
181ª Edição - 12 dE novEmbro de 2.017

circulação
MS, MG E SP

EMbraPa cria curSoS dE EnSino à 
diStância Para PEcuária dE lEitE

uSda rEduz EStiMativa dE Produção 
dE Soja MaS ElEva PrEviSão do Milho

Página 4.

“caMinhoS da GEnética” na intErcortE SP dEStaca 
PaPEl EStratéGico da GEnética na PEcuária dE cortE

Página 6.

Página 2.

Os EUA devem aumentar 
sua participação no 
mercado de etanol da 
região Norte/Nordeste do 
Brasil

Eua dEvEM ExPortar GrandE voluME dE Etanol 
ao braSil EM 2018 aPESar dE taxa, diz PlattS

    

resultado obtido em outubro foi 
impulsionado pelas vendas externas de 
carnes e do complexo soja. Página 3.

EM aPEnaS uM MêS, 
ExPortaçõES do 
aGro SoMaraM 
uS$ 8 bilhõES

Estudos de melhoramento genético 
da Embrapa Gado de Leite em parceria 
com as associações de criadores das raças 
Gir Leiteiro e Girolando buscam reduzir 
a alergia às beta-caseínas, que correspon-
dem a 30% das proteínas do leite. Uma 
nova característica genética, adquirida 
através de testes de progênie das ração e 
usados na fertilização das vacas, permite 
a produção do leite chamado de A2. de 
acordo com os pesquisadores, há evidên-
cias de que a beta-caseína do leite A2 não 
causa reações em humanos que possuem 
alergia a essa proteína. Página 5.

MElhoraMEnto 
GEnético Produz 
lEitE quE GEra 
MEnoS alErGia

os Estados Unidos deverão 
exportar um grande volu-
me de etanol para o brasil 
em 2018 apesar da taxa de 
importação de 20 por cento 

implementada pelo governo brasileiro para 
compras além de uma cota, disse uma ana-
lista da Platts Kingsman nesta quarta-feira. 
A Platts estima que os EUA embarcarão 
cerca de 1,7 bilhão de litros de etanol para 
o brasil em 2018, ante 1,8 bilhão de litros 
projetados para este ano.

“o brasil continuará a ser um impor-
tador líquido de etanol no próximo ano, 
a níveis similares ao deste, uma vez que a 
produção segue estagnada”, disse a analista 
de biocombustíveis da S&P Global Platts, 
beatriz Pupo, durante uma apresentação em 
São Paulo. Uma parte do volume estimado 
deve vir livre de tarifas, uma vez que o go-
verno brasileiro estabeleceu que somente 
importações acima de 150 milhões de litros 
por trimestre (ou 600 milhões de litros ano) 
têm incidência de tarifa.

os EUA devem aumentar sua parti-
cipação no mercado de etanol da região 
norte/nordeste do brasil para cerca de 

40 por cento em 2018, ante 30 por cento 
em 2017, disse ela. Todas as exportações 
de etanol dos EUA vão para aquela região, 
onde a produção local não é suficiente para 
atender a demanda.

beatriz disse que as usinas do centro-
sul do brasil não serão capazes de suprir 
o norte/nordeste, já que não há aumento 
na capacidade de produção e o consumo 
na parte central do país tem aumentado 
graças a uma vantagem competitiva do 
álcool ante a gasolina. As importações pro-
jetadas representam um grande aumento se 
comparadas às de anos recentes. o brasil 
comprou apenas 400 milhões de litros de 
etanol dos EUA em 2014 e 1 bilhão de litros 
em 2016, segundo a Platts.

beatriz afirmou que as vendas de eta-
nol continuam a dar melhores retornos 

que o açúcar para as usinas brasileiras, 
considerando-se os preços locais para o 
biocombustível e os futuros do açúcar 
bruto na bolsa de nova York. isso deve 
fazer com que as usinas direcionem maior 
parcela de cana para a produção de etanol 
no próximo ano. o mix em favor do álcool 
deve ir para 53,7 por cento da oferta total 
de matéria-prima, frente 52,4 por cento 
atualmente --consequentemente, a fabri-
cação de açúcar diminuirá.

mas, para além do brasil, a analista não 
viu muitos sinais encorajadores em outras 
partes do mundo para os produtores de 
etanol nos Estados Unidos. Ela disse que 
o méxico ainda não está pronto para au-
mentar o uso de etanol e que a China não 
avançou no plano de elevar a mistura de 10 
para 20 por cento na gasolina.

