
    

Até o mo-
mento cerca de 
360 cooperati-
vas de 23 esta-
dos brasileiros já 
se mobilizaram 
para participar do “Dia de Cooperar”, 
chamado também de “Dia C”. Iniciati-
vas de voluntariado com ações sociais 
diversificadas -  que vão desde a doação 
de computadores para escolas; cadeiras 
de rodas para entidades beneficentes; 
alimentos para a população de baixa 
renda e sangue para hospitais até a 
realização de palestras de combate à 
violência e contra a exploração infantil 
-, fazem parte dessa campanha que terá, 
no dia 6 de setembro, uma grande cele-
bração em todos os estados brasileiros 
simultaneamente.   Página 7.   
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MaPa: "rEtorno dE 
adidoS aGrícolaS 
Foi indESEjávEl"

o repatriamento de sete adidos 
agrícolas sediados em países consi-
derados chaves para o agronegócio 
brasileiro não agradou ao Ministério 
da Agricultura. A pasta ficou sem os 
profissionais para articular as expor-
tações aos Estados Unidos, Argentina, 
Rússia, África do Sul, Japão, Suíça e 
Bélgica (sedes da base de articulação 
com a União Europeia) - apenas a China 
mantém adido brasileiro atualmente. A 
Secretaria de Relações Internacionais 
(SRI) do ministério classifica o retorno, 
ocorrido há quase duas semanas, como 
"indesejável".   Página 4.

“dia c” já Mobiliza 
360 cooPErativaS 
EM todo o PaíS

conab calcula SaFra dE GrãoS 
EM 193,87 MilhõES dE tonEladaS
Estimativa representa um crescimento de 2,6% em 
relação à safra 2012/2013

Companhia Nacional de 
Abastecimento divulgou, no 
último dia 9/7 que a safra 
brasileira de grãos 2013/2014 
é calculada em 193,87 mi-

lhões de toneladas. o número está no 9º 
Levantamento referente ao ciclo encerrado 
oficialmente em junho deste ano.

Foto: Reprodução Internet

No cálculo divulgado nesta quarta-feira, 
a Conab fez uma revisão para cima da es-
timativa em relação ao relatório anterior, 
divulgado no início de junho (191,247 
milhões de toneladas). o volume estimado 
representa um crescimento de 2,6% em re-
lação à safra 2012/2013, que foi de 188,658 
milhões de toneladas.

“Em relação à estimativa anterior, 
divulgada em maio de 2014, observa-se 
um ganho de 2,33 milhões de toneladas, 
justificado pelo aumento de 2,7 milhões 
de toneladas na produção de milho, 490 
mil toneladas no trigo, e 155,7 mil tone-
ladas no feijão terceira safra, que foram 
limitadas, principalmente, pela redução 
na produção de 517 mil toneladas de soja 
e 381,6 mil toneladas de arroz”, informou 
a Conab, no relatório.

Continua na página 3.

braSil EMbarca 33,97 MilhõES dE  
SacaS dE caFé na SaFra 2013/2014
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Matéria orGÂnica E o 
controlE dE PraGaS E doEnçaS

Com o aumento das áreas cul-
tivadas e a necessidade cada 
vez maior de alimentos os 
problemas relacionados com 
a produção, principalmente 

pragas, doenças de plantas e concorrência 
com plantas invasoras se multiplicam. São 
vários os fatores que contribuíram para 
esta multiplicação, entre as correntes que 
tentam explicar este fenômeno a Teoria 
da Trofobiose ou da Teoria da planta 
equilibrada diz que os ataques de pragas e 
doenças se devem ao uso indiscriminado 
de nutrientes solúveis, existentes na adu-
bação química e também aos agrotóxicos. 
Neste caso a planta fica em desequilíbrio e 

nutrientes essenciais, mas que os mesmos 
estejam em proporções satisfatórias, isto é, 
que haja equilíbrio dos nutrientes entre si 
e ainda, tanto aqueles que se encontra com 
baixa disponibilidade, tanto os que estão 
em excesso, são limitantes para as culturas. 
Como já dizia o famoso cientista, Justos 
Von Liebig, formulador da Lei do mínimo, 
que o crescimento da planta é determinado 
pelo nutriente presente no solo na mínima 
quantidade adequada, isso quer dizer que 
as plantas crescem de acordo com os nu-
trientes encontrados no solo.

Diversos estudos demonstram que o 
emprego da matéria orgânica aumenta 
consideravelmente a sanidade da planta, os 

adubos orgânicos oferecem todos os macro 
e micro nutrientes necessários, em doses 
proporcionais, sem excessos ou deficiên-
cias, melhora a capacidade de retenção de 
água, enriquece a microflora e estabiliza a 
estrutura dos solos. Além dos nutrientes, a 
adubação orgânica libera ácidos húmicos, os 
quais estimulam a capacidade de absorção 
de fósforo. 

Todos esses fatores estão diretamente 
relacionados na melhoria do metabolismo 
da planta e conseqüentemente na melhoria 
da tolerância às pragas e doenças.

(*) ElisângEla alvEs dE OlivEi-
ra é engenheira agrônoma e responsável 

técnica da Organoeste Campo Grande

sua seiva será formada por radicais livres, 
principalmente por aminoácidos, subs-
tâncias simples e solúveis de fácil digestão 
para os insetos ou microorganismos. Por 
outro lado, quando existe um equilíbrio 
nutricional na planta, o seu metabolismo 
consegue fabricar substâncias complexas, 
menos solúveis, como proteínas, açúcares e 
vitaminas. Dessa forma a planta dificilmente 
será atacada por pragas e doenças, já que 
essas substâncias não atendem as exigências 
nutricionais do parasita.

Para que as plantas fiquem livres do 
ataque de pragas e doenças, há a neces-
sidade não apenas da disponibilidade e 
quantidade de todos os macro e micro 

Por Elisângela Alves de Oliveira*

http://www.organoeste.com.br
http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
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o Brasil exportou 33,97 mi-
lhões de sacas de 60 quilos 
de café na safra 2013/2014 
(julho de 2013 a junho 
de 2014), representando 

aumento de 9,9% em comparação com o 
período anterior (30,91 milhões de sacas). 
os dados fazem parte de levantamento do 
Conselho dos Exportadores de Café do 
Brasil (CeCafé), divulgado nesta terça-feira 
(8/7). No período, a receita cambial alcan-
çou US$ 5,327 bilhões, o que corresponde a 
uma queda de 11,6% em relação a 2012/2013 

braSil EMbarca 33,97 MilhõES dE  
SacaS dE caFé na SaFra 2013/2014
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(US$ 6,029 bilhões).
o diretor-geral do CeCafé, Guilherme 

Braga, informa por meio de comunicado 
que o desempenho da safra 2012/2013 
foi positivo. A expectativa era de que no 
ano-safra 2013/2014 fossem exportadas 
cerca de 32,5 milhões de sacas e o volume 
foi 5% superior. A Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) estima colheita de 
49,1 milhões de sacas em 2013/2014, com 
estoque de passagem, também estimado 
pela Conab, de 14 milhões de sacas.

