
    

Um relatório divulgado no 
início deste ano pelo Ra-
bobank, de autoria do ana-
lista da Grains & Oilseeds, 
Victor Ikeda, indicou que o 

transporte hidroviário de grãos no Brasil 
deve crescer nos próximos anos. Intitulado 
Cereais e sementes oleaginosas brasileiras 
envolvendo o transporte hidroviário”, o 
estudo documenta as mudanças ocorridas 
nos últimos anos, particularmente no norte 
do Brasil. onde os embarques através dos 
portos aumentaram significativamente nos 
últimos sete anos. 

“O Brasil recentemente viu vários 

TransporTe hidroviário 
de grãos deve crescer
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O ex-economista do departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USdA), 
Joseph Glauber, afirmou que a guerra co-
mercial travada entre a China e os Estados 
Unidos não tem uma solução imediata. 
Página 2.

O vice-presidente de Agronegócios 
do Banco do Brasil (BB), Tarcísio Hübner, 
afirmou no último dia 13/11, que vê muitas 
oportunidades para o setor em mercados 
como a China e dos Emirados Árabes, 
como Abu dabi. Página 3.

não há solução 
para guerra 
coMercial, diz 
econoMisTa

O Rabobank disse que espera que as exportações 
brasileiras de soja aumentem em 40% até 2026

investimentos em capacidade portuária, 
com a expectativa de que isso aumentaria 
a capacidade de exportação brasileira. de 
fato, as exportações de soja e milho através 
da chamada área do norte do Arco - onde 
novos terminais, como o porto de Barcaere-
na / Villa do Conde, entraram em operação 
nos últimos anos - atingiram 26,3 milhões de 
toneladas em 2017, até 350% de 5,9 milhões 
de toneladas em 2010”, diz o texto. 

nesse cenário, o Relatório da Rede 
Global de Informações Agrícolas do de-
partamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USdA) indicou que enquanto os 
portos de Santos, Rio Grande e Paranaguá 

exportam as maiores quantidades de produ-
tos agrícolas, o atraso, as longas distâncias 
e os custos crescentes de transporte até 
esses portos criaram uma demanda por 
mais opções para os exportadores. Além 
disso, o Rabobank disse que espera que as 
exportações brasileiras de soja aumentem 
em 40% até 2026. 

Como resultado da dinâmica da si-
tuação do transporte de grãos no Brasil, 
impulsionada pelas mudanças nos fluxos, 
os portos da Região norte quase dobraram 
sua participação nas exportações de soja 
e milho, para 27% em 2017, de 15% em 
2010. Com essa tendência de aumento é 
possível que o transporte hidroviário tenha 
mais destaque no transporte de grãos, já 
que essa é a principal forma de transporte 
na região.

Por Leonardo Gottems



groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 2

 
JORNAL AgROiN AgRONegÓCiOS

Circulação MS, Mg e SP

ANO X - Nº 191
15 de novembro de 2018

diretor: 
WiSLey TORALeS ARgueLhO

wisley@agroin.com.br - 67 9.9974-6911

Jornalista Responsável:
eLiANe FeRReiRA / dRT-MS 152

eliane@agroin.com.br

Colaborador:
MAuRíCiO PiCAzO gALhARdO

mauricio.galhardo@hotmail.com

direto à Redação:
SugeSTõeS de PAuTA

agroin@agroin.com.br - wisley@agroin.com.br

Representante:
PubLi RePReSeNTAçõeS

rua 19 Quadra 206, Lote 06, edifício ouro Branco II, 
sala 140, Águas Claras, Brasília-dF 

psantosgc2@uol.com.br - 61 9 8127-5839 

O Jornal Agroin Agronegócios é uma 
publicação de responsabilidade da 

Agroin Comunicação. 

Tiragem:
Versão impressa: 9.000 exemplares
Versão digital: 86.826 e-mails válidos

Redação, Publicidade e Assinaturas  
Rua 14 de Julho, 1008 Centro 

CeP 79004-393, Campo grande-MS
Fone/Fax: (67) 3026 5636 

wisley@agroin.com.br 
www.agroin.com.br

AgROiN COMuNiCAçãO 
Não se responsabiliza pelos conceitos 
emitidos nas entrevistas ou matérias 

assinadas. 

paraná, são paulo e sanTa caTarina 
regisTraM 14 focos de ferrugeM da soja

não há solução para guerra 
coMercial, diz econoMisTa

O Consórcio Antiferrugem 
registra 14 focos de ferru-
gem-asiática da soja, em 
áreas comerciais, na safra 
2018/2019, sendo um em 

