
Mudanças cliMáticas podeM 
favorecer pecuária na região norte

pecuaristas reclaMaM de baixo 
preço e de atuação da Jbs no pa e Mt

plano agrícola e pecuário 2014/15 
disponibiliza Mais de r$ 156 bilhões

circuito expocorte eM caMpo grande discute 
coMo conseguir o MáxiMo da propriedade

    

127ª Edição - 25 de maio a 07 de junho de 2014

circulação
Ms, Mg e sp

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o

Fo
to

: D
ivu

lg
aç

ão

Página 6. Página 7.

Página 5.

Minas deve aMpliar 
eM 26% a produção 
de girassol

o estado de Minas Gerais deve 
ampliar em 26% o plantio de girassol 
na safra 2013/2014. A informação foi 
divulgada dia 21/5 pela Secretaria de 
Agricultura do estado com base nos 
levantamentos feitos pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). 
Página 4.

Pesquisadores da Embrapa finali-
zaram recentemente um experimento 
em que a adição de óleos na ração dos 
animais resultou numa carne com alto 
teor de ômega 3, um ácido graxo que 
atua de diversas formas na melhoria da 
saúde humana. o desafio agora é fazer 
com que essa carne mais saudável se 
transforme em produtos que chegam 
até a mesa dos consumidores. Página 5.

os principais eixos do Plano 
Agrícola e Pecuário (PAP), 
que começa no dia 1º de ju-
lho deste ano e vai até 30 de 
junho de 2015, baseiam-se 

no apoio estratégico aos médios produtores, 
à inovação tecnológica, ao fortalecimento 
do setor de florestas comerciais e à pecuária 
de corte, além de ajustes no seguro rural. 
Ao todo, serão disponibilizados R$ 156,1 
bilhões – alta de 14,7% sobre os R$ 136 
bilhões da safra 2013/14 –, dos quais R$ 
112 bilhões são para financiamentos de 
custeio e comercialização e R$ 44,1 bilhões 

eMbrapa desenvolve 
carne suína rica 
eM ôMega 3 para os programas de investimento. o PAP 

foi lançado pela presidente dilma Rousseff 
e pelo ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Neri Geller.

“Quero destacar primeiro algumas 
reivindicações do setor atendidas nesta 
proposta. Conseguimos postergar para 
1º de julho de 2015 a obrigatoriedade da 
contratação do seguro rural nas operações 
de custeio agrícola feitas por médios produ-
tores. Além disso, o limite de financiamento 
para a comercialização de sementes passa a 
ser de R$ 25 milhões por beneficiário, tendo 
como referência o preço de mercado”, disse 

Geller, acrescentando que foram contrata-
dos entre julho do ano passado e abril de 
2014 mais de R$ 127 bilhões pelo PAP atual.

Linhas principais - Pelo Programa de 
Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), 
estão programados R$ 16,7 bilhões para as 
modalidades de custeio, comercialização e 
investimento. o valor é 26,5% superior aos 
R$ 13,2 bilhões previstos na safra 2013/14. 
os limites de empréstimo para custeio 
passaram de R$ 600 mil para R$ 660 mil, 
enquanto os de investimento subiram de 
R$ 350 mil para R$ 400 mil. Continua na 
página 3.
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É impossível falar sobre suple-
mentação mineral para bovi-
nocultura sem citar a base do 
sistema produtivo pecuário: as 
pastagens.

o Estado de Mato Grosso do Sul é 
bastante diversificado quanto à natureza 
de seus solos, que vai desde os solos ricos 
em fertilidade, “Latassolos Vermelhos”, até 
Areias Quartzosas, solos bastante arenosos 
e de baixa fertilidade, pobres principalmen-
te em minerais, sendo predominantemente 
utilizados para prática pecuária.

Esta variabilidade de solos, associada à 
época do ano e ao estágio vegetativo da plan-
ta, reflete diretamente nas características 
qualitativas das forrageiras utilizadas para 

baixa eficiência reprodutiva, ineficiência 
da utilização das pastagens, redução na 
produção de carne e leite são algumas con-
sequências diretas de deficiências minerais.

Para a utilização de sais minerais prontos 
para uso é importante que o produtor esteja 
atento às fontes utilizadas, à biodisponi-
bilidade dos minerais, ao equilíbrio entre 
ambos e se os níveis apresentados atendem 
às necessidades da categoria animal a ser 
suplementada de acordo com a estação do 
ano. No entanto, para o incremento maior 
no nível de produção faz-se necessária a 
utilização de fontes de proteína e energia, 
bem como a utilização de aditivos poten-
cializadores de produção. 

A adoção de programas específicos de 

suplementação para cada propriedade, 
observando suas características de solos/
pastagens, suas adversidades e particula-
ridades, dentro de metas claras a serem 
alcançadas com suplementação, minimiza 
os casos de insucesso.

o importante é sabermos que inde-
pendentemente do tipo de solo, qualidade 
nutricional da forrageira e/ou da categoria 
animal, a suplementação Mineral/Proteica/ 
Energética, por mais que mínima, sempre 
se faz necessária dentro de uma pecuária 
produtiva de resultado.