Marcelo Teixeira | reuTers

Foto: reprodução internet
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o principal centro financeiro 
do país se tornará, entre os 
dias 15 e 17 de novembro, 
a capital da pecuária na-
cional, com a realização 

da quinta etapa da interCorte, evento que 
encerra o circuito itinerante que vem per-
correndo alguns dos principais polos cadeia 
produtiva da carne bovina do brasil.

o evento que será realizado no WTC 
Golden Hall, em São Paulo (SP) terá como 
uma das principais novidades o “Caminhos 
da Genética”, um desdobramento do projeto 
“Caminho do boi”, iniciativa criada para que 
os visitantes simulem o trajeto realizado 
pelo animal de corte, desde a fazenda até o 
varejo. o projeto conta com diversas esta-
ções que mostram cada etapa do processo 

de produção de uma carne de qualidade e 
a cada edição da interCorte São Paulo, uma 
dessas etapas será aprofundada, começando 
pela genética.

Em cinco blocos, mais de 30 debatedores 
discutirão os diversos aspectos que influen-
ciam a genética bovina como estratégia para 
a pecuária. Luiz Josahkian (AbCZ) dará a 
palestra do bloco 1 Animais na Pista: beleza 
racial ou beleza Funcional? e debaterá o 
tema com renata branco (iZ – instituto 
de Zootecnia), rodrigo brunner (Tulipa 
Agropecuária), ricardo viacava (nelore 
Cv), Paulo Leonel (nelore Adir) e Luis 
Felipe moura Pinto (Angus). o segundo 
bloco “Aplicações Práticas do melhoramento 
Genético: Índices, critérios de seleção, aca-
salamentos, cruzamentos, compra de touros 
e sêmen” terá palestra de José bento (FZEA 
- USP) e como debatedores Luciano Pente-
ado (Firmasa), Carlos viacava (nelore Cv), 
raysildo Lobo (AnCP) e Joslaine Cyrillo 
(iZ). Já o bloco 3, intitulado “o impacto no 
uso de animais melhoradores selecionados 
em Testes de desempenho e Eficiência Ali-
mentar” será aberto com palestra de Carina 
Ubirajara (UFU) e debates com Luciano 
borges (rancho da matinha), Cezar Franzon 
(Crv Lagoa), maria Eugênia mercadante 
(iZ) e Leonardo Souza (Qualitas). o quarto 
bloco “Um passo a mais na tecnologia - o 
uso da Genômica no campo” terá palestra 
de Fernando baldi (Unesp), daniel biluca 
(Clarifide), Angela bittencourt (PecSolu-
tions/illumina) e marcelo Almeida (Cia. de 
melhoramento) como debatedores. ian Hill 
(Jacarezinho) será o palestrante do bloco 5 
“Produtividade, Lucratividade e Sustentabi-
lidade na utilização de animais melhorados”, 

que terá como debatedores Abel Leopoldi-
no (Grupo Leopoldino), rogério Fonseca 
Peres (AbS Pecplan), daniel Carvalho 
(Cri Genética) e bento Gonzaga (PSLm). 
o último bloco “reprodução, Fertilidade 
e Precocidade Sexual” será conduzido por 
Pietro baruselli (FmvZ - USP) e debatido 
com Zequinha vasconcelos (Unesp) e Ga-
briel Crepaldi (ST repro). Um debate entre 
os palestrantes dos cinco blocos finalizará o 
“Caminhos da Genética”.

Para o professor de reprodução Animal, 
da FmvZ – USP, Pietro baruselli, um dos 
participantes do painel, a genética precisa 
ser uma escolha assertiva no processo de 
produção da pecuária, tendo em vista que seus 
resultados refletem diretamente na qualidade 
da carne a ser comercializada. “A genética é, 
sem dúvida, um dos pontos de maior rele-
vância no processo produtivo, pois o criador 
só terá acesso aos resultados de sua escolha 
quando alcançar as etapas finais, ou seja, 
depois de um período de até quatro anos. É 
muito importante trazer essa discussão sobre 
genética bovina e reunir a cadeia para debater 
esse assunto em São Paulo, uma cidade onde 
as coisas acontecem”, afirma ele.

PaPel das redes sociais na 
Pecuária - Além do “Caminhos da 
Genética”, a interCorte três dias de uma 
diversificada programação envolvendo os 
diversos elos da cadeia produtiva da carne. 
Um dos painéis em destaque é o que desta-
cará a importância das redes sociais para a 
melhoria da pecuária e seus líderes.

o painel, que será realizado na manhã 
do primeiro dia do evento, reunirá alguns 
líderes de grupos criados para debater e 
trocar informações de relevância sobre o 

desenvolvimento da pecuária nacional nas 
redes sociais. Participam do painel Wagner 
Pires - Grupo de Pastagem Sustentável, 
oswaldo Furlan Junior - GPb (Grupo 
Pecuárioa brasil), daniel Pagotto - Tratto 
Consultoria, Luís Felipe moura Pinto - Pasto 
on Line, rodrigo Albuquerque – beef radar 
e Erika bannwart GPb rosa e nFA – núcleo 
Feminino do Agronegócio.