Com relação à receita cambial, o re-
sultado em 2013/2014 reflete o quadro 
de baixa continuada nos preços, que se 
observou até janeiro de 2014, quando o 
preço médio das exportações foi de US$ 
138,55 a saca. A recuperação gradual dos 
preços iniciou-se em fevereiro. Em junho 
passado os preços médios foram de US$ 
188,87 a saca, comenta Braga. 

o volume de café exportado no sexto 
mês de 2014 teve um aumento de 20,9% no 
total de sacas em relação a junho do ano pas-
sado, fechando em 2,858 milhões de sacas. 
Já a receita apresentou uma alta de 37,3%, 
se comparada à registrada no mesmo mês 
em 2013, alcançando US$ 539,784 milhões.

No primeiro semestre de 2014, 83,7% 
do café exportado foi da variedade arábica, 
9,5% de solúvel, 6,8% de robusta e 0,1% de 
torrado e moído. Durante este período, 
os cafés diferenciados (arábica e conilon) 

tiveram participação de 24,3% nas expor-
tações em termos de volume e de 32,5% na 
receita cambial.

o relatório mostra, ainda, que de janeiro 
a junho de 2014 a Europa foi o principal 

mercado importador, responsável pela com-
pra de 54% do total embarcado do produto 
brasileiro. A América do Norte adquiriu 
25% do total de sacas exportadas, a Ásia, 
15% e a América do Sul, 3%.

conab calcula SaFra dE GrãoS 
EM 193,87 MilhõES dE tonEladaS
Somadas primeira e segunda safras, a 

produção de milho foi revisada para 
cima e passou de 75,190 milhões 

para 77,886 milhões de toneladas (32,332 
milhões de toneladas na primeira safra e 
45,663 milhões na segunda).  Ainda assim, 
uma queda de 4,4% em relação à safra pas-
sada (81,505 milhões de toneladas).

Já a produção de soja foi revisada leve-
mente para baixo e passou de 86,659 mi-
lhões de toneladas para 86,052 milhões. o 
volume representa um crescimento de 5,6% 
em relação à safra 2012/2013, calculada em 
81,449 milhões de toneladas.

Entre as culturas de inverno, destaque 
para o crescimento de 33,4% na produção 
brasileira de trigo na comparação entre a 
safra anterior (5,527 milhões de toneladas) 
e a atual. A Conab revisou a estimativa 
para cima, de 6,883 milhões de toneladas 
em junho para 7,373 milhões no relatório 
divulgado nesta quarta-feira.

Área - A Companhia Nacional de Abaste-
cimento também revisou para cima o cálculo da 
área plantada na safra 2013/2014. A estimativa 
passou de 53,390 milhões de hectares para 
53,901 milhões. A variação é de 5,7% em relação 
à safra passada, quando a Conab calculou uma 

semeadura de 50,990 milhões de hectares.
“os destaques são as culturas de soja, 

com crescimento de 8,5% (2.369,3 mil 
hectares), trigo, com 18,4% (407,1 mil hec-
tares), feijão, com 11% (338,8 mil hectares) 
e algodão, com 24% (215 mil hectares). Na 
cultura do feijão, o destaque é a segunda 
safra, que apresenta um aumento de 20,5% 
(267,1 mil hectares). Em seguida, as culturas 
que apresentam os maiores aumentos são: 
o girassol, com 105,8% (74,2 mil hectares), 
a mamona, com 16,9% (14,8 mil hectares) 
e a cevada, com 12,5% (12,9 mil hectares)”, 
informou o relatório.

Maior volume não 
garantiu aumento na 
receita, de acordo com 
CeCafé

Foto: Reprodução Internet

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Continuação da Capa
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Mda aMPlia Prazo Para quitação dE dívida dE Produtor do rS

o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) informou estar to-
mando uma série de medidas para 

auxiliar agricultores afetados pelas chuvas 
no Rio Grande do Sul. Segundo o ministro 
Miguel Rossetto, serão prorrogados os pra-
zos para o pagamento de dívidas contraídas 
junto aos Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (Pronaf). "o 
agricultores que têm investimento contrata-
do em 2014 não terão a obrigação de quitar 

o repatriamento de sete 
adidos agrícolas sediados 
em países considerados 
chaves para o agronegócio 
brasileiro não agradou ao 

Ministério da Agricultura. A pasta ficou 
sem os profissionais para articular as ex-
portações aos Estados Unidos, Argentina, 
Rússia, África do Sul, Japão, Suíça e Bélgica 
(sedes da base de articulação com a União 
Europeia) - apenas a China mantém adido 
brasileiro atualmente. A Secretaria de Re-
lações Internacionais (SRI) do ministério 
classifica o retorno, ocorrido há quase duas 
semanas, como "indesejável". Em resposta a 
questionamento do Broadcast, a secretaria 
diz que o retorno foi determinado pela 
Advocacia-Geral da União (AGU) e que 
a substituição ensaiada desde 2013 está 
parada no Palácio do Planalto.

Para substituir os adidos, que iniciaram 
o trabalho em 2010, por um período de 
dois anos, prorrogado por mais dois anos, 
a seleção avaliou 100 inscritos - a maioria 
funcionários de carreira da Agricultura e 
de áreas ligadas à relações exteriores. o 
ministro da Agricultura, Neri Geller, en-
caminhou três nomes para cada vaga, mas 
a burocracia do Itamaraty e da Casa Civil 
em avaliá-los atrasou o processo.

"Ao início do processo havia a expecta-
tiva que o adido anterior esperasse o novo 
profissional para voltar ao Brasil", afirma a 

(a dívida) neste ano. Ela será deslocada para 
pagamento depois do final do contrato, que 
pode ser até 2017", afirmou, em entrevista 
ao Broadcast, serviço de notícias em tempo 
real da Agência Estado. Para os produtores 
de milho afetados pelas chuvas, as dívidas 
serão automaticamente estendidas por 36 
meses. Para acessar o benef ício, cidades 
com até 29 agricultores afetados deverão 
apresentar laudo individual ao banco que 
tem o investimento contratado para atestar 
o prejuízo. Em municípios com mais de 30 
agricultores afetados, o laudo poderá ser 
coletivo. Rossetto disse ainda que a Com-
panhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
anunciará até o dia 11, o volume de milho 
para ração que a estatal distribuirá para 
alimentar os animais das fazendas afetadas. 