(*) Cleberson ArCe CACeres é 
Zootecnista e Coordenador Técnico de Nu-

trição Animal da Produquímica. E-mail: 
cleberson.carceres@produquimica.com.br

iMportância da supleMentação Mineral no Ms
alimentação bovina, justificando a impor-
tância que se da à nutrição mineral nesta 
região. As necessidades de melhorias dos 
índices zootécnicos e de produção imposta 
indiretamente pela demanda de áreas para 
implantação de outras culturas fizeram o 
pecuarista iniciar programas de intensi-
ficação de produção, dando uma atenção 
especial para relação solo-planta-animal.

Neste cenário, a suplementação mine-
ral é de muita importância. deficiências 
minerais ocorrem em diversos graus de 
intensidade, mas a deficiência subclínica 
tem maior impacto econômico, pois, apesar 
de não ser visível, interfere diretamente nos 
índices produtivos do rebanho. Reduzida 
taxa de crescimento, baixo ganho de peso, 

sindicato rural de MaracaJÚ investe eM Melhorias no parque de exposições
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Por Cleberson Arce Caceres*

Pensando em melhorar a infraes-
trutura do Parque de Exposições 
Maracaju o Sindicato Rural buscou 

investir para a Exposição Agropecuária de 
Maracaju - Expomara 2014 em melhorias 
para atender os expositores, associados e 
o público em geral. o Parque de Exposi-
ções Libório Ferreira de Souza vem sendo 

preparado para a 46ª edição da principal 
feira do agronegócio da região, a Expomara 
que fornece tecnologias em pecuária e se 
apresenta para a agricultura local e nacional 
com novos implementos e maquinários.

Para a Expomara 2014 foram realizados 
varias melhorias, como por exemplo, a ade-
quação da pista de julgamento, onde serão 
realizadas as premiações dos criadores. o 
Sindicato Rural em parceria com a Prefeitu-
ra Municipal também fez uma nova rua ao 
lado da pista de julgamento ampliando a via 
de acesso e proporcionando um espaço pú-
blico para a realização de aulas de trânsito.

outra melhoria é a reforma e ampliação 
da casa de comissão da pista de laço na 

Acatama, onde são realizados os encontros 
de laço da Federação dos Clubes de Laço 
de Mato Grosso do Sul.

A segurança da feira foi melhorada com 
a restauração do posto da Policia Militar 
que fica instalado dentro do parque de Ex-
posições para abrigar o efetivo, durante o 
evento, que conta também com segurança 
privada 24 horas.

Para a chegada dos animais foi melho-
rado o mangueiro, o qual recebeu a implan-
tação do embarcadouro de animais e uma 
nova e moderna balança, além do tronco 
que será utilizado para conferir e apurar a 
chegada dos animais.

Na Sala de agronegócios foram feitas 

adequações que melhorou o acesso dos 
produtores e expositores para a sua utili-
zação, bem como a área para treinamento 
do Sindicato Rural que oferece ambiente 
amplo e climatizado.

Segundo Rogério Bardinelli diretor da 
AGRoPEC (organização de eventos agro-
pecuários), estas obras colaboram com a 
feira que tem se mostrado como vitrine do 
agronegócio no estado do Mato Grosso do 
Sul, “ajudando para o sucesso de seus parti-
cipantes e organizadores que buscam a cada 
edição do evento superar todas as outras com 
recorde de expositores e público, sendo que 
sua capacidade foi alcançada meses antes do 
evento”, ressaltou Rogério Bardinelli.

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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plano agrícola e pecuário 2014/15 
disponibiliza Mais de r$ 156 bilhões
o governo federal pretende 

ainda instituir a Políti-
ca Nacional de Florestas 
Plantadas no âmbito do 
Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa). Entre as 
ações previstas para estimular o setor, estão 
investimentos em pesquisa, assistência 
técnica e extensão rural, além de crédito 
específico para fomentar a prática – como já 
ocorre atualmente pelo Programa Agricul-
tura de Baixa Emissão de Carbono (ABC), 
que financia em até 15 anos (sendo seis anos 
de carência) a implantação e manutenção 
de florestas comerciais.

Em relação ao Programa de Subvenção 
ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), proposta 
em que o governo atua por meio da redução 
de custos no momento da contratação da 
apólice, os recursos foram mantidos em R$ 
700 milhões, volume suficiente para alcan-
çar cerca de 10 milhões de hectares e mais de 

80 mil produtores. Neste ano, ajustes serão 
feitos no zoneamento agroclimatológico, de 
maneira a torná-lo o mais aderente possível 
à realidade dos cultivos agrícolas do país.

