
    

Liminar concedida ao Ministério 
Público Federal de Mato Grosso do Sul 
estabelece multa diária de R$ 50 mil em 
caso de descumprimento. Página 3.
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ExPoinEl tErá PEla PriMEira vEz 
uMa EtaPa do circuito ExPocortE

anGuS é dEStaquE na PriMEira FEira 
dE rEProdutorES & GEnética MS

Página 8.Página 5.

MiniStro da 
JuStiça tEM 30 
diaS Para dEcidir 
dEMarcação dE 
tErra indíGEna

técnica PErMitE 
diaGnóStico dE 
doEnçaS da SoJa 
coM raPidEz

Método tradicional chega a demo-
rar até 15 dias para gerar diagnóstico. 
Página 4.

Segundo dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a safra 
'convencional' 2013/14 de milho foi de 225,5 mil toneladas

Há cerca de 30 anos, os pro-
dutores passaram a cultivar 
uma segunda safra de mi-
lho, durante o inverno, e 
recebeu este nome pois se 

tratava de áreas de pequenas proporções. 
Com a adoção de tecnologias e devido ao 
clima propício, Mato Grosso do Sul atingiu 
na safra 2014/15 o recorde de produção, de 
9 milhões de toneladas, e produtividade de 

88 sacas por hectares, garantindo ao Estado 
uma Super Safra. os dados foram apre-
sentados no último levantamento do Siga/
MS – Sistema de informação Geográfica 
do agronegócio, ferramenta de monitora-
mento da aprosoja/MS – associação dos 
Produtores de Soja e Milho de MS, dia 04/09.

Na primeira quinzena de março, início da 
semeadura do safrinha no Estado, a entidade 
estimava produzir 8,3 milhões de toneladas 

do grão, número que foi superado em 8,4%. 
durante a colheita da cultura, técnicos da 
aprosoja/MS percorreram mais de 1,5 mil 
hectares, área que corresponde a 92% do total 
destinado ao milho safrinha, que nesta safra 
cresceu 5% e marca 1,7 mil hectares. Cerca 
de 30% do grão foi plantado depois do dia 10 
de março, ou seja, fora da janela ideal para 
que as lavouras não sintam os efeitos das 
geadas no Estado.  Continua na página 2.

Milho SaFrinha do MS vira 
SaFra PrinciPal do EStado

Foto: Aprosoja MS
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dEStruição dE rEStoS culturaiS 
do alGodoEiro rEduz a PrESSão dE 
PraGaS E oS cuStoS dE Produção

Já para a produtividade, se comparada 
com o ciclo anterior, quando foram 
registradas 85 sacas por hectare, o 

crescimento foi de 3,5%. Entre os mu-
nicípios com maior média ponderada, 
cálculo que considera o plantio feito fora 
e dentro do período de Zoneamento 
agroclimático, em primeiro lugar apa-
rece São Gabriel do oeste (103,7 sacas 
por hectare), seguido de Costa Rica 
(100,6 sacas), alcinópolis (100,5 sacas) 
e amambai (95,1 sacas).

“Trabalhávamos com a permanência 
da produção de grãos da safra anterior 
com possibilidade de alcançar 8,5 mi-
lhões de toneladas, mas acreditávamos 
no potencial para o ciclo e o clima 
ficou do nosso lado, ajudando tanto no 
plantio, com chuvas regradas, quanto 
na colheita, com a estiagem”, lembrou o 
presidente da aprosoja/MS, Christiano 
Bortolotto.

além do clima outro fator pode ter 
contribuído para a Super Safra, é o Sistema 
de Plantio direto. o método consiste em 

manter na superfície a palha e os demais res-
tos vegetais de outras culturas, o que garante 
cobertura e proteção do solo. Cerca de 85% 
das lavouras visitadas utilizam este tipo de 
manejo. a técnica aumenta a retenção de água 
no solo, enriquece a terra com material orgâ-
nico, que são características que influenciam 
diretamente no desenvolvimento do vegetal, 
além de diminuir custos de produção.

Este foi o último levantamento oficial 

para o milho safrinha em Mato Grosso do 
Sul, na próxima semana dará início o acom-
panhamento da safra de soja 2015/2016. 
“o Siga se aperfeiçoa e consolida a cada 
safra, como fonte de pesquisa de dados e 
informações empíricas, servindo de base 
para estudos realizados por instituições 
diversas, confirmando a qualidade do pro-
jeto, respaldando a sua renovação em cada 
safra”, complementa Bortolotto. 

