio Nacional de Estatísticas 
revelam um crescimento de 

6,2% no segundo semestre do ano. A cifra 
é a mais baixa já registrada desde 1992. Em 
termos anuais, considerando todo o primeiro 
trimestre deste ano, o Pib chinês cresceu 
6,3% e a China segue na meta de crescer entre 

6% e 6,5% ao ano e dobrar de tamanho em 
2020 em relação a uma década atrás.

Esses números interessam muito ao 
brasil por ser um grande produtor de 
alimentos. segundo estimativa da Conab 
a safra de grãos 18/19, por exemplo, deve 
fechar em números recordes de 242,1 mi-
lhões de toneladas. Já a China é um grande 
mercado consumidor diante dos seus 1,386 
bilhão de habitantes. 

A relação comercial bilateral é a mais 
importante para o brasil há uma década, 
mas ainda limitada a três produtos: soja, 
minério de ferro e petróleo. Autoridades dos 

A China é a segunda 
economia mundial somente 
atrás dos Estados Unidos.

confErência diScutE oPortunidadES 
dE nEGócioS EntrE china E braSil

setores público e privado estiveram reunidas 
na Conferência Anual brasil-China, em são 
Paulo, para discutir temas estruturais para 
aperfeiçoar o comércio e investimento entre 
os países. o evento teve o lançamento de um 
estudo sobre os investimentos chineses no 
brasil em 2018, feito pelo Conselho Empre-
sarial brasil-China (CEbC).  o levantamento 
mostra que entre 2007 e 2018 o volume in-
vestido pelos chineses no brasil foi de Us$ 60 
bilhões, uma queda de 66% no ano passado 
ficando na casa dos Us$ 3 bilhões, mesmo 
com recorde de 30 projetos confirmados. 
Entre os motivos para esta queda estão 
fatores como a troca de governo no brasil 
com eleições conturbadas, privatizações, 
leilões e concessões aliados a instabilidade 
econômica. 

“a china reconhece nosso 
valor agropecuário”

mesmo diante deste cenário o agro-
negócio, setor estratégicos nas relações 
sino-brasileiras, vislumbra boas possibili-
dades. recentemente a China habilitou 24 
laticínios que devem exportar produtos 
lácteos na casa de Us$ 4,5 milhões. outra 
boa notícia chega para o setor de carnes. 
Com o avanço da Peste suína Africana 
(PsA) pelo continente asiático a demanda 
por proteína é maior. Nesta segunda-feira 
(9) 25 novos frigoríficos foram habilitados 
para exportar carne. o número de plantas 
habilitadas passa de 64 para 89. dos novos 

estabelecimentos habilitados, 17 são pro-
dutores de carne bovina, seis de frango, 
um de suíno e um de asinino. As empresas 
já podem exportar imediatamente. Neste 
setor o mapa enfrenta dificuldades para 
aprovar novas plantas já que a China exige 
um padrão de sanidade animal alto.

mesmo o brasil contando com esse re-
quisito, a documentação de comprovação 
ainda é burocrática conforme destaca o 
embaixador orlando Leite ribeiro, secretá-
rio de Comércio e relações internacionais 
do mapa. “mandamos 34 documentações, 
foram aprovadas 25. É um grande passo, 
mas o que nos barra é que a inspeção é 
feita por videoconferência. Eles confiam em 
nossa qualidade, mas a documentação por 
vezes perde quando traduzida. Hoje nossa 
principal negociação com a China é ampliar 
o volume de proteína animal”, ressalta. 

o evento teve a palestra de abertura 
feita pelo vice-presidente do brasil, Hamil-
ton mourão, que ressaltou o potencial do 
agronegócio neste cenário, impulsionado 
pelas tecnologias. “A China reconhece 
nosso valor agropecuário. Avançamos para 
exportação de novos produtos incluindo 
temas como biotecnologia e agricultura 
digital. o agro é fruto do desenvolvimento 
científico, modernas técnicas de plantio 
direto e irrigação, agricultura de precisão, 
monitoramento e gestão qualificada de 
propriedades”, defendeu.

uM MoMento único
É assim que as autoridades presentes definiram as possibilidades de investimentos 

China-brasil: único. o cenário foi discutido em todas as frentes, incluindo os problemas 
de logística e infraestrutura, setores que interessam à China. Foram observadas também 
questões envolvendo investimentos em ferrovias, portos e aeroportos e investimentos 
em gás e novas fontes de energia, como a eólica. 