“A ideia do painel é reunir os formadores 
de opinião para promover a integração entre 
os participantes e analisar as contribuições 
que essas ferramentas têm oferecido para o 
amadurecimento do diálogo na pecuária”, 
destaca a diretora do Terraviva Eventos, 
Carla Tuccilio.

o coordenador do beef radar, rodrigo 
Albuquerque, um fórum virtual perma-
necente sobre a pecuária, será um dos 
participantes do painel. Segundo ele, o 
objetivo do grupo é unir a cadeia para ter 
uma visão integrada da produção pecuária 
bovina. “nosso grupo possui membros de 
toda indústria de insumos ligadas ao setor. 
A ideia é unir a cadeia de ponta a ponta 
para que a gente consiga discutir assuntos 
que sejam sinérgicos para contribuir para 
o desenvolvimento do setor”, afirma.

Para a coordenadora do GPb - rosa, Eri-
ka bannwart, que reúne mulheres do setor, 
esse encontro será importante para que os 
grupos deixem o ambiente virtual e possam 
atuar, de forma efetiva, no setor. “Chegamos 
num momento em que possuímos diversos 
grupos dedicados a debater os desafios 
do setor, mas precisamos costurar essas 
ideias em prol da pecuária. Esse momento 
é importante para alinhar as ideias e que 
passemos a falar a mesma língua”, enfatiza.

Evento será um dos destaques 
do principal encontro da 
pecuária brasileira na capital 
paulista

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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Resultado obtido em outubro foi impulsionado pelas 
vendas externas de carnes e do complexo soja

EM aPEnaS uM MêS, ExPortaçõES 
do aGro SoMaraM uS$ 8 bilhõES

Com destaque para soja e car-
nes, as exportações brasilei-
ras registraram, em outubro, 
um crescimento de 39,9% em 
receita na comparação com o 

mesmo período do ano passado: ao todo, 
foram US$ 8,02 bilhões. Já as importações 
caíram 5,5%, chegando a US$ 1,14 bilhão. 
Com esse resultado, o setor destaca o au-
mento do superavit, passando de US$ 4,53 
bilhões para US$ 6,89 bilhões.

os produtos de origem vegetal representa-
ram 78,1% do volume do agronegócio exporta-
do em outubro, somando US$ 6,27 bilhões, e 
os de origem animal somaram US$ 1,75 bilhão. 
o complexo de soja liderou as exportações 
de vegetais, com destaque para o grão, cujas 
vendas atingiram US$ 939,26 milhões.

As carnes ocuparam a segunda posição 
no ranking, com US$ 1,42 bilhão, especial-
mente com o frango (US$ 623,78 milhões 
(+ 24,4%, em 12 meses)) e a carne bovina, 
que obteve US$ 601,65 milhões (+38,1%). 

As vendas desses dois tipos de proteína in 
natura foram recordes em quantidade, com 
335,24 mil toneladas e 119,08 mil tonela-
das, respectivamente. mas houve queda 
nas vendas de carne suína (-7,8%; caindo 
para US$ 134,35 milhões) e carne de peru 
(-19,5%; para US$ 25,30 milhões).

A Ásia continua sendo o principal 
comprador dos agroprodutos brasileiros. 
Somente em outubro, foram US$ 3,30 
bilhões, um aumento de 56,5%. Com isso, 
foi ampliada a participação da região no 
total das exportações, de 36,8% para 41,1%.

acumulado do ano - no acu-
mulado do ano, considerando o período 
de janeiro a outubro, o volume embarcado 
aumentou 12,2% em comparação com o 
mesmo período de 2016, chegando a US$ 
82 bilhões.

As importações também cresceram, 
passando de US$ 10,99 bilhões entre janeiro 
e outubro de 2016 para US$ 11,82 bilhões 
entre janeiro e outubro de 2017 (+7,6%).

carnE Suína do braSil é 
vEndida coMo arGEntina
Um grande supermercado argentino 

estaria vendendo carne suína do 
brasil sem respeitar a câmara fria 

nem qualquer parâmetro fitossanitário, 
além de etiquetar como produzido na Ar-
gentina. A denúncia foi feita pelo presidente 
da Associação Argentina de Produtores 
Suínos, Juan Luis Uccelli, e foi publicada 
nos principais veículos de comunicação 
do país vizinho.

“É tanta a falta de controle que a mentira 
passa a ser tomada como verdade. nesta se-
mana fizemos uma denúncia de uma carne 
suína importada do brasil, descongelada e 
empaquetada com quase 30 dias de data 
de vencimento e com a ironia em letras 
grandes de ‘indústria Argentina’”, diz um 
comunicado da Associação Argentina de 
Produtores Suínos ou AAPP.

Ainda de acordo com o comunicado 

assinado pela associação, “os irresponsáveis 
são o supermercado dia de viale, da pro-
víncia de Entre ríos, a empresa Catter meat 
e o Serviço nacional de Saúde e Qualidade 
Alimentar (Senasa) que, como figura na 
etiqueta, autoriza e garante a venda”.

“Solicitamos gerar a advertências aos 
consumidos para não cair no engano e 
comprar a mentira. Claro que isso vai con-
tra todos os produtores de suínos do país 
que se quebram para fazer grande a pátria”, 
afirmou Juan Uccelli.