Quanto aos incentivos à pecuária, agora 
os criadores poderão financiar a aquisição 
de animais para engorda em regime de 
confinamento; a retenção de matrizes (com 
até três anos para pagamento) e a aquisição 
de matrizes e reprodutores (limite de R$ 1 
milhão por beneficiário com até cinco anos 
para pagamento, sendo dois de carência), 
com o intuito de aumentar a oferta de carne.

Já para incentivar a inovação tecnológica 
no campo, serão aperfeiçoadas as condições 
de financiamento à avicultura, suinocultu-
ra, agricultura de precisão, hortigranjeiros 
(cultivos protegidos por tela de proteção 
contra granizo, estufas, etc) e pecuária de 
leite por meio do Programa inovagro. Por 
esta modalidade, foram programados R$ 
1,7 bilhão em recursos (alta de 70%), sendo 

CRÉDITO DO PAP LIBERADO POR ESTADO NOS ÚLTIMOS ANOS
Financiamentos concedidos - custeio, comercialização e investimento agrícola e pecuário. Fonte: Bacen

(1) Limite para plantio comercial de florestas: R$ 3 milhões/beneficiário
(2) Produtores rurais com renda bruta anual até R$ 1,6 milhões
(3) Produtores rurais com renda bruta anual acima de R$ 1,6 milhões
(4) Limite para crédito coletivo: R$ 2,4 milhões
(5) Limite para crédito coletivo: R$ 6 milhões,
(6) Limite para crédito coletivo: R$ 4 milhões
(7) Produtores rurais com renda bruta anual até R$ 90 milhões
(8) Produtores rurais com renda bruta anual acima de R$ 90 milhões

R$ 1 milhão por produtor para ser pago em 
até 10 anos, sendo três anos de carência.

outra novidade do PAP é que o Moder-
frota foi revitalizado, com taxas de juros 
reduzidas de 5,5% para 4,5% e voltando a 
financiar a aquisição de máquinas agrícolas 
novas. Além disso, o Moderinfra teve au-
mento dos limites de crédito individuais de 
R$ 1,3 milhão para R$ 2 milhões e coletivos 
de R$ 4 milhões para R$ 6 milhões para 
projetos de infraestrutura elétrica e para a 
reservação de água, a lém dos sistemas de 
irrigação na(s) propriedade(s).

Limites e taxas de juros - o 
limite de financiamento de custeio, por 
produtor, foi ampliado de R$ 1 milhão para 
R$ 1,1 milhão, enquanto o destinado à mo-
dalidade de comercialização passou de R$ 
2 milhões para R$ 2,2 milhões. Em ambos 
os casos, a variação foi de 10%.

da programação para a temporada 
2014/15, R$ 132,6 bilhões são com juros 

inferiores aos praticados no mercado, um 
crescimento de 14,7% sobre os R$ 115,6 
bilhões disponibilizados na safra 2013/14. 
As taxas de juros mais baixas estão nas 
seguintes modalidades:

• 4% para armazenagem, irrigação e 
inovação tecnológica (5% no crédito de 
armazenagem para cerealistas);

• 5% para práticas sustentáveis;
• 5,5% aos médios produtores;
• 4,5% a 6% para financiar a aquisição de 

máquinas e equipamentos agrícolas.
“A taxa média de juros anual de 6,5% 

no PAP 2014/15 mostra a preocupação 
do governo federal em dar condições aos 
nossos produtores e cooperativas para se 
manterem competitivos no mercado. As 
taxas de juros do crédito rural foram em 
grande parte preservadas, uma vez que os 
ajustes foram inferiores ao aumento da taxa 
Selic desde o lançamento do Plano 2013/14”, 
explica o ministro Neri Geller.

CONFIRA AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS
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juntamente com outras empresas, entre 
elas, a já parceira CRi, pretende agora ir 
mais além para cooperar efetivamente com 
a pecuária das Américas.

Uma possibilidade por parte da CRi, 
segundo dean, é propor um projeto para o 
USdA que inclua exportação de sêmen para 
determinados grupos, por exemplo. Mas, 
para que se alcance os resultados almejados, 
é importante, primeiramente, que os produ-
tores e processadores de carne desses países 
estejam alinhados. “É esperado uma situa-
ção em que o frigorífico exija um produto 
superior ao pecuarista e este, ao entrega-lo 
à indústria, seja mais bem remunerado. 
Assim, o esforço para aprimorar a genética 

do rebanho e o sistema produção terá mais 
sentido para a ponta inicial”, explica. 