SRI. "No entanto, o prazo previsto não pôde 
ser cumprido, e a Advocacia-Geral da União 
entendeu que o prazo limite para a atuação 
dos adidos seria de, no máximo, quatro 
anos e prevaleceu a sua decisão. Embora 
não desejável, não se trata de um problema 
tão grande", pondera. A expectativa era 
de que o início da seleção no ano passado 
desse tempo para substituí-los a tempo, 
por exemplo, de tocar a consulta pública 
feita nos EUA para abertura do mercado 
norte-americano à carne bovina in natura 
brasileira. Há a expectativa da liberação 
ainda em 2014, após a consulta pública, 
que enfrenta resistência do lobby dos pro-
dutores norte-americanos - o que exige 
uma articulação diplomática dos adidos. 
A autorização é tida como um certificado 
de qualidade ao rebanho do País.

Segundo a secretaria, os diplomatas 
brasileiros das embaixadas onde os adidos 
trabalhavam cobrirão a ausência dos cole-
gas. A SRI não fala em prazo para repor os 
profissionais, mas o setor agrícola calcula 
em até 90 dias o tempo necessário entre 
a aprovação dos novos nomes pela presi-
dente Dilma Rousseff e a instalação deles 
nos países.

"Infelizmente, devido a fatores alheios 
à vontade desta secretaria, houve atrasos 
na finalização da designação. No momento 
não existe previsão exata. Estamos na última 
etapa do processo, que é a designação final 

o ministro avaliou também que as chu-
vas vão atrapalhar a colheita da região de 
trigo - mas que não devem reduzir o volume 
total da safra de 7,3 milhões de toneladas 
esperado pela Conab. o ministro comentou 
o desempenho do Pronaf, durante o Plano 
Safra da Agricultura Familiar 2013/2014, 
que cresceu 20% em relação ao ciclo 
2012/2013. Ele chamou de "espetacular" 
a alta nos desembolsos do programa, que 
atingiram R$ 22,283 bilhões no intervalo 
2013/2014, sendo R$ 12,7 bilhões para 
investimento e R$ 9,5 bilhões para custeio. 
"Esse crescimento é espetacular, porque a 
qualidade é o que puxa o investimento, que 
são máquinas, instalações e melhoramento 
do rebanho", afirmou. Rossetto destacou 
também o crescimento dos desembolsos no 

feita pela Presidência da Republica", diz a SRI.
Brasil tardio - os postos são tidos 

como estratégicos para diversos países, 
que mantêm adidos agrícolas atuando em 
diversas embaixadas para facilitar o diálogo. 
o Brasil criou o cargo apenas em 2008 e 
demorou dois anos para ocupá-lo. "Todos 
os países que mantêm grande fluxo de co-
mércio agrícola contam com adidos em suas 
embaixadas, sempre escolhidos no corpo 
dos quadros técnicos de seus ministérios 
da agricultura. Alguns, como os Estados 
Unidos, têm um serviço especifico para o 
tema. No Brasil há, inclusive, muitos adidos 
de países que têm interesse em exportar 
seus produtos para nós. Poderíamos dizer 
que o Brasil chegou tarde e modesto no 
tema", afirma.

A secretaria avalia como "positivo" o 
trabalho dos adidos, destacando que foi por 
meio deles que o Brasil conseguiu a liberação 
para vender carne suína nos mercados japo-

Norte (53%) e Centro-oeste (34%), regiões 
onde estão os maiores estabelecimentos 
agrícolas do País. A Região Sul, por exem-
plo, onde se encontram estabelecimentos 
menores controlados por famílias, responde 
por cerca de 80% a 90% do financiado pelo 
Pronaf. Não à toa, o Rio Grande do Sul 
movimentou R$ 5,1 bilhões dos recursos 
de 2013/2014 e o Paraná, R$ 3,2 bilhões, 
enquanto todo o Nordeste movimentou 
R$ 3,3 bilhões. "Na safra 2012/2013, por 
exemplo, o Acre recebeu R$ 90 milhões de 
investimento do Pronaf. Na safra 2013/2014, 
o Estado recebeu R$ 145 milhões, um cres-
cimento de 60%", destacou. "Isso mostra 
que estamos conseguindo universalizar o 
programa e esperamos manter esse ritmo 
diferenciado, melhorando a cobertura."

nês, o maior do globo, e norte-americano. 
A secretaria aponta também o aumento 
de frigoríficos autorizados a exportar para 
a Rússia como resultado das negociações 
com país, incluindo a negociação para o 
envio de duas missões técnicas russas para 
inspecionar os estabelecimentos brasileiros 
nos últimos dois anos.

Assim como a operação, em 2011, para 
aumentar o número de frigoríficos autori-
zados a exportar para a China - hoje maior 
consumidor de carne de frango do País. "Nos 
últimos 10 anos, 20 anos, o Brasil passou 
a ser um grande protagonista no comércio 
internacional de produtos agrícolas. Este 
comércio tem características muito dife-
rentes dos outros produtos, já que, além 
das regras comerciais, entram em jogo 
regras técnicas extremamente complexas 
e sofisticadas. E aí surge a necessidade e 
inevitabilidade de contar com especialistas 
nestas posições", defende.

Liberação da carne suína para mercados como Japão e Estados Unidos é vista como resultado do trabalho 
positivo do trabalho dos adidos agrícolas

rEtorno dE adidoS 
aGrícolaS Foi 
'indESEjávEl', diz MaPa
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Por ECONOMIA E NEGÓCIOS

Medida foi tomada para 
ajudar agricultores 
afetados pelas chuvas

Por ESTADÃO CONTEÚDO
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PrEçoS intErnoS da carnE dEvEM 
SE MantEr FirMES no 3º triMEStrE

os preços da carne bovina 
no mercado doméstico 
devem se manter firmes ao 
longo do terceiro trimestre, 
sustentados pela demanda 

adicional da Copa do Mundo em julho e pelo 
bom desempenho das exportações no ano, 
avalia o Rabobank. Em relatório, o banco 
estima uma alta de 15% nas vendas externas 
em 2014 ante 2013. "o aumento da oferta 
de bois após o período de seca no primeiro 
trimestre foi suportado pelas fortes expor-
tações", dizem analistas do banco. "Com o 
avanço das vendas externas em 2014 e com 
a demanda da Copa do Mundo "os preços 
devem se manter altos". 

o Rabobank destaca, ainda, que o 
avanço das exportações brasileiras ocorreu 
mesmo após o registro do caso atípico de 

Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), 
conhecido com mal da vaca louca, em Mato 
Grosso, o que reforça a credibilidade do 
controle sanitário do País. Para o cenário 
global, o banco também aposta em uma 
recuperação dos preços neste trimestre, 
uma vez que o aumento do consumo em 
importantes mercados como o chinês e o 
norte-americano enxuga a oferta. 