Segundo dados da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) a safra 
'convencional' 2013/14 de milho foi de 225,5 mil toneladas

Milho SaFrinha do Mato GroSSo do 
Sul vira SaFra PrinciPal do EStado

continuAção DA cApA

Uma das questões que mais 
tem preocupado os cotoni-
cultores atualmente é como 
destruir os restos culturais 
do algodoeiro, a chamada 

soqueira, para evitar a proliferação de do-
enças e pragas, e assim reduzir os custos 
com defensivos agrícolas. Por se tratar 
de uma cultura perene, após a colheita, o 
algodoeiro continua se desenvolvendo no 
campo e servindo de alimento para diversas 
pragas como lagartas, pulgão, percevejo e 
principalmente o bicudo, que tem causado 
uma perda anual estimada de R$ 1,7 bilhão.

durante mesa redonda sobre a "avalia-
ção de diferentes métodos de destruição 
de restos culturais para variedades trans-
gênicas e convencionais", no Congresso 
Brasileiro do algodão, pesquisadores, 
consultores e representantes de empresas 
produtoras de organismos geneticamente 
modificados foram unânimes ao afirmar 
que a medida é fundamental para reduzir 
a pressão de pragas sobres os cultivos 
seguintes e, consequentemente, os custos 
de produção.

os métodos hoje utilizados para des-
truir os restos da cultura são a destruição 
química, a mecânica e a combinação entre 
as duas técnicas. "Com a crescente adoção 
de cultivares transgênicas resistentes ao 
glifosato, ficou mais dif ícil para o produtor 
realizar o controle químico, pois as plantas 
remanescentes no campo não são contro-
ladas com o glifosato por isso, o ideal é 
combinar as duas técnicas", recomendou 
o chefe de Transferência de Tecnologia da 
Embrapa algodão, pesquisador Valdinei 
Sofiatti.

o pesquisador destacou que experi-
mentos realizados com a combinação dos 
dois métodos para destruição de algodão 
transgênico resistente ao gliofosato contro-
laram quase 100% da soqueira, enquanto 
utilizando-se apenas o método químico, o 
controle ficou abaixo de 90%, mesmo com 
duas aplicações de herbicida.

Segundo ele, o produtor tende a optar 
pela destruição química pela praticidade. 
"Mas é preciso destruir totalmente os restos 
das plantas e hoje existem equipamentos 
que realizam essa destruição com uma 
facilidade enorme."

Sofiatti também chamou a atenção 
para a questão dos custos de destruição 
da soqueira. "o produtor pode pensar que 

a destruição mecânica é mais cara, mas 
comparando-se os custos dos dois métodos, 
a mecânica é até mais barata que a química, 
e a combinação dos dois métodos fica a um 
custo equivalente", disse.  

o pesquisador do instituto Mato-gros-
sense do algodão (iMamt), Edson andrade 
Junior, informou que hoje, em Mato Grosso, 
o método químico ainda é o mais utiliza-
do, por cerca de 80% dos produtores. "os 
herbicidas 2,4-d com glifosato eram o tra-
tamento padrão das propriedades. Porém, 
com o advento das cultivares transgênicas 
resistentes ao glifosato perdeu-se um agen-
te, que é o glifosato, por não ter ação nessas 
variedades", afirmou.

Conforme o pesquisador, nos ensaios 

os melhores resultados são quando se faz 
a combinação dos métodos de destruição 
e são feitas duas aplicações de herbicidas, 
uma logo após a roçagem (que facilita a 
absorção do produto) e outra após a rebrota, 
de 20 a 25 dias após a primeira aplicação, 
quando a planta atinge cerca de 10 cm de 
comprimento.

o consultor técnico Wanderley oishi, da 
Quality Cotton Consultoria agronômica, 
observou que uma das dificuldades que o 
produtor tem para atingir 100% do controle 
é em razão da baixa umidade do solo, pois 
o algodão é cultivado em safrinha. "Uma 
coisa muito importante é avaliar qual é o 
tamanho da rebrota para fazer o controle: 
rebrotas novas, conseguem absorver bem 

o produto; quando o controle é mais tardio 
e o solo tem menos umidade é mais dif ícil", 
orientou.