Quilombo (SC), dois em São Paulo (São 
miguel Arcanjo e Itapeva) e onze no Paraná 
(mariópolis, São Pedro do Iguaçu, marechal 
Cândido Rondon (Porto mendes), nova 
Santa Rosa, nova Cantu, Ubiratã, Juranda, 
Campo mourão, Peabiru, São João do Ivaí 
e Jaguariaíva).

desde o primeiro foco registrado no 
último dia 31 de outubro, em Porto mendes 
(PR), o número de focos vem crescendo 
rapidamente e em pontos bem distribuídos. 
de acordo com a pesquisadora Cláudia 

Godoy, da Embrapa Soja, a maioria das 
lavouras com ferrugem foram semeadas no 
início de setembro e encontram-se com o 
dossel fechado (12 lavouras estão em fase 
de desenvolvimento R1 e uma em V8). “O 
problema é que as chuvas atrasaram as 
semeaduras e temos soja em várias fases 
de desenvolvimento e, em algumas regi-
ões, ainda estão semeando soja. Por isso, é 
preciso atenção para não perder o controle 
nessas primeiras áreas que podem gerar 
grande quantidade de inóculo para lavouras 
que ainda estão sendo semeadas”, alerta a 
pesquisadora. 

Até agora, o ambiente tem sido favorável 
para a infecção do fungo, com presença de 
molhamento foliar. A orientação da pesqui-
sadora da Embrapa Soja, Cláudia Godoy, 
é para que os produtores das regiões onde 
há registro da ferrugem que apresentam 
lavouras em fase de fechamento, iniciem o 
controle para proteger as lavouras.

“As chuvas frequentes que favorecem a 
doença, muitas vezes, impedem a aplicação 
de fungicidas no momento ideal”, explica a 
pesquisadora da Embrapa. “E é importante 

O ex-economista do departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos 
(USdA), Joseph Glauber, (foto), 

afirmou que a guerra comercial travada entre 
a China e os Estados Unidos não tem uma 
solução imediata. Ele é pesquisador sênior 
no Instituto Internacional de Pesquisa de 
Políticas Alimentares. 

Uma das alternativas para os Estados 
Unidos seria o novo Acordo do Canadá e 
do méxico (USmCA), que poderia substi-
tuir o Tratado norte-Americano de Livre 
Comércio (nAFTA) se fosse aprovado pelo 
Congresso. “Acho que você poderia ouvir 
um suspiro coletivo de alívio de todos em 
1 de outubro, quando foi anunciado que 
havíamos chegado a um acordo com o Ca-
nadá”, comenta. 

manter a lavoura protegida, uma vez que 
a eficiência curativa dos fungicidas atual-
mente disponíveis é baixa”, alerta. 

Cláudia Godoy orienta os produtores 
a consultarem os resultados de eficiência 
dos fungicidas para o controle da ferrugem 

Os EUA exportam cerca de US $ 40 
bilhões em alimentos para o Canadá e o 
méxico, e esses países enviam uma quantia 
semelhante para os EUA, principalmente 
produtos sazonais, além de porcos do Canadá 
e de gado do méxico. nesse cenário, Glau-
ber disse que o novo acordo tem melhores 
maneiras de resolver disputas comerciais 
do que o antigo nAFTA. Além disso, o fato 
não coloca novas barreiras comerciais às 
exportações de alimentos existentes entre 
os três países.  

“O principal benef ício é que ele preserva 
o acesso ao mercado para os agricultores dos 
EUA sob o antigo nAFTA e não criou novas 
barreiras sazonais às exportações - algo que 
os fazendeiros da Flórida queriam, mas se 
opunham aos produtores ocidentais de frutas 

e utilizar os multissítios para aumentar a 
eficiência de controle. Consulte a publica-
ção: Eficiência de fungicidas para o controle 
da ferrugem-asiática da soja, Phakopsora 
pachyrhizi, na safra 2017/2018: resultados 
sumarizados dos ensaios cooperativos.

e vegetais”, comenta. 
no momento em que as mudanças fo-

rem implementadas em 19 anos, a USmCA 
adicionará cerca de US $ 275 milhões em 
novas exportações de produtos lácteos, aves 
e ovos para o Canadá. “Você está falando de 
um aumento considerável, mas se você olhar 
para o mercado mundial em geral, é pequeno. 
não vai ter um impacto muito grande nos 
mercados dos EUA”, conclui.