de acordo com orlando Baez, superin-
tendente federal no Mato Grosso do Sul do 
MAPA, o órgão apoia iniciativas como o 
EMP, que “promove espaços de discussão 
e integração entre países” e vê como posi-
tivo o fato de incluir Honduras, Colômbia 
e Nicarágua, para que os demais países da 
América Central e do Sul também possam 
introduzir modelos de negócio como os que 
o Brasil já desenvolve. “Somos hoje o maior 
exportador de carne bovina no mundo, 
dominando 33% das exportações, por isso 
somos uma peça importante do xadrez”. 
Baez fala ainda sobre as exportações para 
os EUA. “o Brasil exporta apenas carne 
processada para o mercado americano. A 
grande luta, que deve avançar em 2015, é 
para conseguir atingir o mercado americano 
com carne in Natura. Para isso, a questão 
dos problemas sanitários, como a febre af-
tosa, deve ser eliminada e a ação do governo 

prograMa de Mercados eMergentes  busca 
produção global de carne coM qualidade

Após a realização do Congresso da 
Carne – Conferência das Américas, 
novas fases do Programa de Merca-

dos Emergentes (EMP) poderão acontecer 
no Brasil, Colômbia, Nicarágua e Hondu-
ras. o programa com foco na pecuária de 
corte é uma iniciativa do departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USdA), 
em parceria com a CRi internacional, e que 
teve apoio da CRi Genética Brasil.

Segundo o gerente de desenvolvimento 
global da CRi internacional, dean Gilge, a 
partir das ideias e conclusões obtidas pelos 
representantes dos países envolvidos duran-
te as visitas e o congresso, o departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos (USdA), 

deve ser pesada nesse sentido”, conclui.
o Congresso - depois de dois 

anos visitando países produtores de carne 
bovina na América Central e do Sul para o 
Programa de Mercados Emergentes (EMP), 
a comissão avaliadora americana da Coope-
rative Resources internacional (CRi), que 
apoia o departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USdA), esteve no Brasil 
para apresentar os relatórios das visitas 
à Colômbia, Honduras e Nicarágua. o 
Congresso da Carne aconteceu em Cam-
po Grande (MS) no mês de abril e reuniu 
representantes ligados a diferentes pontos 
da cadeia produtiva dos cinco países.

o emP - o Programa do governo ame-
ricano tem o objetivo expandir as relações 
comerciais com economias em desenvolvi-
mento. Além disso, busca estudar e asses-
sorar essas regiões para possíveis parcerias 
na produção de alimentos. No caso do 
Brasil, Nicarágua, Honduras e Colômbia, 
a pecuária de corte é o foco do EMP.

Próximas etapas do Programa de Mercados 
emergentes (eMP) começam a ser planejadas a 
partir de resultados apresentados em Congresso 
no brasil 

o estado de Minas Gerais deve am-
pliar em 26% o plantio de girassol 
na safra 2013/2014. A informação 

foi divulgada dia 21/5 pela Secretaria de 
Agricultura do estado com base nos levan-
tamentos feitos pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab).

o principal fator deve ser a produtivida-
de, calculada em 1,5 mil quilos por hectare, 

25,8% a mais que no ciclo anterior. Com a 
área plantada mantida em 11 mil hectares, 
a produção pode atingir 16,5 mil toneladas.

“Com a produção prevista, Minas Gerais 
responderá por 6,1% da safra nacional”, diz 
o subsecretário de Agronegócio, Antônio 
Gama, em nota divulgada pela secretaria. 
“o desenvolvimento do cultivo no Estado 
se deve principalmente à valorização do 
produto, que tem mercados diversificados 

e demanda crescente.”
o girassol é uma planta com diversas 

utilidades. Sua produção pode ser desti-
nada, por exemplo, à fabricação de óleo e 
à alimentação animal.

Minas Gerais está entre os três estados 
de quem a Conab espera crescimento da 
produção. A safra deve crescer também 
no Rio Grande do Sul, onde a produção 
deve chegar a 2,5 mil toneladas (+37,5%) 

e, principalmente em Mato Grosso, maior 
produtor nacional, que deve colher 243,5 
mil toneladas (+187,5%).

Em nível nacional, a safra nacional deve 
mais que dobrar no ciclo 2013/2014 em 
comparação com o anterior, de acordo com 
a Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). A produção pode chegar a 272,4 
mil toneladas. A safra 2012/2013 foi calcu-
lada em 207,8 mil.

Minas gerais deve aMpliar eM 26% a produção de girassol
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circuito expocorte eM caMpo grande discute 
coMo conseguir o MáxiMo da propriedade 

eMbrapa desenvolve carne 
suína rica eM ôMega 3

Campo Grande (MS) será a 
segunda etapa da edição de 
2014 do Circuito ExpoCorte, 
evento que vem percorrendo 
alguns dos principais polos de 

produção pecuária do País para dissemi-
nar tecnologia e fomentar discussões que 
contribuam para tornar a atividade mais 
produtiva e eficiente. o evento em Campo 
Grande será nos dias 30 e 31 de julho, no 
Centro de Convenções Albano Franco, uma 
realização da Verum Eventos e da Famasul.

Em dois dias de workshops, o tema 
principal da edição deste ano “Como 
conseguir o máximo de minha proprieda-
de” será discutido por meio de palestras 
e debates com renomados especialistas 
brasileiros. Já estão confirmadas palestras 
com o consultor e especialista em proteína 
animal osler desouzart (od Consulting), 
Antonio Chaker (Terra desenvolvimento 
Agropecuário), Fabiano Tito Rosa (Minerva 
Foods), Alexandre Zadra (CRi Genética), 
diede Loureiro (Philbro), Roberto Risolia 
(dow AgroSciences), além do consultor da 
Sociedade Rural Brasileira (SRB), Francisco 

Vila, que é o coordenador de conteúdo do 
Circuito ExpoCorte.