O pesquisador da Embrapa Algodão, Valdinei 
Sofiatti, apresentou palestra sobre Processos de 
destruição mecânica das soqueiras de algodão
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Foto: Aprosoja MS
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MiniStro da JuStiça tEM 30 diaS Para 
dEcidir dEMarcação dE tErra indíGEna

Fundação MS E EMbraPa FirMaM 
convênio Para PESquiSaS EM ilP

o Ministério Público Federal 
(MPF) em Mato Grosso do 
Sul obteve liminar na Jus-
tiça que obriga o ministro 
José Eduardo Cardozo a se 

posicionar, em no máximo 30 dias, sobre 

processo demarcatório da Terra indígena 
Taunay-ipegue, no pantanal sul-mato-gros-
sense. o ministro deve analisar os estudos 
demarcatórios encaminhados pela Funai em 
2009 e aprová-los ou rejeitá-los. Se Cardozo 
descumprir a ordem judicial, a União será 

multada em R$ 50 mil por dia.
o decreto 1.175/96 determina que os es-

tudos encaminhados ao Ministério da Justiça, 
devem ser analisados em até 30 dias. o proce-
dimento nº 08620.000289/85, referente à Terra 
indígena Taunay-ipegue, foi encaminhado pela 
Funai ao ministro em 25 de novembro de 2009. 
desconsiderado o tempo em que liminar na 
Justiça suspendeu os estudos, de 13/08/2010 a 
29/04/2014, o processo esteve à disposição do 
ministro Cardozo por pelo menos dois anos e 
dez meses, tempo 34 vezes superior ao prazo 

legal de 30 dias.
a decisão judicial afirma que a omissão 

do ministro “reflete exatamente a necessi-
dade da atuação do Poder Judiciário para 
fazer cumprir um direito constitucional 
espelhado na demarcação de terras indí-
genas, refletindo no direito de índios e não 
índios. São notórios os conflitos nas áreas 
rurais objeto de demarcação, inclusive 
com morte. Por outro lado, os não índios 
também sofrem consequências, diante das 
frequentes ocupações”.

rElação EntrE Etanol E GaSolina atinGE 60,80% EM aGoSto
a Fundação instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe) informou nesta 
quinta-feira (3/9) que a relação 

entre os preços do etanol e da gasolina em 
agosto em São Paulo atingiu o patamar de 
60,80%, o nível mensal mais baixo desde 
setembro de 2010 (58,30%). Considerando 

somente meses de agosto, é o menor tam-
bém desde 2010, quando ficou em 57,80%. 
Em julho de 2015, a relação ficou em 61,34%.

Na avaliação de especialistas, o uso do 
etanol deixa de ser vantajoso em relação ao 
da gasolina quando o preço do derivado da 
cana-de-açúcar representa mais de 70% do 

valor do combustível fóssil. a vantagem é 
calculada considerando que o poder calorí-
fico do etanol é de 70% do poder da gasolina.

Segundo o coordenador do Índice de 
Preços ao Consumidor (iPC) da Fipe, andré 
Chagas, o preço do etanol continua sendo mais 
competitivo, uma vez que está em queda mais 

acentuada que o da gasolina. No iPC de agosto, 
os preços do etanol caíram 1,37%, o que pesou 
para o declínio de 0,65% do preço da gasolina. 
"Estamos em plena safra de cana e o produtor 
não está conseguindo deslocar a produção para 
o açúcar porque o preço não está interessante", 
disse, sobre a maior oferta de etanol.

a Empresa Brasileira de Pesquisa 
agropecuária – Embrapa, vincu-
lada ao Ministério da agricultura, 

Pecuária e abastecimento, e a Fundação 
MS firmaram um convênio de cooperação 
técnica que prevê a instalação de uma 
unidade de pesquisa, validação e transfe-
rência em sistemas integrados na área da 
Embrapa em Campo Grande (MS), com 
início imediato. o ato aconteceu durante 
a 3ª Bienal dos Negócios do Brasil Central, 
no Centro de Convenções Rubens Gil de 
Camilo na Capital.

Em 90 hectares a princípio, ao longo 
de 36 meses, pesquisadores das duas ins-
tituições implantarão experimentos em 
manejo integrado de pragas da soja e do 
milho safrinha, manejo de doenças das 
duas culturas, controle biológico de lagar-
tas, reforma de pastagens com sistemas de 
integração lavoura-pecuária (iLP), manejo 
de capins para o plantio da soja, terminação 
de novilhos precoces em iLP e aspectos 
sanitários dessa produção de bovinos. 
a expectativa é apresentar na dinâmica 

agropecuária – dinapec em 2016, feira 
de tecnologia da Empresa e parceiros, os 
primeiros resultados desse trabalho.