Foto: reprodução Internet

Uma das alternativas para os Estados Unidos seria o 
novo Acordo do Canadá e do México (USMCA)

Foto: arquivo Pessoal

Por Leonardo Gottems
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cna proTocola pedido de suspensão de MulTas 
por descuMpriMenTo da TaBela de freTe

china esTá apTa a coMprar novos produTos do Brasil, Mas quer qualidade

A Agência nacional de Trans-
portes Terrestres (AnTT) 
definiu os valores das mul-
tas que serão aplicadas a 
quem descumprir os preços 

mínimos da tabela do frete rodoviário. 
Os valores da punição serão aplicados em 
quatro situações distintas, podendo chegar 
a R$ 10,5 mil em um dos casos. Os valores 
passaram por consulta pública e estão pu-
blicados em resolução no diário Oficial da 
União (dOU) de 9/11.

Pelo regulamento, o contratante que 
fechar o serviço por valor abaixo do piso 
mínimo, a multa será de duas vezes a di-
ferença entre o valor pago e o piso devido 
com base na tabela, limitada ao mínimo de 
R$ 550 e ao máximo de R$ 10,5 mil.

A Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CnA) pro-
tocolou no último dia 13, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) um 
pedido para que a Corte julgue logo a 
ação de inconstitucionalidade contra a 
fixação de preços mínimos do frete ou 
então que suspenda a resolução editada 
na semana passada pela Agência nacional 

O vice-presidente de Agronegócios 
do Banco do Brasil (BB), Tarcísio 
Hübner, afirmou no último dia 

13/11, que vê muitas oportunidades para 
o setor em mercados como a China e dos 
Emirados Árabes, como Abu dabi.

Para o transportador que realizar o 
serviço em valor inferior ao piso mínimo, 
a multa será de R$ 550.

Já os responsáveis por anúncios de ofertas 
para contratação do transporte rodoviário 
de carga em valor inferior ao piso mínimo 
estarão sujeitos à multa de valor de R$ 4.975.
Por último, os contratantes, transportadores, 
responsáveis por anúncios ou outros agentes 
do mercado que impedirem, obstruírem ou, 
de qualquer forma, dificultarem o acesso às 
informações e aos documentos solicitados 
pela fiscalização para verificação da regu-
laridade do pagamento do valor de frete 
poderão sofrer multa de R$ 5 mil.

“A AnTT poderá utilizar-se do do-
cumento que caracteriza a operação de 
transporte, de documentos fiscais a ele 

de Transportes Terrestres (AnTT), que 
fixa os valores das multas de até R$ 10,5 
mil por descumprimento da tabela.

“Somos penalizados por uma tabela que 
está em desacordo com a lei vigente”, disse 
o assessor jurídico da CnA, Rudy Ferraz. A 
lei que estabeleceu o tabelamento diz que 
os preços serão determinados pela AnTT 
num processo no qual serão ouvidos os 

“A China está apta a comprar novos 
produtos do Brasil, mas quer qualidade”, 
disse ele, durante a cerimônia de abertura 
do Summit Agronegócio 2018, realizado 
dia 13/11 na capital paulista.

O executivo destacou, ainda, a impor-

relacionados e das informações utilizadas 
na geração do Código Identificador da 
Operação de Transporte para comprova-
ção da infração prevista neste artigo”, diz 
a resolução.A agência já vinha fazendo a 

interessados e com base em critérios téc-
nicos. mas os preços atualmente em vigor 
não seguiram esse rito. Eles foram editados 
às pressas, em maio passado, como parte 
da negociação para encerrar a paralisação 
dos caminhoneiros.

A tabela é considerada “inaplicável” 
pelas empresas. Para agravar o problema, 
os valores foram reajustados em setembro 
passado, quando os preços do diesel su-
biram 13%. “Com redução do diesel, não 
houve retorno ao valor original”, observou 
Ferraz.A ação de inconstitucionalidade do 
tabelamento foi protocolada pela CnA em 
junho passado. Em seguida, a Confederação 
nacional da Indústria (CnI) fez o mesmo. 

tância da tecnologia para o setor e ressaltou 
que a instituição financeira está disposta a 
manter a parceria com os produtores rurais 
por meio da disponibilidade de crédito. “As 
soluções estão sendo colocadas à disposi-
ção”, acrescentou.

fiscalização do cumprimento dos pisos 
mínimos do frete. no entanto, as autua-
ções não geravam multa porque faltava a 
regulamentação das punições, publicada 
nesta sexta-feira.

Há uma terceira ação, da Associação do 
Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil 
(ATR). O relator do caso no STF é Luiz 
Fux. Até que haja uma decisão da Corte, 
as instâncias inferiores da Justiça estão 
impedidas de dar decisões sobre o caso.