“o Circuito Expocorte aborda todos os 
aspectos que precisam ser considerados 
quando o produtor define seu caminho da 
modernização, com foco na competitivi-

dos laboratórios da Embrapa, em-
presa de pesquisa agropecuária 
instalada em Concórdia desde 

1975, está surgindo uma carne suína mais 
saudável. Pesquisadores da Embrapa fi-
nalizaram recentemente um experimento 
em que a adição de óleos na ração dos 
animais resultou numa carne com alto 
teor de ômega 3, um ácido graxo que atua 
de diversas formas na melhoria da saúde 
humana. o desafio agora é fazer com que 
essa carne mais saudável se transforme 
em produtos que chegam até a mesa dos 
consumidores.

Para aumentar a quantidade de ômega 
3 na carne suína, foram utilizados os óleos 
de canola e linho, segundo a pesquisadora 
Terezinha Bertol. A pesquisa tem como 
objetivo ofertar ao mercado brasileiro 
produtos com características diferenciadas, 
assim como acontece na Europa. Já está 

Foto: Reprodução

dade. desde as tendências da demanda até 
as novas formas de convivência dos vários 
elos da cadeia produtiva da carne serão 
avaliadas soluções técnicas e de gestão 
que podem orientar na tomada de deci-
sões. o produtor sentirá o novo ambiente 
produtivo, refletirá sobre a natureza e as 
perspectivas do seu negócio e conhecerá 
as novas tecnologias apresentadas por es-
pecialistas com ampla experiência prática”, 
explica Francisco Vila.

sendo testada a carne com mais ômega 3 na 
produção de presunto curado e copa suína 
em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. A 
expectativa é de que esses produtos tenham 
espaço em nichos de mercado.

A carne suína rica em ômega 3 também 
seria uma opção para as pessoas que pos-
suem doenças que restringem o consumo 
da gordura animal, como as do coração. 
A adição dos óleos de canola e linho au-
menta ligeiramente o custo de produção, 
de acordo com as avaliações da Embrapa. 
Mas esse custo é compensado pela quali-
dade da carne.

São parceiros da Embrapa Suínos e Aves 
no projeto pesquisadores da Universidade 
Federal de Santa Maria (RS) e da Univer-
sidade Federal do Vale do São Francisco 
(PE). A proposta é incentivar especialmente 
pequenos frigoríficos ou cooperativas a 
apostarem na carne suína rica em ômega 3.

“os temas que serão abordados e o 
formato do evento vão de encontro com 
a linha de atuação da Famasul, que in-
centiva a diversificação da pecuária bem 
como atenção para a gestão da atividade 
e sucessão dos negócios, que são aspectos 
fundamentais. Temos expectativa de levar 
um grande número de produtores e para 
isso estamos fazendo um trabalho com os 
sindicatos rurais para que tenhamos um 
importante nível de representação de todos 
os municípios do estado”, afirma o diretor 
de Relações institucionais da Famasul, 
Rogério Beretta.

As inscrições para participar do 
workshop estão abertas e podem ser feitas 
pelo site www.circuitoexpocorte.com.br. A 
inscrição inteira custa R$ 300,00 e a meia 
R$ 150,00. 

mega LeiLão - Uma das novidades 
da etapa de Campo Grande será a reali-
zação do 5° Mega Leilão Virtual Leiloboi, 
no dia 31 de julho, às 17h. A expectativa é 
oferecer cerca de 4 mil animais de produção 
provenientes de diversas regiões do Mato 
Grosso do Sul. Serão comercializados lotes 
selecionados de gado de corte, de machos e 
fêmeas Nelore ou Cruzamento industrial, 
padronizados na era e no peso, em lotes 
de carga fechada. A transmissão será pelo 
Canal do Boi.

Etapa de Campo Grande do Circuito Expocorte 2013

http://www.circuitoexpocorte.com.br
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eM 20 anos, prograMa Montana constituiu o Maior 
banco de dados de aniMais coMpostos do Mundo

pecuaristas reclaMaM de baixo 
preço e de atuação da Jbs no pa e Mt

o Programa Montana está 
completando 20 anos de 
trabalho. Ao longo desse 
período, os parceiros da 
iniciativa comercializa-

ram cerca de 17 mil touros, que geraram  
aproximadamente 357 mil bezerros cruza 
Montana. o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), a partir 
de 2000, já emitiu mais de 13 mil Certifica-
dos Especiais de identificação e Produção 
(CEiP) para touros Montana.