“Estamos diante de um momento único de investimentos no brasil. somos impor-
tantes para a China e a China é importante para nossa economia. devemos fomentar 
essa relação bilateral”. Luiz Felipe trevisan – diretor de investimentos do itaú e diretor 
do CEbC

“buscar novas oportunidades para o brasil em uma parceria estratégica com a 
China. Este é o nosso desafio: delinear isso de forma que seja proveitoso para ambas 
as nações”. Embaixador Luiz Augusto de Castro Neves – Presidente do CEbC

“infraestrutura, energia, alimentos – uma relação entre dois povos para criar, co-
nectar e colaborar. Façamos isso juntos”. André Clark – Presidente e CEo da siemens 
no brasil e diretor do CEbC

“Perante as profundas transformações econômicas internacionais temos que forta-
lecer as relações brasil-China, benéfica para os dois países. Há mercado para expandir”. 
Yang Wanming – Embaixador da China no brasil

“o brasil é um grande produtor. A China grande consumidor. temos mercado 
aberto em soja, algodão e celulose mas carne ainda é dif ícil. Ainda há protecionismo”. 
marcos Jank – Coordenador do Centro de Agronegócio Global do insper
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Maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
tos fitossanitários com uso aprovado para 
agricultura orgânica. o atendimento às 
especificações é pré-requisito para que 
as empresas possam registrar por uma 
via diferenciada produtos biológicos que 
serão utilizados para combate de pragas e 
doenças em diferentes culturas.

observatório. o presidente Jair 
bolsonaro e a ministra tereza Cristina 
inauguraram, na sede do ministério, o 
observatório da Agropecuária brasileira, 
ferramenta que dará a gestores amplo 
acesso a informações estratégicas para a 
tomada de decisões e elaboração de polí-
ticas públicas para o setor agropecuário. 
Na cerimônia, a ministra destacou que o 
observatório permitirá a integração de 
vários dados, atualmente espalhados em 
diversos setores do mapa.

couro. segundo a secretaria de 
Comércio Exterior, em agosto de 2019 
o brasil exportou 37,2 mil toneladas 
de couros. Na comparação com o mês 
anterior houve alta de 21,4% no volume 
embarcado. Em relação ao mesmo perí-
odo do ano anterior, a alta foi de 8,3%. 
Contudo, apesar do aumento dos volumes 
destinados à exportação, o faturamento 
recuou 25,5% em agosto último frente ao 
mesmo período de 2018. 

cereais. A organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e a Alimentação 
(FAo) divulgou, em 6 de setembro, um 
novo resumo da oferta e demanda de 
Cereais, elevando sua previsão para julho 
para a produção global de cereais em 22 
milhões de toneladas para 2,7 bilhões de 
toneladas, 2,1% acima da Execução de 
2018. As revisões refletem principalmente 
expectativas aprimoradas para a produção 
de milho nos EUA.

exportação. mais 25 plantas 
frigoríficas brasileiras estão habilitadas 
a vender carnes para a China, de acor-
do com comunicado da GACC (órgão 
de sanidade chinês) enviado dia 9, ao 
ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (mapa). o número de 
plantas habilitadas passa de 64 para 89. 
dos novos estabelecimentos habilitados, 
17 são produtores de carne bovina, seis 
de frango, um de suíno e um de asinino. 
As empresas já podem exportar imedia-
tamente. 

licenciaMento. A questão 
mais controversa do parecer do relator 
é a definição de áreas indígenas. o texto 
desconsidera como áreas protegidas 163 
terras indígenas sobre as quais ainda não 
há portarias assinadas pelo presidente 
da Fundação Nacional do Índio (Funai). 
o ponto não obteve consenso, ainda. 
Kataguiri afirmou que manterá na nova 
lei o artigo que considera terras indígenas 
apenas aquelas reconhecidas por porta-
rias assinadas. 