Valores foram publicados no Diário Oficial da 
União  do dia 9/11

Vice-presidente de Agronegócios do Banco do Brasil vê muitas oportunidades 
para o setor em mercados como o do país asiático e dos Emirados Árabes

Segundo a entidade, o STF deve julgar a ação de 
inconstitucionalidade contra a fixação de preços 
mínimos ou então suspender a resolução editada na 
semana passada pela ANTT

anTT fixa MulTa de aTé r$ 10,5 Mil por 
descuMpriMenTo do preço do freTe

Foto: reprodução Internet

Foto: reprodução Internet

Foto: reprodução Internet
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O produto é alinhado ao 
conceito de energias reno-
váveis e aproveita resíduos 
da produção animal. O 
resultado do processo é 

um biogás com baixos teores de enxofre, 
que pode ser usado para geração de calor, 
energia elétrica ou mesmo combustível vei-
cular para substituir gasolina ou óleo diesel.

O processo de biofiltragem foi resultado 
de pesquisas de um projeto para desenvolver 
a biofiltragem com a finalidade de gerar 
energia elétrica a partir de biogás oriundo 
de dejetos de suínos no município de Ita-
piranga (SC), que teve o apoio financeiro 
das empresas Eletrosul e Uirapuru Trans-
missora de Energia.

O biogás gerado a partir dos dejetos 
suínos tem alta concentração de sulfeto de 
hidrogênio, ou gás sulf ídrico (H2S), que 
é o responsável pela corrosão de metais 
e motores. Esse gás diminui a vida útil 
de geradores de eletricidade, deteriora 
queimadores e impossibilita o uso veicular 
como biometano.

O biofiltro promove a redução na con-
centração desse componente em mais de 
90%. “A dessulfurização do biogás permite 
o seu uso direto, tanto para aquecimento 

em caldeiras como para geração de energia 
elétrica, ou também favorece a purificação 
posterior no caso do biometano e uso vei-
cular, que é o caso da demonstração que 
estamos efetuando na Embrapa”, explica o 
analista Ricardo Luís Radis Steinmetz, um 
dos responsáveis pelo desenvolvimento da 
tecnologia.

O equipamento, que está sendo validado 
em escala de produção, faz parte da Unida-
de de Produção de Biometano, conhecida 
como BiogásFORT, e foi apresentado pela 
Embrapa ao público no dia 30 de outubro. 
“O objetivo da Unidade é demonstrar a 
rota tecnológica e a oportunidade de uso 
do biogás gerado a partir dos resíduos da 
suinocultura como matéria-prima para 
produzir combustível veicular”, destaca o 
pesquisador Airton Kunz, chefe de Pesquisa 
e desenvolvimento da Embrapa Suínos e 
Aves e responsável pelo projeto.

Para a chefe-geral da Embrapa Suínos 
e Aves, Janice Zanella, a rota tecnológica 
apresentada reforça o compromisso da 
Embrapa com a sustentabilidade.

O diferencial da Unidade de Produção 
de Biometano está justamente na possibili-
dade de uso do biofiltro, que faz o processo 
inicial de purificação do gás usando o 

próprio dejeto de suíno tratado e garante 
conformidade para a etapa de purificação, 
que produz o biometano.

Bactérias limpam o gás
A vantagem da tecnologia da Embrapa é 

que o processo de purificação é biológico, ou 
seja, a remoção do H2S ocorre por meio da 
ação de bactérias oxidadoras de sulfeto, sem 
necessidade de uso de insumos. O processo 
utiliza o próprio efluente do dejeto suíno e 
gera enxofre elementar, que pode ser usado 
como fertilizante.

Em processos convencionais, essa puri-
ficação pode ocorrer de maneira química, 
com lavagem com soda, ou f ísica, com 

inserção de carvão ativado. “nos dois casos, 
ainda temos uma questão de manejo dos 
produtos, que podem ser prejudiciais ao 
produtor e ao meio ambiente. Já o resíduo 
do biofiltro pode ser reaproveitado”, explica 
Steinmetz, salientando que a tecnologia é 
sustentável e segura.

O segundo passo da Unidade de Pro-
dução de Biometano para a geração de 
combustível veicular é a purificação do 
biogás dessulfurizado. nessa etapa, ocorre 
a retirada de umidade por resfriamento e 
a compressão. O sistema tem capacidade 
de produzir 9 a 12 nm³/h de biometano. 
depois de produzido, o biometano é ar-
mazenado no reservatório, com capacidade 
de 50m³, com pressurização de cerca de 
210gkf/cm². O projeto executivo da Unida-
de de Produção de Biometano da Embrapa 
Suínos e Aves tem parceria da Janus & 
Pergher e Kemia Tratamento de Efluentes.