Esse trabalho permitiu a disseminação 
do gado composto entre centenas de proje-
tos pecuários no País. São onze produtores 
de touros no Brasil, Uruguai e Paraguai  
trabalhando na seleção e melhoramento 
genético do Montana para oferecer animais 
cada vez melhores ao mercado. o banco de 
dados do Montana é o maior do mundo 
entre os bovinos compostos avaliados.

os números do Programa Montana 
mostram a crescente procura e o interesse 
dos pecuaristas brasileiros pelo gado Mon-
tana.  A raça, desenvolvida inicialmente para 
atender a demanda por touros capazes de 
trabalhar em ambiente tropical e produ-
zir animais de qualidade, aos poucos foi 

ganhando espaço para se tornar uma das 
melhores opções de genética melhoradora 
e produtora de carne.

Gabriela Giacomini, gerente de opera-
ções do Programa Montana, informa que, 
desde o início, o projeto foi traçado com 
base nas mais modernas tecnologias do 
melhoramento genético disponíves, com 

Foto: Divulgação

a consultoria e supervisão de geneticistas 
e técnicos competentes. “Foram usados os 
melhores touros do mundo de diversas raças  
especializadas em carne, mesmo as pouco 
conhecidas no País. Tudo isso para agregar 
o melhor da pecuária mundial num animal 
único”, afirma Giacomini que ainda ressalta 
“o resultado é uma raça altamente funcional, 

com elevado desempenho produtivo e re-
produtivo, que oferece retorno econômico 
comprovado para os seus criadores”.

Histórico - o Programa Montana iniciou 
seus trabalhos em 1994 através de uma 
parceria entre criadores norte-americanos 
e brasileiros, que buscavam soluções para 
trabalhar em ambiente tropical, produzir 
ganho de peso superior, precocidade sexual 
e carne de qualidade, gerando heterose 
tanto com vacas cruzadas como no rebanho 
predominantemente zebuíno existente no 
Brasil.  o objetivo era a produção de re-
produtores funcionais, com altos índices 
de produtividade e heterose, sem perder 
a adaptação. Atualmente, sul, sudeste e 
centro-oeste são as regiões com maior 
número de animais Montana. Goiás é o 
principal polo de comercialização de repro-
dutores Montana e também possui o maior 
rebanho, seguido por MT, MS, MG e RS. 
Todos os animais são rigidamente avaliados 
pelos geneticistas da USP/Pirassununga e 
possuem o Certificado Especial de iden-
tificação e Produção (CEiP), documento 
emitido pelo Ministério da Agricultura para 
os 26,5% melhores touros da safra, ou seja, 
animais verdadeiramente melhoradores. 

Criadores buscam 
frigoríficos menores 
para vender seu 
rebanho

Pecuaristas têm reclamado dos 
baixos preços pagos pelo boi 
gordo em Mato Grosso e no Pará.  

Eles questionam, principalmente, a 
atuação da JBS, que, depois de adquirir 
diversas plantas, teria estabelecido 
um monopólio e imposto preços mais 
baixos. A reportagem da Revista Globo 
Rural visitou algumas propriedades 
no Pará e Mato Grosso com o Rally da 
Pecuária e conversou com fazendeiros 
sobre o tema.

“o cartel de frigoríficos causa so-
frimento a quem cria gado”, disse o 
gerente da fazenda Morro Verde João 
Nascimento. de acordo com ele, em 
2013 o rendimento não foi tão bom 
como anos anteriores por causa da falta 

o Ministério da Agricultura estabeleceu 
as normas para identificação, monitoramen-
to e controle da movimentação de bovinos 
importados de países considerados de risco 
para Encefalopatia Espongiforme Bovina 
(EEB), conhecida como doença da vaca louca. 
instrução Normativa nesse sentido, número 
13, foi divulgada dia 22/5, no diário oficial 
da União, assinada pelo secretário de defesa 
Agropecuária, Rodrigo Figueiredo.

Conforme a normativa, "o cadastro in-
dividual e o controle da movimentação de 
bovinos importados serão operacionalizados 
por meio da Base Nacional de dados (BNd), 
do Sisbov  e poderá ser incorporado ao sistema 
eletrônico de controle de trânsito de animais 
no âmbito do Órgão Estadual de defesa Sani-
tária Animal (oEdSA), mediante aprovação 
do departamento de Saúde Animal (dSA)".

o status sanitário do Brasil, reconhe-
cido pela organização Mundial de Saúde 
Animal (oiE), é de "risco insignificante", o 
nível mais baixo que pode ser atribuído a 
um país, em relação à EEB.

de opções de compradores. os frigoríficos 
fora do grupo JBS ficam muito distantes, 
fazendo o frete não compensar no valor 
final, tendo o mesmo custo.

A mesma reclamação vem das terras 
da fazenda Bela Vista, em Cumaru do 
Norte (PA). o gerente da fazenda Ramon 
Anderson de Souza diz que acabam presos 
ao grupo frigorífico, mas que tem consegui-
do diversificar compradores. “A gente está 

escravo para vender para a JBS. Eles pagam 
muito abaixo que outros compradores. Hoje 
vendemos para a cidade de Xinguara, que já 
mandamos o boi pesado da fazenda e, com 
isso, tem mais segurança na hora da venda. 
Eles também pagam melhor”, explica.