"a idéia é unir o expertise da Fundação 
MS em agricultura e o da Embrapa em 
pecuária de corte", resume alex Marcel 
Melotto, diretor-executivo da Fundação 
MS. ao todo, seis especialistas da organi-
zação estão envolvidos diretamente nesse 
propósito e onze da Embrapa. Para Cleber 
Soares, chefe-geral da Embrapa Gado de 
Corte, Unidade responsável pela iniciativa, 
a cooperação amplia a capacidade da Em-
presa em pesquisar tais consórcios e, con-
sequentemente, as ações em transferência 
de tecnologia, "propiciando um aumento na 
adoção dos sistemas de produção integrados 
no Mato Grosso do Sul e fortalecendo o re-
lacionamento entre as instituições públicas 
e privadas", enfatizam os gestores.

durante o fórum, Maurício Saito, 
presidente da Federação de agricultura e 
Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), 
ratificou a importância dos trabalhos desen-
volvidos pelas Fundações MS e Chapadão 

e Embrapa para o Estado, disponibilizando 
ao produtor novas tecnologias, apesar das 
adversidades. Saito reforçou ainda a força 
do agro na região central do País, respon-
sável por quase 39% da área de plantio, 42% 
da produção nacional de grãos, 44% da 
soja exportada e 74% de milho, conforme 
dados recentes da Companhia Nacional de 
abastecimento (Conab).

poR VEniLSon FERREiRA

Cleber Soares, chefe-geral da Embrapa Gado de 
Corte e Luis Alberto Moraes durante a assinatura 
do convênio

Foto: Dalízia Aguiar 

Liminar concedida ao Ministério Público Federal 
de Mato Grosso do Sul estabelece multa diária de 
R$ 50 mil em caso de descumprimento
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a técnica Reação em Cadeia da 
Polimerase em Tempo Real 
(qPCR), usada para analisar 
sementes de soja ganhou 
uma adaptação mais rápida 

(e possivelmente, mais barata) na Escola 
Superior de agricultura Luiz de Queiroz 
(Esalq/Usp), em Piracicaba (SP).

a pesquisadora Juliana Ramiro explica 
que, com a novidade, a análise pode ser feita 
em apenas algumas horas e não mais em 
15 dias. “Estabelecemos uma metodologia 
para detectar fungos fitopatogênicos encon-
trados com maior frequência em sementes 
de soja, de maneira rápida e precisa”, diz 
ela. Esses fungos causam doenças como a 
antracnose, mofo branco, seca da haste ou 
mancha-alvo.

Juliana diz que adaptação usa iniciadores 
e sondas que tornam o processo mais ágil 
e, segundo ela, os métodos tradicionais 
demandam profissionais com conhecimen-

to em taxonomia clássica para que sejam 
executados. “a metodologia de detecção 
por meio de técnicas moleculares pode ser 
executada e interpretada por pesquisadores 
que não tenham conhecimento específicos 
de taxonomia clássica de fungos” ressalta.

Segundo ela, quando uma semente de 
soja é diagnosticada com alguma doença, 
é possível excluir os lotes contaminados, 
evitando perdas de produtividade e a en-
trada de doenças em áreas onde elas ainda 
não ocorrem.

Método tradicional chega 
a demorar até 15 dias 
para gerar diagnóstico

técnica PErMitE diaGnóStico dE 
doEnçaS da SoJa coM raPidEz

Com a técnica adaptada pela pesquisadora Juliana 
Ramiro, é possível diagnosticar doenças fúngica em 
sementes em apenas algumas horas

poR ViViAnE tAguShi

Foto: Arquivo

https://pt-br.facebook.com/fazendabodoquena
http://www.neloreyork.com.br
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ExPoinEl nacional tErá PEla PriMEira 
vEz uMa EtaPa do circuito ExPocortE

Nos dias 24 e 25 a setembro, 
a cidade de Uberaba (MG) 
recebe pela primeira vez 
uma etapa do Circuito 
ExpoCorte, evento que 

percorre os principais polos de produção 
pecuária do País para difundir tecnologia 
e fomentar discussões sobre a cadeia pro-
dutiva da carne. o evento fará parte da 
programação da Expoinel Nacional, que 
ocorre de 17 a 27 de setembro, promovida 
pela associação dos Criadores de Nelore 
do Brasil (aCNB).

a edição deste ano do Circuito Expo-
Corte discutirá como conseguir o boi 7.7.7, 
parâmetro de produção que preconiza a 

busca por animais com 7@ na desmama, 
7@ na recria, 7@ na engorda e terminação 
e abate com 21@ aos 24 meses. o conceito, 
desenvolvido por pesquisadores do Polo 
Regional da alta Mogiana, da agência 
Paulista de Tecnologia dos agronegócios 
(aPTa) e da Secretaria de agricultura e 
abastecimento (Saa) de São Paulo, permite 
produzir mais e melhor em menos tempo 
(no sistema tradicional, são necessários, no 
mínimo, três anos que para o animal atinja 
18@), podendo aumentar em até 30% os 
lucros do pecuarista.