A importação de suínos tem sido motivo 
de controvérsia na Argentina. o brasil tem 
aumentado sua participação no mercado do 
país vizinho e recentemente foi autorizada 
a entrada de carne suína tanto de origem 
norte-americano como canadense. o pro-
duto de origem dinamarquesa também 
teve entrada registrada em meses recentes.

Etiquetas foram falsificadas no país vizinho

Foto: Divulgação

http://www.leilogrande.com.br/agenda_evento.aspx?cod=423&nome=67-quarta-da-qualidade-camapua
http://www.agroin.com.br/email_marketing
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EMbraPa cria curSoS 
dE EnSino à diStância 
Para PEcuária dE lEitE

A Embrapa Gado de Leite, 
uma das unidades da Em-
presa brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, lançou a 
sua modalidade de ensino 

à distância (EAd). o E@d-Leite, como 
é chamado, já disponibiliza dois cursos 
realizados integralmente on line: Silagem 
de capim e Silagens de milho e sorgo. Um 
terceiro curso estará disponível a partir de 
primeiro de dezembro (Amostragem, coleta 
e transporte de leite).

os cursos de silagens de capim e milho 
e sorgo têm carga horária de 30 e 40 ho-
ras, respectivamente. Ambos abordam os 
principais aspectos da produção de silagem 
como dimensionamento de silos, cálculo de 
produção da silagem, aditivos, avaliação e 
fornecimento do material ensilado etc. o 
curso de amostra, coleta e transporte de leite 
trata dos procedimentos necessários para 
garantir que a qualidade do leite obtida na 
propriedade chegue até a indústria.

A pesquisadora da Embrapa que coorde-
na o E@d-Leite, rosângela Zoccal, diz que 
os cursos são voltados principalmente para 
técnicos da extensão rural e produtores, mas 
que qualquer pessoa interessada na atividade 
pode participar. Segundo ela, o ensino à dis-

tância é uma realidade cada vez mais presente 
no meio rural. “A internet chegou ao campo 
e o produtor está cada vez mais conectado. 
Em minas Gerais, por exemplo, 94% dos 
fazendeiros já possuem telefone celular”, diz 
rosângela. Segundo a pesquisadora, a procura 
pelos cursos tem sido grande, mesmo sem que 
fosse feito qualquer trabalho de divulgação, 
além do site da instituição.

outros três cursos devem estar dispo-
níveis no próximo ano, um sobre qualidade 
do leite e dois relativos a melhoramento 
genético, abordando estruturação zootécni-
cas, raças leiteiras, técnicas de reprodução 
e escolha de reprodutores. Todos os cursos 
do E@d - Leite contam com pesquisadores 
da Embrapa entre os tutores, além de uma 
equipe de analistas para prestar suporte 
técnico. Cada curso fica no ar de 20 a 30 
dias e as inscrições para novas turmas abrem 
cinco dias após o término.

Ao final do curso, desde que sejam cum-
pridas todas as etapas, o aluno recebe um 
certificado eletrônico. A taxa de inscrição 
para ter acesso às aulas é de r$ 29,00. outras 
informações podem ser obtidas no site do 
E@d-Leite ou por e-mail nos endereços 
http://ead.cnpgl.embrapa.br  e cnpgl.ead@
embrapa.br.

O E@D-Leite, como é chamado, já disponibiliza dois 
cursos realizados integralmente on line: Silagem de 
capim e Silagens de milho e sorgo

http://www.agrojacarezinho.com.br/leiloes/leilao-novo-horizonte/
http://ead.cnpgl.embrapa.br/


groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 5

MElhoraMEnto GEnético Produz 
lEitE quE GEra MEnoS alErGia

Estudos de melhoramento gené-
tico da Embrapa Gado de Leite 
em parceria com as associações 
de criadores das raças Gir Lei-
teiro e Girolando busca reduzir 

a alergia às beta-caseínas, que correspon-
dem a 30% das proteínas do leite. Uma nova 
característica genética, adquirida através 
de testes de progênie das ração e usados na 
fertilização das vacas, permite a produção 
do leite chamado de A2. de acordo com 
pesquisadores da Embrapa, há evidências 
de que a beta-caseína do leite A2 não causa 
reações em humanos que possuem alergia 
a essa proteína.

no brasil, cerca de 350 mil pessoas 
são alérgicas à proteína do leite da vaca. 
os alérgicos precisam eliminar o alimento 
das suas dietas e buscar os nutrientes em 
produtos alternativos. Apesar de não ser 
indicado para todos as pessoas, o leite 

A2 será benéfico para muita gente, para 
o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, 
marcos Antônoi Sundfeld Gama.

“o leite A2 pode evitar esses transtor-
nos, pois, quando digerido pelo ser humano, 
não forma a substância chamada beta-
casomorfina-7 (bCm-7), responsável por 
desencadear o processo alérgico”, explica 

o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, 
marcos vinicius G. barbosa da Silva.