Mas nem só de dinheiro são feitas as 
relações de fornecimento de carne. o pe-
cuarista Acioli Teixeira, da fazenda Santa 
Clara, não tem a JBS como destino para 
suas oito mil cabeças de gado porque segue 
fiel a um de seus primeiros compradores, o 
frigorífico Frigol. Além disso, garante que o 
pagamento é melhor. “Já vendi para a JBS, 
mas agora só foco no Frigol porque fico 
tranqüilo com pagamento, além do preço 
ser um pouco melhor”, contou.

o pecuarista Anacleto Bravos, da fa-
zenda olinda Bravos, em Água Azul do 
Norte (PA), relatou não se preocupar com 
o monopólio, já que tem dez frigoríficos em 
municípios próximos para os quais destina 
seu gado, e também segue vendendo para 
o JBS. Em média, o grupo paga R$ 110 por 
arroba, o que satisfaz Anacleto.

governo cria regras 
para iMportar gado 
de país coM risco de 
vaca louca Foto: Reprodução
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Mudanças cliMáticas podeM 
favorecer pecuária na região norte
o cenário futuro de aumento 

das temperaturas globais 
pode favorecer as ativida-
des agropecuárias na região 
Norte. É o que prevê uma 

ferramenta online desenvolvida pela Em-
brapa Pecuária Sudeste em parceria com 
outras unidades da empresa. 

A tecnologia "Cenários agrícolas futuros 
para forrageiras tropicais" traz simulações 
sobre o desempenho de cinco pastagens no 
Brasil, considerando perspectivas com altas 
e baixas emissões de gases de efeito estufa, 
para hoje, 2025 e 2055. 

Na região Norte, as simulações da 
pesquisa apontam para um aumento na 
produção de forragem do capim-marandu 
ou braquiarão (Brachiaria brizantha cv. 
Marandu). "isso acontece porque esse 
capim é do tipo C4. Havendo disponibili-
dade de água, o aumento da temperatura 
também eleva a sua eficiência em produzir 
biomassa", explica o pesquisador Moacyr 
Bernardino dias-Filho, da Embrapa Ama-
zônia oriental. Ele participou da pesquisa 
fornecendo dados sobre o desempenho 
do capim nos solos da Amazônia. Foram 
informações como essa que serviram de 
base para as projeções futuras.

de acordo com a pesquisadora Patrícia 
Menezes Santos, da Embrapa Pecuária 
Sudeste, a construção desses cenários é um 

deve ser anunciada essa semana 
uma nova isenção da TEC – Tarifa 
Externa Comum sob trigo impor-

tado de fora do Mercosul como forma de 
estimular a entrada maior do grão no País. 
Essa medida, porém, não deve causar mu-
danças na participação do trigo nacional no 
consumo interno,l que tem sido crescente 
nos últimos anos e deve ultrapassar os 
50% na próxima safra. Esta é a análise da 
consultoria de gerenciamento de riscos em 

importante subsídio para o planejamento 
estratégico da exploração pecuária. A tec-
nologia dá suporte ao produtor rural e aos 
técnicos para a tomada de decisões. Com 
as simulações, baseadas em informações 
climáticas e de produção, o usuário da 
ferramenta online poderá projetar o cultivo 
de pastagens em diferentes regiões do país 
na atualidade e em médio e longo prazo. 

os cenários, pela antecipação de riscos, 
podem contribuir para o planejamento 
mais adequado da propriedade, adoção 
de alternativas de adaptação a eventuais 
efeitos das mudanças ambientais e como 
fonte de informação para programas go-
vernamentais.

os cenários obtidos também sugerem 
que as mudanças climáticas terão impactos 
positivos sobre a produção anual de pas-
tagens de tanzânia e marandu nas regiões 
Norte, Centro-oeste e Sudeste. A área onde 
esses capins poderão ser cultivados deve 
aumentar. Por outro lado, a estacionalida-
de de produção e a variação da produção 
ano a ano também deverão ser maiores, 
aumentando o risco climático da atividade.

No Nordeste, principalmente na área 
semiárida, a produção das pastagens deve 
ficar mais vulnerável, podendo ocorrer 
redução da área apta ao cultivo do capim-
-bufel, comum nessa região. Já para a palma 
forrageira, as simulações indicam aumento 

commodities iNTL FCStone, em análise 
divulgada hoje sobre o mercado de trigo.