"As perspectivas globais para o tercei-
ro trimestre são positivas, com os preços 
altos sendo sustentados pela demanda e 
também pelo maior preço das proteínas 
concorrentes, especial o da carne suína", 
explica o relatório. Ainda segundo a aná-
lise, a aceitação dos consumidores para os 
preços mais elevados será o principal fator 
para determinar o limite da recuperação 
no trimestre.

relatório da rabobank estima alta de 15% nas 
vendas externas

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

http://www.senepolcmi.com.br
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de semi-confinamento. "Agora estamos 
preparando uma área de 135 ha para a 
plantação de eucalipto consorciado com 
gado. Acreditamos que a iLPF pode trazer 
mais rentabilidade ao negócio de maneira 

dia dE caMPo FaMato, SEnar E EMbraPa aPrESEnta 
ilPF a ProdutorES da rEGião Sul dE Mato GroSSo

De olho no futuro, os produ-
tores rurais buscam mais 
informações sobre o tema 
nos Dias de Campo reali-
zadas na parceria entre a 

Federação da Agricultura e Pecuária de 
Mato Grosso(Famato), o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar-MT) e a 
Embrapa. Na quarta-feira (02.07) mais uma 
edição foi realizada, desta vez na fazenda 
Gravataí, no município de Itiquira.

A Fazenda Gravataí é a primeira Uni-
dade de Referência Tecnológica (URT) da 
Embrapa localizada na região sul de Mato 
Grosso e é também a mais recente, instalada 
no final de 2013. A propriedade, de cerca 
de 10 mil hectares, conta com quatro mil 
hectares destinados a soja e 1.600 ha para 
milho segunda safra, além de outros mil 
ha cultivados com capim braquiária que é 
utilizado na alimentação do rebanho bo-
vino de 13 mil animais criados em regime 

Foto: Famato

sustentável, por isso procuramos a Embrapa 
para nos auxiliar neste processo e, apesar 
de recente, já estamos satisfeitos com os 
primeiros resultados", explica o gerente 
da fazenda Gravataí, Alexandre Barazetti.

Segundo o chefe geral da Embrapa 
Agrossilvipastoril, João Flávio Veloso, os 
Dias de Campo são realizados sempre em 
URT's da Embrapa, localizadas em diver-
sas propriedades de Mato Grosso. "Essas 
unidades funcionam como uma vitrine 
onde o produtor pode ver os resultados 
das pesquisas aplicadas em campo e para 
que isso aconteça, a parceria com o Sistema 
Famato é fundamental. Não adianta nada a 
pesquisa gerar informação se ela não chega 
ao produtor", destaca Veloso.

o diretor executivo da Famato, Walter 
Valverde, pontua que a parceria é uma 
oportunidade de aumentar a aproximação 
dos produtores rurais com a Embrapa e 
contribuir para o desenvolvimento dos es-
tudos. "Desde o ano passado já conseguimos 
reunir mais de 1500 participantes nos Dias 
de Campo. Este número expressivo aponta 
que os produtores estão interessados no 
tema e querem se informar mais. É nosso 
papel levar estes novos conhecimentos para 
perto deles", comenta Valverde.

Segundo o superintendente do Senar-
-MT, Tiago Mattosinho, o Sistema Famato 
aposta nesta parceria para apresentar a 
iLPF aos produtores e por ser uma técnica 
interessante para o desenvolvimento da 
agropecuária. "É um tema relevante para o 
Estado, e que está em discussão no mundo 
inteiro e os produtores mato-grossenses 
não podem ficar de fora, eles precisam 
conhecer, se inteirar sobre o assunto"", 
analisa Mattosinho. 

o próximo Dia de Campo da Famato, 
Senar e Embrapa está previsto para 15 de 
agosto, na fazenda Guarantã, em Juara. Mais 
informações pelo telefone (66) 3211-4220 
ou pelo www.sistemafamato.org.br.

a integração lavoura-Pecuária-Floresta (ilPF) 
vem ganhando espaço em Mato grosso. segundo 
pesquisas, nos últimos três anos, a estimativa é 
que a área onde a técnica é aplicada no Estado já 
chega a meio milhão de hectares. 

http://www.mosena.com.br
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“dia c” já Mobiliza 360 
cooPErativaS EM todo o PaíS
Até o momento cerca de 360 

cooperativas de 23 estados 
brasileiros já se mobilizaram 
para participar do “Dia de 
Cooperar”, chamado tam-

bém de “Dia C”. Iniciativas de voluntariado 
com ações sociais diversificadas -  que vão 
desde a doação de computadores para 
escolas; cadeiras de rodas para entidades 
beneficentes; alimentos para a população 
de baixa renda e sangue para hospitais até 
a realização de palestras de combate à vio-
lência e contra a exploração infantil -, fazem 
parte dessa campanha que terá, no dia 6 de 
setembro, uma grande celebração em todos 
os estados brasileiros simultaneamente.       

o Presidente do Sistema oCB (organi-
zação das Cooperativas Brasileiras), Márcio 
Lopes de Freitas, explica que as ações são 
definidas e executadas pelas próprias coope-
rativas e contam com o apoio da organização 

das Cooperativas de cada estado, na capacita-
ção de voluntários e divulgação das práticas. 
“Cada unidade realiza um evento, simultâneo 
com os demais pontos participantes do 
projeto, com foco ao estímulo e reconheci-
mento das ações, no qual são oferecidos à 
comunidade produtos e serviços voluntários. 
Também são desenvolvidas atividades com 
temas ligados à cultura, educação, respon-
sabilidade socioambiental, saúde, esporte e 
lazer. Queremos que o cooperativismo seja 
reconhecido como o promotor de uma das 
mais importantes ações de voluntariado do 
país”, explica o presidente.

Segundo estimativas da organização, 
este ano o Dia C deve beneficiar 1,4 milhão 
de pessoas de 1.060 municípios e reunir 
cerca de 200 mil voluntários em todo o 
país. “o grande desafio é fazer com que as 
ações, que muitas vezes acontecem de forma 
isolada e por tempo determinado, se tornem 

programas estruturados e permanentes de 
solidariedade das cooperativas, com foco no 
desenvolvimento social”, enfatiza Freitas.

Realizado pela primeira vez pelo Sistema 

ocemg (Minas Gerais), o Dia C foi cedido 
a partir de 2013 à oCB, que está levando o 
programa a todo o Brasil. Mais informações 
no blog: diac.brasilcooperativo.coop.br.

http://www.ocbms.org.br
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Considerando todas as categorias de 
machos, os animais de reposição 
no Pará estão com os preços 13,4% 

maiores na comparação com o mesmo 
período do ano passado. o destaque foi o 
boi magro (12 arrobas), com alta de 12% no 
período, escasso no estado. o animal é ven-
dido atualmente a R$1,24 mil. A categoria 
que subiu menos foi o bezerro desmamado 
(6 arrobas), com alta de 10% no período e 
preço vigente de R$690.