Em dois dias de workshop, palestras e 
discussões aprofundam as diversas etapas 
da vida do animal para obter o boi 7.7.7: 
ambiente produtivo, 7@ da vaca ao desma-
me, 7@ do desmame ao boi magro e 7@ do 
boi magro ao boi gordo. No último bloco 
do evento serão abordados temas como 
a importância e os resultados do uso de 
genética selecionada e melhorada da Raça 
Nelore, além das perspectivas e valorização 
da carne nelore frente ao consumidor, com 
o objetivo de apresentar iniciativas e expe-

riências que estão sendo realizadas e que 
mostram que o Nelore é capaz de produzir 
uma carne diferenciada.

além do workshop, os participantes 
do Circuito ExpoCorte poderão conferir 
as novidades tecnológicas apresentadas 
por empresas de referência na pecuária 
que participam da feira de negócios que 
compõe o evento.

“Ter um evento como o Circuito Ex-
poCorte é de extrema importância para 
uma exposição como a Expoinel. Estamos 
na 44ª edição, este é o maior evento de 
Nelore do Brasil, e Uberaba um centro de 
referência em termos de genética zebuína 
e ensino de ciências agrárias. a parceria 
entre aCNB, aBCZ e Verum trará um 
conteúdo completo, que tem sido sucesso 
nos principais centros pecuários do país. a 
expectativa é que o Circuito contribua para 
o aperfeiçoamento da pecuária regional e 
nacional, amplie a abrangência da Expoinel 
e leve ainda mais visitantes para Uberaba”, 
destaca o gerente executivo da aCNB, 
andré Locateli.

Para a diretora da Verum Eventos, que 
promove o Circuito ExpoCorte, a proposta 
é inovadora ao agregar conteúdo técnico a 
um evento do porte da Expoinel Nacional, 
aproximando cada vez mais a pecuária de 
produção e a pecuária de elite. “Com isso, 
conseguiremos atrair novos participantes 
para a Expoinel e oferecer discussões e 
aplicação de tecnologia a quem já tradicio-
nalmente participa do evento”, afirma Carla.

as inscrições para participar do Circuito 
ExpoCorte durante a Expoinel podem ser 
feitas pelo site www.circuitoexpocorte.
com.br.

Evento será nos dias 
24 e 25 de setembro, no 
Parque Fernando Costa, 
em Uberaba e mostra 
como produzir o boi 7.7.7

Foto: Divulgação

http://www.capitalizaleiloes.com.br/agenda_det.aspx?cod=455
www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
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12º conGrESSo braSilEiro dE MarkEtinG 
rural E aGronEGócio: rEbrandinG* GEra 
liderança no e-commerce agro nacional 

Como unir duas pontas apa-
rentemente antagônicas: a 
lida no campo e as platafor-
mas digitais de vendas para 
aquisição de produtos para 

a produção agropecuária? 
a diretora de Marketing e Novos 

Negócios da agroline Produtos agrope-
cuários, Luciana Ribeiro Macedo (foto), 
compartilhará suas experiências na inova-
ção dos canais de vendas da sua empresa 
e o impacto da internet com a plataforma 
de e-commerce com as vendas eletrônicas. 
Luciana contará sobre a mudança que a em-
presa fez nos últimos anos para se adequar 
ao mercado e se antecipar às necessidades 
dos consumidores. 

a agroline possui 18 anos de história 
e nos últimos tempos colocou em ação 
uma estratégia inovadora, que incluiu 

desde o retrofit da sua marca, um ousado 
projeto arquitetônico de suas lojas f ísicas, 
até a construção de uma plataforma de 
e-commerce.

Luciana conta que a empresa iniciou 
um trabalho de pesquisa in loco de maneira 
mais informal e que uma das principais ne-
cessidades observadas era a dificuldade dos 
consumidores em visualizar os produtos na 
loja. “decidimos investir tanto na repagina-
ção da loja f ísica para suprir essa carência 
e oferecer uma sensação de familiaridade e 
convite ao livre acesso quanto na loja virtual. 
até meados de 2006, os pedidos eram feitos 
via telefone devido ao restrito quadro de 
funcionários, por exemplo”, explica.

Hoje, a plataforma online da agroline 
atende mais de 3 mil cidades, sendo 98% do 
perfil consumidor composto por pequenos 
produtores. 