Segundo alguns estudos, há cerca de oito 
mil anos se produzia apenas o leite A2, mas 
uma mutação genética nos bovinos levou 
ao surgimento de animais com o gene para 
produção de leite A1. nas raças Holandesa 
e Pardo-suíça, há uma chance de 50% de 

produzir leite A2. Já na Jersey chega a 75%. 
Através da subespécie taurus, somente a 
raça Gernsey, incomum no brasil, todos os 
animais são capazes de produzir a variedade. 
Por outro lado, 98% dos indivíduos da raça 
Zebu têm genética positiva para produção 
de leite A2.

“A alta frequência do alelo A2 na pecu-
ária brasileira é uma vantagem competitiva 
para nossos produtores explorarem o nicho 
de mercado que está se formando em torno 
do produto”, diz Silva.

Ainda de acordo com os pesquisadores 
da Embrapa, a informação dos sumários dos 
touros facilitará o processo de melhoramen-
to genético dos rebanhos, mas destacam que 
as vacas precisam ser genotipadas.

“Se uma vaca tem o genótipo A2A2, é 
garantido que ela passará para a progênie 
o alelo A2. Similarmente, uma vaca A1A1 
passará o alelo A1. Para uma vaca A1A2, há 
50% de chances de passar para a progênie 
qualquer um dos alelos. A genotipagem da 
vaca é feita com a coleta de tecido biológico 
do animal, que pode ser uma amostra de 
sangue ou de pelo. A amostra é enviada 
para um laboratório especializado que apre-
sentará o resultado ao produtor de acordo 
com o tipo: A1A1, A1A2 e A2A2. depois, 
basta escolher o sêmen adequado, cujas 
informações estão presentes nos sumários 
dos touros gir leiteiro e girolando”, relatou 
João Cláudio do Carmo Panetto.

Alérgicos à proteína do 
leite serão beneficados

Foto: Divulgação

http://www.kabervision.com.br
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o departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos 
(USdA) reduziu nesta 
quinta-feira, 9, suas estima-
tivas para produção e esto-

ques finais de soja do país em 2017/2018. 
os números, porém, vieram acima da 
expectativa do mercado. Em seu relatório 
mensal de oferta e demanda, publicado 
nesta quinta, o USdA estimou a produção 
de soja em 4,425 bilhões de bushels (120,44 
milhões de toneladas), com produtividade 
de 49,5 bushels por acre (3,33 toneladas 
por hectare).

Analistas consultados pelo The Wall 
Street Journal esperavam uma colheita de 
4,404 bilhões de bushels (119,9 milhões de 
toneladas), com rendimento de 49,2 bushels 
por acre (3,31 toneladas por hectare). Em 
outubro, o USdA projetou a colheita em 
4,431 bilhões de bushels (120,6 milhões 
de toneladas), com produtividade de 49,5 
bushels por acre (3,33 toneladas por hec-
tare).

A estimativa de estoques ao fim da 
temporada 2017/2018 foi reduzida de 430 

milhões para 425 milhões de bushels (11,7 
milhões para 11,57 milhões de toneladas), 
enquanto analistas projetavam 420 milhões 
de bushels (11,43 milhões de toneladas).

os números de produção e estoques 
domésticos de milho também superaram 
a previsão de analistas. Segundo o USdA, 
a safra norte-americana do cereal deve 
somar 14,578 bilhões de bushels (370,28 
milhões de toneladas), com produtividade 
de 175,4 bushels por acre (11 toneladas por 
hectare). no mês passado, a colheita foi es-
timada em 14,280 bilhões de bushels (362,7 
milhões de toneladas), com rendimento 
de 171,8 bushels por acre (10,78 toneladas 
por hectare).

Analistas projetavam um aumento me-
nor, para 14,323 bilhões de bushels (363,8 
milhões de toneladas), com rendimento 
de 172,3 bushels por acre (10,82 toneladas 
por hectare).os estoques finais do milho 
foram estimados em 2,487 bilhões de 
bushels (63,17 milhões de toneladas), ante 
2,340 bilhões de bushels (59,4 milhões de 
toneladas) em outubro e 2,360 bilhões de 
bushels na previsão do mercado (59,9 mi-

lhões de toneladas).
Quanto ao trigo, o USdA reduziu sua 

estimativa de estoques domésticos em 
2017/18 de 960 milhões para 935 milhões de 
bushels (26,13 milhões para 25,45 milhões 
de toneladas), enquanto analistas espera-
vam uma redução menor, para 956 milhões 
de bushels (26 milhões de toneladas).

A projeção para estoques mundiais de 
soja ao fim de 2017/18 foi aumentada de 96,1 

milhões para 97,9 milhões de toneladas. Já 
a previsão para as reservas globais de milho 
passou de 201 milhões para 203,9 milhões 
de toneladas, enquanto a estimativa para 
o trigo foi reduzida de 268,1 milhões para 
267,5 milhões de toneladas.