A regularidade das chuvas nas últimas 

o Instituto de Manejo e Certi-
ficação Florestal e Agrícola 
(Imaflora) e o Instituto de 
Pesquisas e Estudos Flo-
restais (Ipef) lançaram um 

aplicativo gratuito para telefones celulares, 
tablets e computadores que pode ajudar o 
produtor rural a regularizar a situação am-
biental de sua propriedade, de acordo com 
as novas exigências do Código Florestal.

o aplicativo funciona para fazendas de 
qualquer porte. Introduzindo informações 
como localização, área total da proprieda-
de, data de desmate e áreas com florestas, 
é possível ter informações sobre a situação 
do imóvel como se há excedente ou falta de 
florestas, em reservas legais (RL) ou Áreas 
de Proteção Permanente (APP).

Assim, o proprietário recebe informa-
ções de quanto ele ainda tem que restaurar 
ou compensar para trabalhar conforme a 
legislação exige. No caso de haver excedente, 
o fazendeiro saberá, através do aplicativo, 
quanto de floresta excedente pode ser ofere-
cida para a compensação de outras fazendas 
com falta de vegetação nativa.

semanas e consequente melhora dos pastos 
tem motivado o pecuarista a reter os animais na 
fazenda, diminuindo a oferta.Para as próximas 
semanas a expectativa é que a procura perma-
neça, proporcionando firmeza ao mercado.

A arroba do boi gordo subiu mais no 
período, 26,1%, em média, o que melhorou o 
poder de compra do pecuarista nos últimos 
doze meses. Atualmente, é possível comprar 
2,7 bezerros desmamados com a venda de 
um boi gordo (16,5 arrobas), frente a 2,35 
em julho do ano passado.

De acordo com o Imaflora, o aplicativo 
inclui todas as particularidades da Lei Flo-
restal para cada bioma, tamanho de imóvel 
rural e data de desmatamento, considerando 
as situações em que as APPs podem ser con-
tabilizadas como reserva legal, entre outras 
funções. “É uma ferramenta fácil e prática 
para o produtor rural entender a aplicação 
do Código Florestal para o seu imóvel rural 
e se preparar o seu registro no CAR (Ca-
dastro Ambiental Rural), que é o primeiro 
passo para a legalização ambiental de sua 
propriedade” afirma Luis Fernando Guedes 
Pinto, Gerente de Certificação do Imaflora.

o aplicativo traz ainda a íntegra do “Guia 
para a aplicação da nova lei florestal em 
propriedades rurais”, elaborado pelas duas 
instituições Este material explica os conceitos 
da lei embutidos no aplicativo e que permi-
tem ao produtor entender o passo a passo 
para o cumprimento do Código Florestal.

A ferramenta está disponível nas lojas 
da Apple, Google Play e na interface para 
computadores com acesso internet no link 
http://www.imaflora.org/codigoflorestal/
aplicativo/simulador.html#/.

aPlicativo ajuda Produtor a 
EntEndEr o códiGo FlorEStal

no Pará, MElhora doS PaStoS Motiva 
PEcuariSta a MantEr aniMaiS na FazEnda

http://www.estanciatoquedemidas.com.br
http://www.imaflora.org/politicas-de-interesse-publico_codigo-florestal.php
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inScrição dE aniMaiS braFord 
E hErEFord Para a ExPointEr 
2014 tErMinaM dia 18
Faltam poucos dias para o encerra-

mento das inscrições para animais 
a galpão e rústicos da raça Hereford 

e Braford que participarão da Expointer 
2014. o evento irá acontecer entre os dias 
30 de agosto e 7 de setembro, no tradicio-
nal Parque de Exposições Assis Brasil, em 
Esteio/RS. 

Conforme o regulamento, as inscrições 
dos animais a Galpão se estendem até o dia 
18 de julho, com taxas de R$ 175,00 para as 
raças Hereford e Braford. As inscrições dos 
Rústicos vão até 1° de agosto, com taxa de 
R$ 330,00 por trio e R$ 100,00 por animal 
reserva (máximo um por trio). 

A Associação irá receber as inscrições 
dos animais Braford a Galpão e Rústicos 
e dos Hereford Po e PC Rústicos. Para 
os animais Hereford Po a Galpão serão 
realizadas junto à Associação Nacional 
de Criadores “Herd-Book Collares”. os 
animais Po deverão apresentar a ficha de 
revisão técnica da ABHB (para animais que 
não atingiram as condições para marca de 

seleção da ABHB) ou a Marca de Seleção 
“P”, marcada a fogo na paleta esquerda do 
animal, de acordo com as normas de seleção 
da ABHB vigentes, homologadas pela ANC. 

Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (53) 3242 1332, de segunda 
a sexta-feira das 8h30 mim às 12h e das 
13h30min às 18h ou pelo site www.abhb.
com.br.

Uma das vozes mais respei-
tadas do agronegócio bra-
sileiro, o professor Marcos 
Fava Neves ministra palestra 
sobre "Tendências econômi-

cas: uma visão de médio prazo do Agro no 
Brasil" durante a programação do 40º Dia 
Estadual do Porco, que ocorre no dia 8 de 
agosto, no Centro Comunitário Cristo Rei, 
em Estrela (RS). o evento é uma promoção 
da Associação de Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul (ACSURS) e da Prefeitura de 
Estrela com apoio da Emater/RS-Ascar, Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais de Estrela e 
Associação Brasileira dos Criadores de Suí-
nos (ABCS), através do Projeto Nacional de 
Desenvolvimento da Suinocultura (PNDS).

Fava Neves é engenheiro agrônomo, 
mestre, doutor e livre docente em Admi-
nistração de Empresas pela Universidade 
de São Paulo. Promove consultorias atra-
vés de sua empresa Markestrat, palestras 
no Brasil e no Exterior e escreve crônicas 
para veículos de grande expressão nacio-
nal (o Estado de São Paulo, Folha de São 

Paulo e Valor Econômico, entre outros) e 
internacional (América Latina, América do 
Norte, Europa e Ásia). Conhecido como 
"Dr. Agro", que é o título de um dos mais 
recentes entre as dezenas de livros sobre 
o tema, ele compartilhará sua experiência 
como um dos grandes defensores e incenti-
vadores do campo produtivo por conhecer 
profundamente a enorme importância da 
atividade para o desenvolvimento econô-
mico e social no País. 

o evento - o 40º Dia Estadual do 
Porco é um evento itinerante e a cada ano 
ocorre em um diferente município do Es-
tado gaúcho.

Em 2014, a comissão organizadora 
aguarda cerca de 1,2 mil pessoas, entre 
produtores de suínos e profissionais ligados 
ao setor de suinocultura. 