cÂMara. Foi aprovado, por una-
nimidade, o relatório do senador irajá 
(Psd-to), membro da Frente Parla-
mentar da Agropecuária (FPA), sobre a 
medida Provisória, que torna o Cadastro 
Ambiental rural (CAr) um sistema 
permanentemente aberto a atualizações 
e novas inscrições, para possibilitar a in-
clusão de dados de propriedades rurais a 
qualquer tempo. A mP, que expira em 14 
de outubro, segue agora para a Câmara 
dos deputados.

defensivos. Foi publicada no 
diário oficial da União a instrução nor-
mativa nº 25 que estabelece quatro novas 
especificações de referência para produ-

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

O remate ofertará touros Nelore com altas 
avaliações genéticas e registro definitivo

GEnética aditiva 
ProMovE 6ª Edição do 
lEilão da PriMavEra

No próximo dia 22, a Genética 
Aditiva, realiza no terra 
Nova Eventos, em Campo 
Grande (ms), a 6ª edição do 
Leilão Primavera Genética 

Aditiva e Convidados. serão ofertados 105 
lotes, entre duplos e individuais. 

 os destaques do leilão ficam por conta 
do rEm Gladiador (rEm dulldog x Notur-
no) que terá 33% leiloado e já é contratado 
pela Alta Genetics top 0,1% na ANCP e 
rEm Guru (rEm dulldog x rEm timon) 
que será vendido 50% e está contratado pela 
Abs Pecplan.

Na avaliação intra-rebanho, da safra 
2017, rEm Gladiador ficou em 12º lugar 
com destaque para peso a desmama, peso 
ao sobreano, acabamento de carcaça e pre-
cocidade sexual. Já o rEm Guru, se destaca 
pela morfologia racial e uma régua de dEPs 
extremamente equilibrada. Ambos são toP 
0,1% no programa ANCP e produziram 
sêmen aos 14 meses, comprovando sua 
precocidade.

Conhecida por um trabalho extrema-
mente criterioso e uma forte seleção, o 
rebanho Genética Aditiva, sempre buscou 
usar touros jovens para alcançar as melhores 
dEPs s os programas de seleção da ANCP, 
Geneplus Embrapa e PmGZ. resultado dis-
so, apenas para se ter uma ideia, a safra 2017 
da Genética Aditiva conta com 800 animais, 
e, para fim de comparação apenas com o 
programa da ANCP, a média dos animais 
são 76% maiores para Habilidade materna 
(mP120, fêmeas mais leiteiras), 60% maiores 
para Peso a desmama (dP120, produção 
de bezerros mais pesados), 67% superiores 

para Peso ao sobreano (dP450, ganho de 
peso pós-desmame), 96% superiores para 
Perímetro Escrotal (dEP365, Fertilidade), 
145% acima da média para Área de olho 
de Lombo (dAoL, rendimento Frigorí-
fico) e 270% superiores para acabamento 
de Carcaça (dACAb, mais gordura no 
contrafilé e picanha). Esses valores, num 
universo de aproximadamente 3 milhões de 
animais avaliados, o que demonstra toda a 
superioridade do rebanho Genética Aditiva.

três parceiros participam como convi-
dados, a Fazenda são Judas tadeu, no mu-
nicípio de Anastácio (ms), que vai ofertar 
6 lotes. Para Claudio Zottesso, o momento 
é promissor, pois além do aquecimento 
do mercado interno, a abertura de novos 
mercados favorece a produção de proteína 
animal com qualidade. Para Luiz Carlos 
Cesar da Costa, da Fazenda Arizona, no 
município de dois irmãos do buriti (ms), 
que vai ofertar três lotes, as expectativas 
são as melhores possíveis, isso porque não 
são apenas animais que são vendidos, mas 
sim, todo um pacote tecnológico que agrega 
valor ao rebanho do comprador. Já Jerônimo 
machado, da Agropecuária J machado, no 
município de terenos (ms), vai ofertar 6 
lotes. “selecionamos a ‘cabeceira’ da safra 
2017 de nosso rebanho, são animais de uma 
qualidade excepcional, filhos dos principais 
touros de centrais do mercado como dull-
dog, Armador e dheef”, afirma Jerônimo.

o leilão acontece dia 22 de setembro, 
a partir das 13h, horário de ms, no terra 
Nova Eventos, em Campo Grande (ms) e 
terá transmissão ao vivo pelo Canal terra-
viva e pelo site e app remat Web.
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