Em seu relatório, o USdA também 
elevou sua projeção para a safra de soja no 
brasil em 2017/18, de 107 milhões para 108 
milhões de toneladas.

A Famasul – Federação da Agricultu-
ra e Pecuária de mS promove, no dia 
20 de novembro, o mS Agro 2017, 

um dos principais eventos da agropecuária 
de mato Grosso do Sul. o encontro será 
realizado no auditório da Casa rural, a 
partir das 19h.

Em 2017, o palestrante é o economis-
ta Eduardo Giannetti da Fonseca, que 
abordará o tema ‘A nova geopolítica e o 
realinhamento das estratégias nacionais’. o 
presidente do Sistema Famasul, mauricio 
Saito, participará do debate.

“o Sistema Famasul tem um calendário 

expressivo de eventos gratuitos voltamos 
ao compartilhamento do conhecimento, 
como o Circuito Pecuário e dia de Campo, 
realizados no interior do estado. o mS Agro 
tem a mesma finalidade e é organizado 
todos os anos no mês de novembro por ser 
um período ideal para o produtor rural ter 
ainda mais acesso à informação do setor e, 
assim, projetar suas decisões para o próxi-
mo ano da forma mais assertiva possível”, 
destaca Saito.

A iniciativa tem como público alvo 
empresários rurais, profissionais liberais, 
lideranças do setor, técnicos e estudantes 

da área, com o patrocínio do Senar/mS, 
Sistema oCb/mS, Sebrae/mS, Granos 
Corretora, Governo de mS, por intermédio 
da Semagro, com recursos do Fundems e 
Caixa Econômica Federal.

Giannetti é formado na Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade 
(FEA) e em Ciências Sociais pela Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH), ambas da Universidade de São 
Paulo.  doutorado em economia pela Uni-
versidade de Cambridge, onde foi professor 
entre 1984 e 1987 e de 1988 a 2001. Lecio-
nou na FEA/USP. Atualmente é professor 

integral no insper (instituto de Ensino e 
Pesquisa), conhecido anteriormente como 
ibmec São Paulo.

uSda rEduz EStiMativa dE Produção 
dE Soja MaS ElEva PrEviSão Para Milho

MS aGro 2017: EvEnto SErá rEalizado  no dia 20 dE novEMbro EM caMPo GrandE
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Em outubro, o USDA projetou a colheita de soja 
em 4,431 bilhões de bushels

Tradicional entre os produtores rurais de MS, edição 
deste ano traz Eduardo Giannetti

Foto: reprodução internet

https://www.facebook.com/agroincomunicacao/
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Maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
com o objetivo de repor estoques. neste 
cenário, o mercado brasileiro de milho 
continua em alta. 

oVos Para a áFrica do sul 
- o ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (mapa) recebeu, na 
manhã de segunda-feira (6), carta do 
ministério da Agricultura, Floresta e 
Pesca da África do Sul (dAFF) infor-
mando que aquele país quer importar 
do brasil ovos in natura (líquidos) e 
ovos processados (congelados). Carta 
recebida da África do Sul apresenta 
proposta dos Certificados Sanitários 
internacionais (CSis) para viabilizar as 
exportações brasileiras desses produ-
tos. o brasil já exporta ovos para mais 
de 50 países, com remessas equivalen-
tes a US$ 110 milhões em 2016. 

mercosul ue - o brasil tem 
atendido demandas dos europeus que 
facilitam o Acordo entre o mercosul e 
a União Europeia, disse terça-feira (31), 
o ministro blairo maggi (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) a parlamen-
tares que recebeu em reunião, repre-
sentando os dois blocos econômicos. 
o ministro, que solicitou aos europeus 
o atendimento de reivindicações apre-
sentadas pelo brasil. Ele lembrou que, 
após a visita que fez ao parlamento 
da UE, em janeiro deste ano, muitas 
reivindicações foram contempladas 
pelo governo brasileiro. Por exemplo, 
a liberação para a entrada de carne de 
coelho da Espanha, peras da bélgica, 
produtos lácteos e carne suína dos 
Países baixos e pescados de Portugal.

(Fontes: CATi, Secretaria da Agri-
cultura e Abastecimento, Cepea/Esalq, 
Hfbrasil, mAPA).

cHuVas e Finados - As chuvas 
e o feriado de Finados (2) prejudicam 
o avanço da colheita nos últimos dias, 
o que reduziu em 27,6% o volume de 
mandioca processada pela indústria 
de fécula entre 30 de outubro e 3 de 
novembro, totalizando 18,5 mil tone-
ladas. Assim, a ociosidade industrial 
média da semana ficou em 73,6% da 
capacidade instalada, o que tem pre-
ocupado agentes de fecularias, que 
relatam aumentos consideráveis nos 
custos fixos. 