A expectativa do presidente da AC-
SURS, Valdecir Luis Folador, é repetir o 
sucesso dos anos anteriores. Ele destaca 
que, em 2014, além da programação tra-
dicional, foram convidados os candidatos 
a governador do Estado para ocupar um 

espaço no qual irão expor seu plano de 
Governo. Também será feita a entrega do 
Troféu Amigos da Suinocultura. 

o diretor executivo da entidade, Fer-
nando Gimenez, ressalta que todos estão 
convidados. "Solicitamos que os produ-
tores, através dos núcleos e associações 

municipais ou individualmente, organizem 
sua caravana e estejam presentes neste que 
é o maior evento da suinocultura gaúcha", 
avalia. As Secretarias de Agricultura dos 
municípios também estão convidadas a mo-
bilizar seus produtores e, assim, participar 
do evento máximo da suinocultura gaúcha.

Marcos Fava Neves ministra palestra sobre "Tendências econômicas: uma visão de médio prazo do Agro no 
Brasil"

rS: ESPEcialiSta Fala SobrE tEndênciaS do
aGronEGócio no 40º dia EStadual do Porco
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Foto: Alexandre Teixeira

http://www.cruzeirodosulms.com.br/
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Maurício Picazo galhardo

Giro aGronEGócio
CooPERATIVISMo - Responsáveis 

por uma parcela de mais de 37% do PIB 
agrícola brasileiro, as cooperativas do 
setor devem reavaliar a aplicação dos 
princípios adotados em todo o mundo 
em 1985. Segundo o secretário de De-
senvolvimento Agropecuário e Coope-
rativismo do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (SDC/Mapa), 
Caio Rocha, há espaço para amplia-
ção do cooperativismo no país. Dia 5, 
comemorou-se o Dia Internacional do 
Cooperativismo, setor que reúne diver-
sos segmentos, como saúde, crédito e 
trabalho, e tem na agricultura um dos 
seus maiores expoentes. 

AGRoNEGÓCIo - o Brasil é o 4º 
maior produtor agrícola do mundo. 
Também o 2º maior exportador de 
alimentos do planeta e desde os idos de 
1980/1990 o campo brasileiro caminha 
em rota ascendente na produção de 
grãos e proteína animal. Fez isso prin-
cipalmente com saltos de eficiência, 
incorporando tecnologia, modernizando 
seu parque de máquinas e equipamentos 
e gerando agrociência tropical altamente 
competitiva. 

SoJA - os preços da soja e derivados 
têm caído nos mercados externo e inter-
no. Além do bom desenvolvimento das 
lavouras nos Estados Unidos, estimativa 
do USDA (Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos) aponta que a área de 
soja no país será recorde, devendo gerar 
oferta também recorde, o que já tem pres-
sionado os valores na Bolsa de Chicago 
(CME Group). No mercado brasileiro, o 
repasse das quedas tem sido menor e as 
negociações seguem lentas, visto que o 
produtor ainda espera preços maiores no 
segundo semestre, fundamentados nas 
exportações, que estão em patamares 
recordes.   

CANA - o cultivo de cana-de-açúcar 
em áreas que eram utilizadas para a 
pastagem, pode equilibrar ou até mes-
mo aumentar o processo de captura de 
carbono pelo solo. Essa é a informação 
trazida pelo estudo “Estoques de carbo-
no do solo na mudança do uso da terra 
para cultivo da cana-de-açúcar na região 
Centro-Sul do Brasil”, publicado no início 
de junho pela revista científica Nature 
Climate Change. 

MILHo - os preços do milho têm 
caído com força no mercado interno. 
No acumulado parcial de julho (até o dia 
7), o Indicador ESALQ/BM&FBovespa, 
referente à região de Campinas (SP), caiu 
3,06%, fechando a R$ 24,39/saca de 60 kg 
nessa segunda-feira, 7. Se considerados 
os negócios também em Campinas, mas 
cujos prazos de pagamento são desconta-
dos pela taxa de desconto NPR, o preço 
médio à vista foi de R$ 23,93/sc de 60 kg 
na segunda-feira, com retração de quase 
3% neste mês. 

FEIJão - Mesmo com condições 
climáticas não favoráveis, valor caiu e 
surpreendeu comerciantes e consumi-
dores; o quadro, contudo, pode mudar 
em breve. Além do alto valor nutritivo, 
o feijão, junto ao arroz, faz parte da dieta 
diária da população brasileira. Agora, 
uma boa notícia aos consumidores: o 
preço do alimento teve queda de 40%. 
Desde a segunda quinzena de junho, 
comprar feijão ficou mais barato em todo 
Estado de São Paulo. Porém, isso pode 
mudar, já que as condições climáticas não 
são favoráveis para a safra do alimento. 
A informação é do diretor regional da 
Associação Paulista dos Supermercados 
(Apas) em Bauru, Émerson Svizzero. 

TRIGo - Com o retorno do sol os 
agricultores se preparam para retomar 
o plantio do trigo, que foi parado devido 
às intensas chuvas das últimas semanas. 
o engenheiro agrônomo do escritório 
regional da Emater, com sede em Ijuí, 
Gilberto Bortolini, acredita que, os ma-
quinários poderão voltar às lavouras. No 
entanto, ele pede cautela aos produtores, 
visto que a previsão do tempo indica perí-
odo mais longo de estabilidade climática, 
pelos menos até o fim de julho, o que dá 
tempo para plantar o trigo com o solo 
menos úmido, o que ajuda na germinação 
do cereal. o período recomendado para 
cultivo do trigo na região de Ijuí encerrou 
10.07, porém atrasar o plantio poucos 
dias não interfere na produtividade. 

    Esta coluna é um resumo das notícias do agronegócio publicadas pelos sites especializados no assunto. As 
informações partem de: Agrolink, Cepea/Esalq, Unica. Dê sua opinião: mauricio.galhardo@hotmail.com

rElatório MEnSal do 
uSda dEvE trazEr PoucaS 
novidadES, diz PEdro dEjnEka

Apesar das condições atuais 
apontarem para o melhor 
início de safra dos Estados 
Unidos desde 1994, o pró-
ximo relatório mensal de 

oferta e demanda do USDA, previsto para 
sexta-feira (11/7) não deve trazer muitas 
surpresas. É a avaliação do analista de 
mercados Pedro Dejneka, diretor da AGR 
Brasil, que apresenta os boletins diários 
Direto de Chicago, no site da Globo Rural.

“Isto poderá ocorrer no importante 
relatório de agosto. Mas o relatório (de 
julho) deve incorporar a estimativa de 
áreas anunciadas, o que deve também gerar 
maiores números de produção e estoques 
finais para a safra nova”, avaliou Dejneka.