O uso veicular do biometano ocorre na 
sequência e segue os mesmos procedimen-
tos de abastecimento de GnV. de acordo 
com Steinmetz, com 15 m³ de biometano 
é possível estimar uma autonomia de 230 
a 300 km rodados por um veículo com esse 
sistema. Para gerar essa quantidade de gás 
já purificado são necessárias cerca de 300 
matrizes suínas. “Essa é uma estimativa, 
uma vez que estamos tendo como base a 
nossa granja de suínos e temos o processo 
em escala de pesquisa”, compara.

“É um combustível produzido a partir de 
uma fonte renovável, substituindo a fonte 
fóssil, e sem impacto para o meio ambiente”, 
reforça Kunz.

Pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves (SC) 
desenvolveram um biofiltro, tecnologia que utiliza 
bactérias para purificar o biogás gerado a partir dos 
dejetos suínos das granjas.

pesquisa: filTro feiTo coM BacTérias 
purifica Biogás para uso veicular

Foto: monalisa Pereira
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Brasil receBerá priMeira versão 
inTernacional da euroTier eM 2019
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O Brasil vai sediar a primeira 
edição da EuroTier South 
America na cidade de me-
dianeira (PR) entre 23 e 25 
de julho de 2019. O evento, 

que é organizado pela dLG (Sociedade Ale-
mã de Agricultura), é o mais importante do 
mundo em inovação de equipamentos, ma-
quinaria e softwares para produção animal.

O anúncio foi realizado dia 14/11, em 

Hanôver, na Alemanha, durante a realização 
da EuroTier 2018, e também informou sobre 
a internacionalização do evento também 
para o Oriente médio (Eurotier middle East 

Maior evento de 
inovação e maquinário 
para produção animal 
do mundo terá edição 
em Medianeira, no 
Paraná, e será em julho 
do próximo ano

Por danIeL aZeVedo, de HanÔVer (aLemanHa) | GLoBo ruraL

em Abu dhabi) e na China (Eurotier China 
em Qingdao) em setembro.

A cerimônia contou com a presença de 
Jens Kremer, gerente de novos negócios e 
vendas da dLG, o secretário de Agricultura 
do Estado do Paraná, George Hiraiwa; Qing-
feng Yang, diretor-geral do Serviço nacional 
de Criação de Animais da China; e Saeed 

Albahri, diretor da Autoridade de Controle 
de Alimentos dos Emirados Árabes.

“não fazia ideia da magnitude que tem 
a EuroTier. É uma feira impressionante a 
variedade e a qualidade do que é apresen-
tado por aqui. A feira escolheu o Paraná, na 
região de medianeira, pois é uma região es-
tratégica, especialmente para aves e suínos. 
mas o evento também vai levar piscicultura 
e produção de biogás, como gado de corte e 
leite. Será fantástico para a região, o estado 
e o Brasil”, comentou Hiraiwa.

A dLG é uma instituição centenário e 
sem fins lucrativos que promove a geração e 
o compartilhamento de conhecimento para 
produtores rurais da Alemanha e, desde a 
década de 1990, também de outros países 
por meio de eventos como a EuroTier, pu-
blicações técnicas e sobre o mercado, entre 
outras iniciativas.

“Os profissionais da pecuária destes três 
centros de produção de relevância global 
terão acesso a conceitos e produtos que 
são a última tendência em produção animal 
para todas as espécies. Queremos promover 
os conceitos de inovação a partir da sólida 
experiência que já temos na EuroTier na 
Alemanha”, disse Kremer. 

O EuroTier South America é o evento mais importante do mundo em inovação de equipamentos, maquinaria 
e softwares para produção animal

No Brasil - A instituição alemã 
organizará o evento em parceria com 
a Gessuli Agribusiness, que há anos 
organiza o evento AveSui. O objetivo é 
oferecer uma ampla variedade de pro-
dutos e serviços de todas as categorias 
sob o slogan “One Brand – All Segments” 
(uma marca, todas as categorias).

“É um marco importante no sentido 
de compartilhamento de tecnologias e 
conhecimento para o Brasil. Sabemos 
que a Europa, em especial a Alemanha, 
aponta tendências tanto na produção 
quanto ao mercado consumidor. Temos 
certeza que será uma oportunidade 

ímpar para os produtores brasileiros”, 
avaliou Andrea Gessuli, diretora da 
Gessuli Agribusiness.

A organização do evento prevê ocu-
par 3 mil m² do Centro de Convenções 
da Cooperativa Lar e receber até 20 mil 
visitantes de todas as regiões do Brasil, 
Argentina, Uruguai, Paraguai e demais 
países da América Latina e Central.
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A maior cidade da América 
Latina será capital nacional 
da pecuária nos dias 21, 22 
e 23 de novembro, com a 
realização da etapa paulista 

da InterCorte. A etapa encerra a temporada 
2018 com um evento mais completo, que 
reunirá importantes setores do agronegócio, 
no WTC Golden Hall.