israel - Empresas do agronegócio 
terão oportunidade de apresentar pro-
jetos de investimento a empresários is-
raelenses no brazil-israel Agribusiness 
investor road Show, que acontecerá 
em Tel-Aviv, no Hotel Hilton, de 28 a 
30 de novembro. o evento realizado 
em conjunto pelo ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(mapa) e Apex inclui seminário para 
apresentação de oportunidades no bra-
sil e exposição da Embrapa, seguido de 
rodada de negociações. o interesse de 
israelenses está voltado principalmente 
para empresas de inovação tecnológica 
na agropecuária (AgTechs), uma vez 
que israel é importante polo nessa área. 
Entre as atividades de interesse estão a 
produção de açúcar, grãos, carnes, fru-
tas, pescados e alimentos processados, 
além de cafés, chás e sucos.

milHo - o forte ritmo das expor-
tações, aliado à perspectiva de redução 
da área de milho verão, tem mantido 
vendedores retraídos, na expetativa de 
preços maiores nas próximas semanas. 
Por outro lado, compradores se mos-
tram mais flexíveis nas negociações, 

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

aGroPEcuária jacarEzinho ProMovE 
Encontro EntrE PEcuariStaS EM 
coxim-ms, no coração do Pantanal
o Pantanal Sul-mato-Grossense 

será palco de um grande encontro 
entre pecuaristas em novembro. 

A Agropecuária Jacarezinho promove, nos 
dias 26 e 27, em Coxim (mS), um dia de 
campo seguido de um Leilão de Touros AJ.

no dia 26 (domingo), o encontro começa 
na Fazenda novo Horizonte, quando vai ser 
apresentado o trabalho que a Jacarezinho 
vem desenvolvendo na região do Pantanal. 
“o encontro começa às 16 horas e termina 
com um convite para ver o pôr do sol no 
Pantanal, que é uma das paisagens mais lin-
das”, destaca o CEo da Jacarezinho, ian Hill.

no dia seguinte,  27 de novembro 
(segunda-feira), o encontro reinicia às 10 
horas, no Sindicato rural de Coxim, com 
a palestra do zootecnista e mestre em 
produção animal, Antonio Chaker, que vai 
falar sobre o uso de métricas na gestão da 
fazenda. depois, o assunto continua em 
uma mesa redonda com ian Hill, marcos 
molina e Antonio Chaker, tendo o Carlão 
da Publique como moderador do debate.

o leilão de Touros AJ começa às 14 ho-
ras, com a oferta de 250 exemplares nelore 
com CEiP, dos quais  100% têm avaliação 
genômica desenvolvida pela Agropecuá-
ria Jacarezinho em parceria com a delta 
Gen - que possui o banco de dados mais 
consistente do mercado com mais de um 
milhão de informações. “Essa vai ser uma 

grande oportunidade para os produtores 
conhecerem de perto o nosso trabalho de 
30 anos de seleção, que, agora, ganha espaço 
no coração do Pantanal”, conclui ian Hill.

Programação:
dia 26 de noVembro (domingo)
Local: Fazenda novo Horizonte – Coxi-
m-mS
16h: recepção aos convidados;
16h30: Apresentação AJ no Pantanal – 
Equipe AJ;
18h45: Pôr do Sol - Encerramento.
diA 27 dE novEmbro (2ª FEirA)
Local: Sindicato rural de Coxim-mS
8h: recepção aos convidados;
11h: Palestra “ o uso de métricas na gestão 
da fazenda”  -  Antonio Chaker (zootecnista);
12h: mesa redonda com ian Hill, marcos 
molina e Antonio Chaker. moderador: 
Carlão da Publique;
13h: Almoço;
14h: início do Leilão AJ Pantanal.

Foto: Divulgação

http://www.estanciatoquedemidas.com.br
http://www.agro-cartoonsblogspot.com.br
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A tradicional Expoinel MG será realizada 
simultaneamente com outras três exposições: a 
Interestadual do Gir Leiteiro, a Interestadual da 
Raça Girolando e a Nacional do Indubrasil 

eventos – para lazer - no Parque, atraindo 
a comunidade. Entre as ações já definidas 
estão: um encontro de motociclistas  e uma 
mostra de carros antigos. “Queremos de-
monstrar a cultura do automobilismo antigo 
e trazer o ambiente familiar para dentro da 
exposição”, afirmou miguel Abdala Tapxure, 
representante da Associação de veículos 
Antigos Triângulo bugz.

Trazer a comunidade para o Parque 
também é a intenção de márcio damas-
ceno, representante da Associação dos 
motociclistas e motoclubes de Uberaba 
(AmmU). “o nosso objeto é a socialização. 
A exposição de carros e motos desperta 
muito a curiosidade de crianças e adultos. 
Será um grande evento”, finalizou.

Também participaram da reunião Jairo 
machado, Superintendente Geral da AbCZ,  
os conselheiros fiscais da entidade Eduardo 
rodrigues da Cunha e rodrigo Abdanur e 
Franco Giovani rocha de oliveira, gerente 
do Parque Fernando Costa.