A estimativa de área recorde nos Estados 
Unidos, divulgada pelo USDA na semana 
passada, levou a uma forte revisão para 
baixo das cotações da soja na bolsa de 
Chicago. o vencimento mais próximo, por 
exemplo, (julho de 2014) perdeu o patamar 
de US$ 14 por bushel. Nesta segunda-feira 

(7/7), as quedas no curto prazo superaram 
os US$ 0,20 por bushel.

“o mercado f ísico aqui nos Estados 
Unidos não correspondia ao ‘pânico’ que 
o mercado de futuros mostrava quanto à 
situação de estoques para safra disponível. 
Vários participantes estavam tão “presos” 
na ideia de que iria ‘acabar a soja aqui 
nos Estados Unidos’ que deixaram alguns 
fatores fundamentais passarem batidos”, 
explicou, considerando a possibilidade do 
relatório de sexta-feira reconhecer que os 
estoques finais da safra atual podem ter sido 
“subestimados” pelo USDA.

No caso do milho, Dejneka acredita que 
os preços ainda encontram espaço para 
ficarem mais baixos. os atuais patamares 
são próximos dos US$ 4 por bushel na bolsa 
de Chicago. Segundo ele, o mercado já tinha 
a percepção de que a safra seria semeada 
“sem maiores contratempos”. Além disso, a 
oferta do cereal, do ponto de vista global, é 
confortável, com países produtores “com-
petindo” por demanda.

governo americano deve “reconhecer” que 
subestimou estoques da safra velha do país

Considerando as atuais condições de 
desenvolvimento da safra ameri-
cana, Pedro Dejneka avalia que os 

produtores americanos poderiam colher 
algo em torno de 380 milhões de toneladas 
de milho e 100 milhões de toneladas de soja. 
A continuidade desse cenário favorável 
depende do comportamento do clima pelo 
menos nas próximas seis semanas.

“Confirmando-se números de produção 
que estão sendo cogitados pelo mercado, 
soja e milho podem ver preços não vistos 
desde 2007 nos próximos meses. É dif ícil 
colocar um número exato, pois a presença 
de especuladores em grande volume exagera 
movimentos tanto de alta quanto de baixa. 
Podemos ter um cenário onde os preços 
atuais estejam longe de achar o seu piso.”

De outro lado, a expectativa de preços 
menores pode estimular a demanda por 
grãos no mercado global, com uma intensa 
competição entre os principais fornece-
dores. “Infraestrutura e logística serão 
importantíssimos”, comentou, lembrando 
de informações sobre cancelamentos de 
compras por parte da China.

Na avaliação dele, o problema por trás 

cliMa E dEManda
desses cancelamentos está na questão lo-
gística. o consultor explicou que, temendo 
problemas de entrega por parte dos for-
necedores brasileiros, como os ocorridos 
no ano passado, os compradores chineses 
adquiriram volumes “acima dos necessá-
rios” dos Estados Unidos como uma forma 
de proteção.

“A logística funcionou bem melhor este 
ano e os chineses não puderam cancelar suas 
compras nos Estados Unidos. A alternativa 
era cancelar carregamentos brasileiros ou 
aceitar prejuízos enormes frente às baixas 
margens de esmagamento de seu mercado 
interno devido ao excesso de soja que che-
gava via Estados Unidos”, explicou. 

Independente disso, Dejneka acredita 
que a demanda chinesa por soja se manterá 
forte. A questão chave não é o seu tamanho, 
mas a intensidade de seu crescimento. 
Segundo ele, mesmo reduzindo compras 
de um ano para outro, os chineses devem 
adquirir volume significativos.

“Sua demanda é constante, mas é 
importante compreender que há fatores 
que podem ‘acalmar’ o crescimento dessa 
demanda”, concluiu.

Por RAPHAEL SALOMÃO - GLOBO RURAL
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Com o objetivo de estimular 
a produção sustentável e 
propor inovações ou adap-
tações tecnológicas que 
diminuam o consumo de 

insumos químicos e combustíveis fósseis, 
a Secretaria de Agricultura criou uma linha 
de financiamento para atender a demanda 
de orgânicos, ligada ao Fundo de Expansão 
ao Agronegócio Paulista - Banco do Agro-
negócio Familiar (Feap/ Banagro) com teto 
de até R$ 500 mil.

"Em vista de uma demanda crescente 
para o segmento, fizemos o São Paulo 
orgânico. Já formamos 231 técnicos que 
podem ser multiplicadores, disponibiliza-
mos dinheiro para financiar o período de 

SEtor dE orGÂnicoS crEScE coM 
Maior dEManda dE São Paulo

transição, com pagamento em até sete anos 
e quatro anos de carência. Financiamos a 
certificação e atualmente temos mais 400 
produtos entre naturais, processados e 
biojóias, como capim dourado, que também 
se enquadram no setor", explica Mônika 
Bergamaschi.

o programa conta com subsídio de até 
R$ 200 mil por produtor rural pessoa f ísica 
ou jurídica e até R$ 500 mil por cooperativa 
ou associação de produtores.

De acordo com a secretária, o fator mais 
recorrente no estado é a transição de pro-
dutores convencionais para agroecológicos 
e não o surgimento de novos agricultores 
que já iniciam suas atividades voltadas a 
este segmento.

Sendo assim, o período mais preocu-
pante é aquele em que o produtor está 
se adaptando às normas de certificação - 
produção sem uso de agrotóxicos, porém, 
sem a rentabilidade do orgânico. "Não basta 
querer, tem que fazer bem feito. o que não 
cabe mais na agricultura é amadorismo, 
por isso as exigências e, em contrapartida, 
o financiamento".

Para participar do programa, os pro-
dutores devem estar enquadrados como 
beneficiários do Feap/ Banagro, bem como 
suas associações e cooperativas. É preciso 
apresentar um plano de manejo orgânico 
que busque o selo de certificação. Este 
projeto deve ser validado pelo organismo 
de Avaliação de Conformidade (oAC), 
organismo Participativo de Avaliação de 
Conformidade (opac) ou pela Comissão 
Técnica de Agricultura Ecológica e Periur-
bana da secretaria da Agricultura.

"Uma determinação do ministério [da 
Agricultura] diz que os produtos agroecoló-

gicos teriam que ser oriundos de sementes 
orgânicas desde o ano passado. Como 
não foi possível desenvolver a maioria das 
sementes, postergaram o prazo. Nos ante-
cipamos e, em junho, lançamos a primeira 
semente de milho orgânica", diz.