“As dificuldades de importação da Argen-
tina, principal fornecedor de trigo do Brasil e 
a paridade de preços entre o grão do Brasil e 
do mercado internacional têm incentivado o 
consumo do trigo produzido internamente. 
os preços domésticos aumentaram conside-
ravelmente nos últimos anos, especialmente 
no Paraná e no Rio Grande do Sul. Quando 
comparamos o ano de 2014, vemos que o 

Foto: Reprodução

nas áreas aptas ao cultivo para 2025 e 2055. 
As áreas de cultivo de pastagens de 

clima temperado devem diminuir na Re-
gião Sul devido à previsão de aumento 
de temperatura. Por outro lado, as áreas 
de forrageiras tropicais devem aumentar, 
reduzindo a vulnerabilidade dos sistemas 
de produção animal da região às mudanças 
climáticas globais. 

Segundo Patrícia Santos, para garantir 
a competitividade e sustentabilidade da 
produção animal no Brasil, os sistemas de 

salto é ainda maior. isso faz com que a pro-
dução nacional seja incentivada e também 
reduz as possibilidades de exportação, já que 
o país perde competitividade internacional. 
Segundo a Conab, o Brasil poderá produzir 
mais de 6,9 milhões de toneladas de trigo 
em 2014/15, o que significa um aumento 
de 25% em relação ao ano anterior”, explica 
a analista de mercado da iNTL FCStone, 
Natalia orlovicin.

Segundo a análise da consultoria, mes-
mo que alguns fatores entrem em jogo, como 
possíveis novas liberações de exportações 
pela Argentina e uma nova isenção da TEC 
sobre importações de trigo de fora do Mer-
cosul pelo governo brasileiro, não devem 
impactar o atual cenário. 

produção devem ser adaptados e novas 
tecnologias geradas. A diversificação do 
material genético animal e vegetal, uso de 
alimentação suplementar, conservação de 
forragem, adequação do manejo do pasto e 
solo, adoção de sistemas de produção inte-
grados e irrigação são algumas alternativas 
para adaptação dos sistemas de produção 
no país.

A ferramenta é gratuita, de fácil acesso 
e está disponível no endereço online: sca-
fforragem.cppse.embrapa.br

“o primeiro fato, caso se concretize, não 
deve, porém, causar grande mudança no 
panorama interno, uma vez que a Argen-
tina não deve dispor de grande excedente 
exportável a ponto de suprir a maior parte da 
demanda brasileira e, além disso, os prêmios 
de exportação no país se encontram muito 
altos, fazendo com que o produto chegue 
ao Brasil bastante caro. Caso a isenção da 
TEC se concretize, também não deve haver 
grandes alterações no cenário interno, pois, 
como vimos em 2013, o trigo americano 
também chega ao Brasil a preços altos, 
tornando o produto nacional muito mais 
competitivo no mercado interno”, com-
plementa o analista de mercado da iNTL 
FCStone, João Paulo Botelho.

isenção da tec sob o trigo não deve alterar 
crescente consuMo interno do grão nacional
Mesmo se a medida for anunciada, consultoria considera 
que o consumo interno continuará sendo maior, devido 
às instabilidades da Argentina e do alto preço do grão 
vindo dos eUA
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superaqueciMento do Mercado 
valoriza leilão de bezerros

Fotos: Denilson Rodrigues

Muita qualidade genética marcou 
o remate realizado no último dia 
21 de maio, durante a Expocam 
2014 em Camapuã – MS. o 
tradicional Leilão Bezerros 

Qualidade 3R e convidados, ofertou mais de 1200 
animais, com destaque para os 500 bezerros e be-
zerras ofertados pela 3R que há muito tempo possui 
foco na produção de animais precoces.

A média comercializada ficou em R$1430,00 
para os bezerros e R$1360,00 para as bezerras, sen-
do que alguns lotes de fêmeas superaram a casa dos 
R$1700,00, um indicativo de aquecimento do mercado 
para as fêmeas e do diferencial dos animais apresen-
tados, que através do sistema de criação que envolve 
fortes investimentos em genética, manejo e nutrição, 
consegue desenvolver animais mais com ganho de 
peso mais rápido, diminuindo o ciclo da produção.

“Com a alta demanda do mercado, com certeza 
os valores acabam subindo, porém quando o animal 
já com pouca idade consegue ganhar peso mais 
rapido, esses valores tendem a ser ainda maiores 
porque essa é a necessidade atual, produzir animais 
com terminação precoce e que possam ir ao abate 
cada vez mais cedo”, explica o gerente da Fazenda 
3R, Rogério Rosalin.

Além de bezerros nelore 3R, o leilão contou 
com a participação de convidados disponibilizando 
também animais meio sangue angus, red angus, 
além do nelore variedade de pelagem. Para Rubinho 
Catenacci, promotor do leilão e proprietário da 
3R, quanto mais possibilidades o leilão apresenta, 
maiores oportunidades os compradores tem de 
adquirir animais diferenciados.

“Fazemos questão de abrir espaço para os 
parceiros, pois sabemos que o mercado também 
precisa ter acesso a todo o tipo de animal. A par-
ticipação de outras fazendas não só engrandece o 
evento, mas demonstra a união que nós pecuaristas 
precisamos ter, porque juntos somos muito mais 
eficientes e melhores”, finaliza Rubinho.