Com o objetivo de abranger a cadeia 
da pecuária de maneira mais abrangente, a 
edição deste ano traz painéis que buscam 
promover a integração entre diferentes 
setores do agronegócio, por meio de um 
ambiente mais pluralizado, evidenciando a 
importância da união da cadeia produtiva de 
alimentos em prol do crescimento no Brasil.

no total o evento contará com mais de 
12 atrações que serão distribuídas na pro-
gramação e também serão realizados em 
paralelo a etapa. 

camiNhos da geNética e da 
ilpF - dando sequência ao projeto de 
especificação das etapas do “Caminho do 
Boi”, a programação contará com os painéis 
“Caminhos da Genética” e “Caminhos da 

A Associação Baiana dos Produtores 
de Algodão (Abapa) estima que a 
área com a cultura no Estado deve 

crescer 24,9% na safra 2018/2019. “A partir 
do dia 20 de novembro, quando finaliza o 

ILPF”. Além das palestras, os visitantes po-
derão percorrer o caminho virtualmente, por 
meio da tecnologia de realidade aumentada.

camiNhos do leite - Pela primeira 
vez a InterCorte recebe um painel dedicado 
a debater sobre a atividade leiteira no Brasil 
e trará o tema “O hoje e o amanhã da pe-
cuária leiteira”. 

camiNhos do Boi 7.7.7. - O desafio 
de produzir mais, com melhor qualidade e 
em menor tempo será tema num espaço 
dedicado ao método que revolucionou a 
pecuária de corte do Brasil: o Caminhos do 
Boi 7.7.7. A técnica foi desenvolvida pelos 
pesquisadores do Polo Regional de Colina 
da Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (APTA), Gustavo Rezende e 
Flávio dutra.

camiNhos da comuNicação - 
Com o objetivo de ser um espaço de troca de 
informações sobre boas práticas e projetos 
de outros setores do agronegócio voltados 
à comunicação com a sociedade, o painel “A 
Comunicação Além da Porteira” será media-
do pelo jornalista Ricardo Boechat. O painel 
terá a apresentação de ações de comunicação 

vazio sanitário, os cotonicultores baianos 
devem plantar uma área total de 329,4 
mil hectares, sendo 316,9 mil hectares no 
oeste, e 12,4 mil no sudoeste baiano”, disse 
a entidade em nota.

desenvolvidas por setores como trigo, cacau, 
suco de laranja e algodão.

paiNel iNtercorte - Fechando o 
circuito deste ano, o painel InterCorte será 
moderado pelo jornalista Otávio Ceschi 
Junior. A palestra “A importância da água 
nos sistemas integrados”, ministrada pelo 
médico veterinário Fernando Loureiro, 
fundador da Rubber Tank abre o painel no 
segundo dia. A programação contará ainda 
com o médico-veterinário Luciano Penteado, 
do zootecnista Pedro Veiga e pelo médico-
veterinário Rodrigo Albuquerque.

gpB em ação - camiNhos do 
Balizador - Painel promovido pelo 
Grupo Pecuária Brasil - GPB para discutir 
ferramenta de balizador de preço da arroba 
criada pelos pecuaristas.

paiNel gtps - carBoNo: uma 
visão prática pela ótica da pecuária

Promovido pelo Grupo de Trabalho da 
Pecuária Sustentável (GTPS), o painel tem 
como tema central as oportunidades de mi-
tigação das emissões por meio de sistemas 
bem manejados de pastagens.

iNtertechagro - A InterTechA-
gro é um espaço destinado à apresentação 

O incremento é atribuído ao otimismo 
dos agricultores, que na safra 2017/2018, 
finalizada em setembro, “garantiu renta-
bilidade com uma produtividade média 
recorde de 320 arrobas/hectare e uma 
produção total de 1,270 milhão de toneladas 
de algodão (caroço e pluma)”. A Bahia é o 
segundo maior produtor da fibra no Brasil, 
atrás de mato Grosso. 

“Esta safra acabou se tornando a me-

de startups, com uma programação de 
conteúdo específico desenvolvida para 
apresentar tecnologias que facilitam a gestão 
das propriedades e geram mais eficiência à 
produção animal.

touro de ouro - O evento será 
sede da entrega do prêmio “Touro de Ouro”, 
promovido pela Editora Centauro, que há 10 
anos homenageia as empresas mais lembra-
das da pecuária.

angus Beef Week - Enquanto o setor 
produtivo se reúne no WTC, o consumidor 
é convidado a conferir o resultado desse 
trabalho na Angus Beef Week em diversos 
restaurantes da capital paulista, que oferecem 
ao consumidor pratos especiais com cortes 
de animais Angus, de 15 a 25 de novembro. 