Foto: Divulgação

“a restruturação da loja f ísica foi o ápice 
da mudança conceitual. Estabelecemos me-
tas, ações comerciais e novos fornecedores. 
Com isso, os nossos clientes puderam acom-
panhar de perto nossa evolução. acertamos 
na forma em que estamos nos comunicando 
com o mercado, passamos por cima de um 
momento econômico instável, conseguindo 
fidelizar novos clientes e manter os anti-
gos conectados às novas ferramentas de 
marketing online, inclusive tendo maior 
participação de clientes com mais de 50 
anos em ambiente virtual, contrariando o 
senso comum”, ressalva Luciana Ribeiro. 

Para se ter uma ideia do potencial 
do mercado e-commerce brasileiro, essa  
ferramenta é multifuncional e de grande 
avanço para as empresas. o setor faturou 
R$ 18,6 bilhões no primeiro semestre, com 
crescimento de 16% sobre o mesmo período 

do ano passado, segundo o 32º relatório We-
bShoppers, organizado pela E-bit-Buscapé, 
divulgado em agosto de 2015. 

SOBRE O CONGRESSO: o 12º Con-
gresso Brasileiro de Marketing Rural & 
agronegócio é o mais importante evento 
do setor de marketing e comunicação rural 
do país e tem o apoio de grandes empresas 
do agronegócio e da comunicação.

a expectativa é reunir mais de 300 
profissionais da área, além de especialistas 
e empresários rurais. o Congresso será 
realizado no dia 25 de setembro com inicio 
às 8h30, no Hotel Renaissance, à alameda 
Santos, 2.233 – São Paulo (SP). o evento 
é promovido pela associação Brasileira 
de Marketing Rural & agronegócio (aB-
MR&a).

“Este ano buscamos trazer ao Congresso 
exemplos de empresas que superaram crises 
e souberam reinventar os seus negócios 
com aplicações de estratégias de marketing 
acertadas e inovadoras. o Congresso será 
uma boa oportunidade para vivenciar essas 
experiências trazidas por profissionais que 
buscam dia após dia vencer os desafios 
no mercado. Queremos que o público 
participante do evento seja inspirado e 
motivado, porém que também receba um 
instrumental prático e aplicável”, analisa 
Ricardo Nicodemos, diretor da aBMR&a 
e coordenador do evento.

(*) REBRaNdiNG é uma estratégia 
de marketing, no qual uma organização 
decide alterar a sua denominação, ou o 
seu logotipo, ou o seu design, ou outros 
elementos identificativos, para formar uma 
nova identidade.

Agroline de Campo Grande (MS) contabiliza mais de 50 mil pedidos online ao ano e inova 
com mudanças estratégicas de marketing da loja f ísica e virtual sob conceitos muito 
diferentes dos tradicionais no mercado agropecuário no Brasil. Este será um dos temas 
abordados no  12º Congresso Brasileiro de Marketing Rural & Agronegócio, iniciativa da 
Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócio (ABMR&A) no dia 25 de setembro 
de 2015, no Hotel Renaissance, em São Paulo.

http://www.cruzeirodosulms.com.br


groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 7

possam harmonizar suas ações de sa-
nidade animal e vegetal, para garantir 
a segurança alimentar que o mundo 
necessita. a afirmação é da ministra da 
agricultura, Pecuária e abastecimen-
to, Kátia abreu, durante a abertura da 
Reunião interamericana de Serviços 
Nacionais de Sanidade animal, Vegetal 
e inocuidade dos alimentos frente aos 
desafios do Comércio internacional, 
que começou na quarta-feira (02.09) no 
Palácio itamaraty. 

SEM PERDAS. “a agropecuária 
tende a ser o único setor positivo em 
um ambiente de perdas em geral. Para 
2016, já temos de nos preocupar mais, 
porque a restrição de crédito poderá 
afetar muito o setor, ao contrário do que 
ocorreu na crise de 2008”. a projeção 
é do diretor da Sociedade Nacional de 
agricultura (SNa) Fernando Pimentel. 
Ele comentou o novo levantamento do 
iBGE, divulgado no dia 28 de agosto, que 
apontou uma queda de 2,7% no Produto 
interno Bruto (PiB) da agropecuária no 
segundo trimestre de 2015. 

CHINA. a ministra Kátia abreu 
(agricultura, Pecuária e abastecimento) 
recebeu nesta quarta-feira (2) o embaixa-
dor Roberto Jaguaribe Gomes de Mattos, 
que assumirá a representação do Brasil na 
China. Ela destacou os avanços obtidos 
com o fim do embago chinês à carne 
bovina brasileira e reiterou a necessidade 
de se firmar um acordo de preferências 
tarifárias com aquele país.  “Estamos 
ganhando a confiança de outros países, 
inclusive depois da decisão chinesa de 
abrir o mercado à nossa carne”, disse a 
ministra.

Maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
NATURALMENTE. os cultivos de 

melancia brasileiros podem ser afetados 
por mais de trinta doenças, segundo a 
Empresa Brasileira de Pesquisa agro-
pecuária (Embrapa). Entre elas, estão as 
causadas por nematoides, que provocam 
nas plantas efeitos como diminuição no 
crescimento e deficiência de nutrientes, 
além da baixa produção de frutos ou 
frutos de tamanho reduzido. 

RAÇA. a beleza, rusticidade e pro-
dutividade do gado Braford vão marcar 
presença durante a BeefExpo 2015, o 
maior e melhor evento da Pecuária de 
Corte da américa Latina, que vai ser 
realizado em outubro, dias 21 e 22, em 
Foz do iguaçu, no Recanto Cataratas 
Thermas Resort & Convention. os 
animais serão levados pelo tradicional 
pecuarista Miguel augusto Barbará, da 
agropecuária Santa ana, criatório com 
reconhecida qualidade em eficiência e 
produtividade do plantel. 

MANUAL. o Ministério da agricul-
tura, Pecuária e abastecimento (Mapa) 
lançou o Manual de Boas Práticas para 
o Bem-Estar animal em Competições 
Equestres. Ele traz orientações gerais, 
como o cuidado na conduta dos espor-
tistas e com as instalações, as regras de 
transporte dos animais, o controle de 
uso de substâncias melhoradoras de 
desempenho (antidoping) e métodos 
de treinamento dos animais. os prin-
cipais desafios de bem-estar animal são 
decorrentes da falta de conhecimento 
científico e das melhores práticas para 
com os animais. 

PADRÃO. integração é a palavra-
chave para que os países americanos 

Fontes: Agrolink, MApA, Agência Brasil, portal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
Dê sua opinião: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com. Boa semana e um forte abraço. 

A coluna também é publicada em, www.agronegocio10.blogspot.com.br.

invitE da bEla é dEStaquE 
do lEilão bEla alvorada

Flávio e adriana aranha recep-
cionaram cerca de 200 inves-
tidores e convidados para seu 
Leilão anual, que ocorreu dia 
29/08 na Fazenda Bela alvorada 

em Guararapes, SP. Na parte da manhã, a 
equipe da fazenda pode mostrar todos os 
lotes com detalhe para os compradores e 
após o almoço, teve inicio o remate que 
comercializou 150 touros e 5 lotes muito 
especiais de aspiração de doadoras e ma-
trizes Nelore Zan.

a média das matrizes ofertadas foi de R$ 
28.800, as aspirações das doadoras divisora 
e adore da Bela conquistaram valor médio 
de R$ 13.920, e os touros chegaram ao valor 
médio de R$ 10.200. “Conquistamos cres-
cimento de 30% em relação ao faturamento 
de 2014, o que nos deixa muito satisfeitos 
com a confiança depositada pelo mercado 
na genética da Bela alvorada”, celebrou 
Flávio aranha. o lote mais valorizado do 
leilão foi o touro invite da Bela, que teve 
50% comercializado para o pecuarista 
Júlio Guilherme Fernandes, da Fazenda 
Bela Vista, de Bento de abreu/SP. o touro 
foi valorizado pelo total de R$ 72 mil. o 
maior investidor do remate foi a fazenda 
São Francisco de Peixoto de azevedo/MT, 
que adquiriu 26 touros.

 Este ano, 49 criadores de diferentes 

fazendas e regiões investiram no remate, 
que foi transmitido pelo Canal do Boi, sen-
do criadores de SP, PR, MG, MS, Go, MT, 
Ba, Ro e Pa. “Quem investe na genética 
produzida pela Bela alvorada – Nelore Zan 
está de olho em animais que vão produzir 
bois que rendem mais no gancho”, explica 
Walter domingues, da Melhora + consul-
toria. “a seleção Nelore Zan prima por 
desempenho, por animais filtrados para 
serem funcionais a campo e estão prontos 
para trabalhar nas fazendas a partir de 
amanhã”, ele complementa.

Flávio finaliza com a informação que 
a participação dos plantéis convidados 
também foi importante para assegurar o 
sucesso do leilão, através da oferta de lotes 
da Fazenda Bacuri, Beabisa, Nelore JJNM 
e Nelore Panza. 