Segundo Mônika, a semente de milho de 
pipoca já está em processo de certificação 
e deve ser lançada em breve.

o Levantamento Censitário das Unida-
des de Produção (Lupa) está sendo atuali-
zado para que a secretaria divulgue dados 
concretos sobre a proporção do segmento 
em São Paulo.

de acordo com a secretária, o fator mais recorrente 
no estado é a transição de produtores convencionais 
para agroecológicos

Foto: UAGRO / Sebrae

http://www.circuitoexpocorte.com.br
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ExPoFiGuEirão 2014 MoviMEntou 
a EconoMia da rEGião nortE dE MS
Figueirão  situada a cerca de 240 km de distância de 
Campo grande, capital sul-mato-grossense, foi palco de 
uma das exposições mais bem sucedidas deste ano. Com 
aproximadamente 3 mil habitantes (iBgE), a cidade sediou três 
dias de feira e cerca de 8 mil pessoas passaram pela Chácara 3r.

Por conta do solo arenoso e 
também conhecida como Areia 
Santa, Figueirão sempre se 
destacou com uma pecuária 
de ponta, conhecida pelos tra-

dicionais leilões da Fazenda 3R e parceiros, 
que na última década transferiu a Genética 
Badalada em seu rebanho e disseminou pela 
região e pelo Brasil.

o resultado foi o desenvolvimento do 
rebanho local, se tornando em uma das 
principais praças de bezerros do país. Pela 
ordem natural, apesar de realizar leilões 
em Campo Grande e Camapuã, Rubens 
Catenacci sempre achou que a região 
precisava de uma exposição. “Figueirão 
era como um gigante adormecido, sempre 

fizemos excelentes leilões em exposições 
pelo Brasil a fora, seja como promotores 
ou como convidados. Nossos ‘vizinhos 
de cerca’ sempre quiseram uma exposi-
ção para projetar Figueirão na pecuária 
nacional, mostrar que somos importan-
tes e que essa é nossa vocação. Essa é a 
exposição que todos querem, com gado 
de qualidade, palestra sobre tecnologias, 
shows para a população e, principalmente, 
um leilão em prol a entidades que sempre 
acolhem nossa gente nas horas mais di-
f íceis. Essa é a ExpoFigueirão de todos” 
afirma Catenacci. 

Segundo Rogério Rosalin, “o papel da 
exposição, foi mostrar o Figueirão para o 
Brasil, para as lideranças do agronegócio 

nacional, para que possam conhecer a nossa 
realidade, a nossa vocação em produzir gado 
de qualidade”, finalizou.

Para o prefeito Neilo Cunha a Expo-
figueirão além projetar o município no 
cenário nacional, também movimenta a 
economia local e traz diversão aos cidadãos. 
“E muito bom andar pela feira e ver que o 
artesanato e a culinária local está cada vez 
mais forte, as crianças fazendo fila no touro 
mecânico, empresas como John Deere, e 

a arena de shows lotada entretendo nossa 
população, fazendo a economia girar”, 
afirma Neilo.

“Esta é apenas nossa segunda exposição, 
temos muitas ideias em mente e muito o que 
aprender ainda, mas com a experiência das 
duas edições, já temos em mente como será 
a ExpoFigueirão 2015, e o trabalho começa 
já, ainda no mês de julho, para que no ano 
que vem, teremos mais uma vez uma Expo-
Figueirão de Sucesso.” Finaliza Catenacci.

MEGa lEilão da FazEnda 3r E ParcEiroS da rEGião Fatura 2,6 Mi

MEGa lEilão doação arEia Santa arrEcada r$ 3,4 Mi. EM Prol dE hoSPitaiS dE cÂncEr

Cerca de 2.500 animais foram ofer-
tados durante o Mega Leilão Pro-
dução Fazenda 3R e parceiros, da 

Região do Figueirão, realizado no último 
sábado, 21 de junho, durante a Expo Figuei-
rão. Com um faturamento de 2 milhões e 
600 mil reais, o remate ofereceu na grande 
maioria, machos e fêmeas entre 8 e 10 meses.

“Este é um leilão muito importante para 
a fazenda, pois entregamos ao mercado a 
última oferta da nossa safra de machos e 

fêmeas com a marca 3R. o resultado, o 
produtor que adquire esta genética visualiza 
na ponta do lápis, terminando os animais 
cada vez mais rápido, aumentando assim 
sua rentabilidade”, ressalta o administrador 
da fazenda, Rogério Rosalin.

As médias ficaram em  R$ 1.200,00 para 
os bezerros e os R$ 1.000,00 para as bezerras, 
com destaque para o lote do produtor João 
Antônio Soares, de Paranaíba, que ofertou 
um lote de 10 Garrotes Nelore Pintado, sendo 

arrematados por R$ 3.000,00 cada animal.
“É importante para nós vermos que 

toda a região está se desenvolvendo e pro-
duzindo gado superior, gado de qualidade, 
isso melhora as condições de todo mundo, 
além de mostrar as lideranças da pecuária 
nacional, que a região pode crescer e ser 
quem sabe um ponto de investimento para 
frigoríficos e indústrias do setor”, explica 
o promotor do leilão e proprietário da 3R, 
Rubinho Catenacci.

Produtores rurais de Mato Grosso 
do Sul doaram 567 cabeças de 
gado que foram leiloadas em 

prol do Hospital de Câncer Alfredo 
Abrão de Campo Grande (HCAA) e o 
Hospital do Câncer de Barretos (SP). A 
ação arrecadou R$ 780 mil e, além deste 
valor, um produtor rural, ganhador da 
Mega Sena, doou R$ 2 milhões para 
serem divididos entre os hospitais e 
mais R$ 700 mil que serão destinados 
para a compra de equipamentos para o 
Hospital Municipal de Figueirão (MS). 
As doações aconteceram durante o Mega 

Leilão de Doação Areia Santa, campanha 
desenvolvida por entidades e produtores 
rurais, dia 22/06, na 2ª ExpoFigueirão - 
Exposição Agropecuária de Figueirão.

De acordo com o diretor-presidente 
do HCAA, Carlos Alberto Coimbra, 
atualmente o Hospital de Campo Grande 
tem 46 leitos e a estrutura para novos 248 
leitos está em obra e custará em torno 
de R$ 50 milhões. “Além de reverter o 
déficit do Hospital, com os leilões os 
produtores rurais ajudam na construção 
do novo prédio, na multiplicação dos 
atendimentos e no resgate da credibi-

lidade do hospital”, afirma Coimbra. 
o leilão foi idealizado pelo sr. Chi-

quinho Cunha juntamente com outros 
parceiros, o sucesso foi alcançado graças 
a participação de toda a comunidade em 
geral. No dia do leilão leilão tivemos 
o ATENDIMENTo A PoPULAção 
-  o ônibus do HCAA, do Projeto de 
Prevenção do Câncer, foi uma das atra-
ções da ExpoFigueirão, cerca de 200 
procedimentos clínicos foram realiza-
dos no município, entre mamografia, 
preventivo do colo do útero, biopsias 
e consultas.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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