Feira de Negócios - A InterCorte 
em São Paulo terá ainda uma feira de negócios 
com a participação de empresas de referência 
na pecuária, que lançarão no evento suas ino-
vações tecnológicas para tornar a pecuária 
cada vez mais produtiva e rentável.

O evento terá ainda o Empório InterCor-
te, um espaço em que empresas comercializa-
rão alimentos, bebidas, utensílios e acessórios 
ligados à pecuária e ao agronegócio em geral.

lhor da história por conta das chuvas e 
da produtividade”, disse o presidente da 
Abapa, Júlio Busato. “As chuvas que já es-
tão caindo na região nos trazem uma boa 
perspectiva para que os produtores possam 
sanar dívidas do passado e pensar em novos 
investimentos como máquinas e sementes 
para que possamos crescer ainda mais a 
produção, gerando mais emprego e renda 
para o oeste da Bahia.”

são paulo receBe 
Maior eTapa da 
inTercorTe 2018

área culTivada de algodão na Bahia deve crescer 25%, diz aBapa

Evento será nos dias 21, 22 e 23 de novembro na capital 
paulista

Condições climáticas têm se mostrado favoráveis a 
investimentos na nova safra, que pode ser plantada a 
partir de 21 de novembro

Foto: divulgação
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Maurício Picazo Galhardo

giro agronegócio
lista Luiz Fernando Pacheco, da T&F 
Consultoria Agroeconômica, produtor 
elevou seus preços e a comercialização 
deu uma amortecida após o forte apetite 
das tradings.  “Já no Sul do País, Paraná, 
a lentidão prevalece, com a discordância 
de preços entre as pontas compradora 
e vendedora - além disso, há poucos 
lotes disponíveis na região consultada, 
os Campos Gerais, que só semeiam o 
milho verão”, comenta. 

agriNho 2018. O Agrinho 2018, 
maior programa de responsabilidade 
social do Senar/mS, está na reta final. A 
equipe organizadora divulgou os nomes 
dos finalistas do concurso cultural, que 
encerra o ciclo letivo da iniciativa. no 
total, foram analisados 2.233 trabalhos; 
o que resultou em 55 finalistas. Para a 
análise dos trabalhos, a comissão julga-
dora levou em consideração os critérios 
publicados no regulamento. Entre eles, 
a fidelidade com o tema proposto para 
este ano: ‘Produzindo Água no Campo: O 
Agro produzindo o maior bem da terra’.

soraYa throNicKe. O pre-
sidente do Sistema Famasul – Federa-
ção da Agricultura e Pecuária de mS, 
mauricio Saito, se reuniu,  dia 13, com 
a senadora eleita, Soraya Thronicke, na 
sede da Casa Rural. durante o encontro, 
o representante dos produtores rurais 
do estado falou das demandas do Agro. 
“Soraya terá, a partir de janeiro de 2019, 
um grande desafio que é representar os 
cidadãos sul-mato-grossenses no Senado 
Federal. Colocamos nossa instituição 
à disposição da Senadora eleita para 
auxiliá-la, no que for necessário, em 
atendimento ao setor agropecuário de 
mato Grosso do Sul”. (Texto(s): mapa, 
Agrolink, Famasul).

desperdÍcio. Com objetivo de 
combater o desperdício de alimentos, 
a Conab marcará presença nas ações 
de encerramento da Semana nacional 
de Conscientização da Perda e desper-
dício de Alimentos, no sábado (10), no 
mercado Livre do Produtor (Pedra), na 
Central de Abastecimento do distrito 
Federal (Ceasa-dF). durante toda a 
manhã serão realizadas atividades para 
o público visitante e agricultores que 
comercializam no local.

esQuema de Frutas e hor-
taliças. Impactos no comércio na-
cional e internacional da adesão do Brasil 
ao Esquema de Frutas e Hortaliças da 
OCdE (Organização para a Cooperação 
e o desenvolvimento Econômico), como 
abertura de novos mercados e melhoria 
do controles de qualidade desses produtos 
foram discutidos em seminário internacio-
nal, realizado nos dias 6 e 7, em São Paulo. 

traNsição. O ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(mapa) deu início hoje ao processo de 
transição entre o governo do presidente 
michel Temer e o do presidente eleito, 
Jair Bolsonaro. A primeira reunião foi 
realizada entre o secretário-executivo do 
mapa, Eumar novacki, e a futura ministra 
da Agricultura, Tereza Cristina, na sede do 
ministério em Brasília. O secretário-exe-
cutivo apresentou à futura ministra os 
programas desenvolvidos durante a gestão 
Blairo maggi como o Agro+ - programa 
de desburocratização e modernização da 
gestão – o selo Agro+ Integridade.

mILHO. O mercado de milho no 
Brasil fechou na terça-feira (13) com 
preços que não casaram e que fizeram 
os negócios continuarem lentos, até 
na exportação. de acordo com o ana-

opine: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com | um forte abraço. até mais! | Jornalista voluntário mtB 64.425/sP.