Fevereiro de 2018 será marcado 
por grandes eventos no Parque 
Fernando Costa, em Uberaba 
(mG). o anúncio foi feito pela 
Associação brasileira dos Cria-

dores de Zebu (AbCZ) após uma reunião 
entre a diretoria da entidade com repre-
sentantes das raças Gir Leiteiro, Girolando, 
indubrasil, nelore e Tabapuã, e parceiros 
comerciais. o objetivo será promover, 
paralelamente à Expoinel mineira, outras 
exposições.

“Queremos unir esforços a favor da pe-
cuária nacional. debatemos ações e eventos 
em Parceria que abrirão o calendário de 
feiras agropecuárias de 2018”, comemora 
o presidente da AbCZ, Arnaldo manuel 
de Souza machado borges, que participou 

da reunião acompanhado dos diretores 
da entidade Fabiano mendonça e rivaldo 
machado borges Júnior

Além da tradicional Expoinel minas, o 
Parque Fernando Costa sediará a 1º Expo-
sição interestadual do Gir Leiteiro, a Expo-
sição interestadual da raça Girolando e a 
Exposição nacional do indubrasil. “nós da 
nelore minas acreditamos que através das 
parcerias, podemos viabilizar muitas ações 
e negócios comuns. Sempre no princípio 
do coletivo, onde temos a possibilidade de 
fazer um grande evento que dê visibilidade 
para todos os participantes”, destacou Loy 
rocha, gestor executivo da Associação 
mineira dos Criadores de nelore.

Luiz Carlos rodrigues, presidente da 
Associação brasileira dos Criadores de 

Girolando, definiu a ação como inovado-
ra. “independente de raças, a força maior 
aqui é a união. Juntos somos mais fortes! 
Unindo nossas forças quem sai ganhando 
são os associados e a pecuária”, ressaltou.  
rodrigo Caetano borges, vice Presidente 
da Associação brasileira de Criadores de 
indubrasil (AbCi) também comemorou 
a integração da comunidade de criadores. 
“Esse evento é muito importante para 
mostrarmos o nosso trabalho para as outras 
raças”, afirmou.

os detalhes dos eventos ainda estão em 
formatação. mas a data já está certa: de 17 
a 24 de fevereiro. “Queremos aproveitar 
essa oportunidade para fomentar mais a 
raça Gir Leiteiro, mostrar a rusticidade e 
a qualidade dos animais”, ressaltou Fausto 
Cerqueira Gomes, Superintendente Técni-
co de Exposições da AbCGiL – Associação 
brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro.

Além da programação técnica, na 
mesma época, serão promovidos outros 

o brasil exportou em outubro 13,2% 
mais café que em setembro, com o 
embarque de 2.747.367 sacas, in-

formou nesta quinta-feira, 9, o Conselho dos 
Exportadores de Café do brasil (Cecafé). A 
receita com as vendas externas do produto so-
mou US$ 460,1 milhões. na comparação com 
outubro de 2016, o desempenho foi negativo.

o volume caiu 18% e a receita, 19,9%. 
no acumulado dos dez meses do ano as 
exportações superaram 24,7 milhões de 
sacas, queda de 10,7% ante o período de 
janeiro a outubro de 2016. A receita cambial 
recuou menos, 1,2%, para US$ 4,2 bilhões. 
de acordo com o Cecafé, o café arábica 
correspondeu a 87,8% do volume total 
(21.718.328 sacas), seguido pelo solúvel 
com 11,3% (2.803.495 sacas) e robusta com 
0,8% (208.276 sacas).

de janeiro a outubro de 2017, o preço 
médio foi de US$ 170,33, aumento de 10,7%, 
na comparação com o mesmo período no 
ano passado, quando a média havia ficado 
em US$ 153,88.

“Temos a indicação de que o fechamento 
do ano civil alcance em torno de 30/31 mi-
lhões de sacas exportadas, número inferior 
ao dos anos anteriores, como resultado da 
grande influência climática na cafeicultura 
brasileira e, consequentemente, pela menor 

produção de café. Esperamos que, no próxi-
mo ano cafeeiro, o setor consiga retomar a 
velocidade das exportações e também com a 
próxima safra, que tem estimativa de início 
de colheita em cerca de seis meses”, disse 
em nota o presidente do Cecafé, nelson 
Carvalhaes.

abcz confirMa novaS 
ExPoSiçõES Para 2018

cEcafé: ExPortação dE café EM outubro crEScE 13% antE SEtEMbro
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ciados atingiram 3.900.950 no acumulado 
do ano civil (de janeiro a outubro de 2017). 
os principais destinos foram Estados Uni-
dos (855.297 sacas), Alemanha (540.778 sa-
cas), bélgica (486.017 sacas), Japão (388.328 
sacas) e itália (342.663 sacas).

Foto: Divulgação

http://www.leilogrande.com.br/agenda_evento.aspx?cod=399&nome=5-etapa-xvi-circuito-fazendas-bartira