Remate, que faturou R$ 1.5 milhões, aconteceu 
no sábado, 29 de agosto em Guararapes/SP e foi 
marcado pela negociação de touros de repasse e 
fêmeas PO de alta avaliação genética

poR LuciEnE gAzEtA
Fotos: Luciene gazeta
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raça anGuS é dEStaquE na PriMEira 
FEira dE rEProdutorES & GEnética MS

Com a participação de diversos 
expositores e eventos dire-
cionados para toda a cadeia 
produtiva da carne, a feira 
contará com exposições em 

variados setores, como: manejo (pastagem, 
cercas, maquinários e etc), exposição de 
animais e apresentação de produtos e pro-
jetos de empresas frigoríficas referentes à 
produção e melhoria dos mesmos.

Várias palestras gratuitas e apresenta-
ções de empresas parceiras estão progra-
madas, além da participação de centrais de 
sêmen e programas de avaliação genética. 
Com temas variados, as palestras visam 
ajudar o pecuarista a aprimorar seus conhe-
cimentos em manejo, trato e ainda mostrar 
ferramentas para melhorar o lucro.

Entre os destaques da Feira está a pales-
tra “o uso da Fêmea meio sangue angus na 
cria” que acontece no segundo dia do evento 
e será ministrada pelo médico veterinário 
Mario Luiz Pompea. o objetivo é mostrar 
o crescente uso de matrizes mestiças aber-
deen angus e suas características como: 
uma excepcional condição maternal, mais 
fertilidade, mais precocidade, melhor mãe, 
temperamento dócil e muito leite.

Segundo Pompea,  a seleção das raças 
britânicas em geral, sempre foi direciona-
da para a eficiência alimentar e produtiva 
(fertilidade, temperamento, deposição de 
gordura, precocidade, etc) . “o aberdeen 
angus, a mais importante raça britânica é 

de porte pequeno a médio e muito fértil. 
ajudou a desenvolver a pecuária nos EUa, 
Canadá, austrália, argentina, Nova Zelân-
dia e outros países. No Brasil tomou força 
com a certificação dos animais desta raça 
pela sua associação e também pelo forte 
apelo mercadológico de uma das maiores 
rede de fast food do planeta”, relata.

o veterinário ressalta ainda que o 
Brasil assumiu expressiva presença no 
mercado mundial como fornecedor de 
proteína animal. “isso ocorreu exatamente 
por uma combinação de tecnologias de-
senvolvidas com distinção pela Embrapa 
desde o inicio da década de 80.  Entre 
estas destacam-se a nutrição, o melho-
ramento das pastagens, a sanidade, os 
processos de biotecnologia reprodutiva e 
principalmente o melhoramento genético, 
neste segmento o efeito é observado é de 
longo prazo, e avança no máximo de 1% 
a cada geração para as características de 
crescimento”. 

durante a feira o pecuarista poderá 
apresentar e comercializar sua genética, 
demonstrar suas técnicas de manejo e trato, 
além de aprimorar seus conhecimentos. os 
participantes também estão convidados 
para o almoço que será realizado todos dias 
após as palestras. 

o melhoramento genético consiste 
na mudança da composição genética dos 
animais, com base em duas estratégias 
fundamentais, seleção e sistemas de aca-

salamento, que exploram a variabilidade 
biológica dos animais dentro das espécies. 
“o  Estado de Mato Grosso do Sul é um 
dos principais fornecedores de carcaças de 
bovinos para exportação em nosso país, e 
isto se deve a qualidade genética do nosso 
rebanho”, conclui o veterinário. 

a Feira contará com mais de 500 repro-
dutores das raças Nelore, Senepol, angus, 
Brangus, Caracu e Canchim. Seis leilões 
estão programados, além do shopping de 
animais. 

ESTRUTURa - o TerraNova Eventos 

Será realizada entre os dias 8 e 13 de setembro, em 
Campo Grande, a Feira de Reprodutores & Genética 
MS. O objetivo do evento é promover a utilização 
da genética de forma prática, o melhoramento dos 
animais e consequentemente maior qualidade no 
produto final, a carne

possui com uma área de 350.000 metros 
quadrados destinados a grandes eventos 
com ênfase no agronegócio. Com uma es-
trutura totalmente preparada para propor-
cionar todo conforto para os participantes 
e para os animais. Conta também com uma 
estrutura de 150 piquetes tendo capaci-
dade de abrigar até 10.000 animais com 
segurança, conforto e bem estar. o Centro 
de Eventos está localizado na BR - MS080 
- KM 2, saída para Rochedo. informações 
com  Hanaitã (67) 9883.0225 e Luiz Felipe  
(67) 9649.3097.

poR tALittA tAVEiRA

http://www.cruzeirodosulms.com.br