O troféu que prestigia 
as melhores empre-
sas do agronegócio 
será realizado no WTC 
Golden Hall. Ao todo, 

empresas de 35 segmentos diferentes 
serão homenageadas, incluindo duas 
novas categorias inauguradas em 2018: 
Aplicativo para Pecuária e Programa de 
Avaliação Genética. Para que seja vali-
dado, o eleitor teve de votar no mínimo 
em 20 categorias diferentes. 

A divulgação da votação deste 
prêmio tradicionalmente acontece na 
edição da AG de Agosto e a votação 
ocorreu,  de Agosto até 29 de Setembro 
deste ano. 

 Essa revista circulou entre os mais 
de 30mil assinantes, na 42ª Expointer e 
em outros eventos da pecuária nacional.  

A partir deste ano, outra novidade:  
a votação aconteceu somente pela 
internet,  sem o tradicional encarte 
impresso na revista AG , continuando 
a ser validado o voto de quem indica 
nomes para, no mínimo, 20 segmentos.

no formulário eletrônico, que não 
tem sugestão de nomes, constou o seg-
mento de atuação da empresa ou pro-
fissional, cabendo ao público escolher 
qualquer nome, produto ou empresa 
de interesse.

Outra novidade é que as categorias 

“Ordenhadeira” e “Antimastítico” cederam 
lugar para “Programas de Avaliação Genéti-
ca” e “Aplicativos para Pecuária”. A mudança 
vai ao encontro do foco da revista AG na 
pecuária de corte mas mesmo assim manti-
vemos a seção leite e artigos desenvolvidos 
por vários colunistas.

Com o voto eletrônico, quem teve acesso 
ao site da AG no período de votação pode 
votar, mesmo não sendo assinantes. Sobre o 
voto pela web de quem é ou não assinante foi 
computado desde que respeitados um voto 
por IP, pelo menos 20 segmentos votados. 

Quer conferir o resultado dessa pre-
miação? 

Assista em nosso Facebook: facebook.
com/revistaag.com.br, dia 22, a partir das 
9h30.
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inTercorTe Traz 10º 
Touro de ouro e esTá 
repleTo de novidades
A 10ª edição da premiação organizada pela Revista 
AG faz parte da agenda de eventos da InterCorte, em 
São Paulo, no dia 22 de novembro.
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ClASSIFICADOS 
AGROIN

Carrossel de 
produtos separados 

por categorais. 

JORNAl AGROIN
Últimas edições do Jornal 

Agroin Agrongócios, acesse 
e leia agora mesmo.

ÚlTIMAS 
NOTíCIAS
Notícias para 
o homem do 
campo manter-
se atualizado 
no dia-a-dia.

JORNAl AGROIN 
AGRONEGóCIOS
Acesso para downloand rápido.

PRóxIMOS EVENTOS
Display de eventos para 
uma fácil navegação sem 
a necessidade de acessar 
a Agenda.

AGROIN NO FACE
Fan page da Agroin 
Comunicação no 
Facebook. Curta essa 
ideia.

BANNER 
PUBlICITÁRIO
Formatos GIF, 
JPG e SWF.

BANNERS 
PUBlICITÁRIOS
Formatos GIF, 
JPG e SWF.

BANNERS 
PUBlICITÁRIOS

Formatos GIF, 
JPG e SWF.

BANNER 
PUBlICITÁRIO
Formatos GIF, 
JPG e SWF.

GAlERIAS
Últimos 
eventos 

cobertos pela 
equipe Agroin. 

NOTíCIAS EM DESTAqUES 
Principais notícias da 

atualidade para o acesso simples 
e rápido do leitor.

AGROIN WEB SITES 
Ninguem melhor do que uma empresa 
especializada em comunicação rural 
para desenvolver a solução perfeita 
para sua empresa. Acesse e confira 

alguns de nossos projetos. 

acesse agora o novo site da

e cadastre-se para receber nossos 
boletins diários!

www.agroin.com.br


