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“o agente da febre maculosa brasi-
leira, que é transmitida por carrapatos 
do gênero amblyomma, circula no 
estado, sendo necessárias medidas de 
saúde pública. temos três publicações 
sobre o tema e com esses trabalhos já 
conseguimos sensibilizar a secretaria 
de saúde do Estado e fazer um treina-
mento para os técnicos do setor de zoo-
noses sobre identificação de carrapatos, 
importância e diagnóstico da doença”, 
informa pesquisador. Página 9.

a receita das exportações do 
agronegócio nos primeiros 
sete meses deste ano atingiu 
Us$ 52,37 bilhões, valor 
10,8% inferior ao registrado 

em igual período do ano passado. as im-
portações somaram Us$ 8,21 bilhões, valor 
16,6% inferior ao desempenho de janeiro a 
julho de 2014.

o saldo da balança comercial do agrone-
gócio neste ano está em Us$ 44,16 bilhões. 
os dados, divulgados nesta terça-feira, 
constam do sistema de Estatísticas de Co-
mércio Exterior do agronegócio Brasileiro 
(agrostat), do Ministério da agricultura.

segundo o levantamento, a receita das 
exportações do agronegócio brasileiro em 
julho recuaram 5,2% (para Us$ 9,11 bilhões) 
e as importações caíram 23,7% (para Us$ 
1,15 bilhão) ante o mesmo mês do ano 
passado. o saldo da balança comercial 

do agronegócio em julho foi de Us$ 7,96 
bilhões.

a secretária de Relações internacionais 
do agronegócio do Ministério da agricultu-
ra, tatiana Palermo, chama a atenção para o 
fato de em julho as vendas externas de carne 
de frango in natura terem alcançado um 
montante mensal recorde, tanto em valor 
(Us$ 685 milhões) quanto em quantidade 
(410 mil toneladas).

receita das exPortações do 
aGroneGócio cai 10,8% em 2015
De janeiro a janeiro a 
julho vendas externas 
somaram US$ 52,37 
bilhões, enquanto as 
importações recuaram 
16,6% para US$ 8,21 
bilhões

Peso da soja - Na análise do desem-
penho observado no acumulado deste ano, 
os técnicos do Ministério da agricultura 
observam que os produtos de origem vegetal 
foram os que mais contribuíram para a que-
da nas vendas externas. “a redução decorreu 
particularmente em função da retração nas 
vendas do complexo soja, que foram Us$ 
4,25 bilhões inferiores”, dizem eles.

Continua na página 3.
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Protocolo de suPlementação Permite 
desmama Precoce em até 90 dias
os custos crescentes da pecu-

ária de corte e a importância 
econômica do incremento 
dos índices reprodutivos 
incentivam a utilização de 

práticas de manejo que melhorem a eficiên-
cia dos sistemas de produção. dessa forma, 
a Bellman, marca de suplementação para 
bovinos da trouw Nutrition Brasil, desen-
volveu a técnica da desmama Precoce, por 
meio da qual os bezerros de corte são des-
mamados com até 90 dias de idade fazendo 
uso de um pacote tecnológico, altamente 
nutritivo e palatável. além de melhorar os 
ganhos de peso ao bezerro após o desmame, 
o protocolo foi desenvolvido para apurar o 
desempenho das vacas com baixas taxas de 
fertilidade, principalmente as com índices 
menores que 50%.

Com a remoção do bezerro aos 90 dias, 
a energia que a fêmea destina à produção 
de leite é redirecionada para a reprodução. 
Com isso, a vaca supera o balanço energético 

negativo com mais rapidez e reduz a perda 
de massa corporal no pós-parto. Em conse-
quência, os índices de fertilidade do rebanho 
melhoram. “geralmente, as fêmeas dessa 
categoria são primíparas, parem no final 
da estação de monta, com escores muito 
baixos e vacas em pastos com condição de 
forragem ruim”, observa o supervisor de 
treinamento técnico e zootecnista da trouw 
Nutrition Brasil, João Marcos Benatti Bel-
trame, que participou do desenvolvimento 
do protocolo.

de acordo com ele, para uma vaca ciclar 
e emprenhar, ela precisa atender, através dos 
nutrientes ingeridos, uma escala de impor-
tância em sua exigência nutricional, que são: 
manutenção, lactação, crescimento e, por 
fim, reprodução. a lactação é um dos prin-
cipais drenos energéticos e um dos maiores 
causadores da baixa taxa reprodutiva dos 
rebanhos. isso porque, muitas vezes, os 
animais são mantidos com dietas de baixa 
concentração energética, que impacta em 
tempos maiores de balanço energético ne-
gativo e redução na condição corporal para 
valores abaixo dos considerados limitantes 
(de 4 para baixo em uma escala de 1 a 9). 

“outro ponto favorável do fornecimento 
de ração tecnológica aos bezerros é promover 
o abate das vacas de descarte que estariam 
com bezerro ao pé antes da entrada da seca 
por elas conseguirem recuperar rapidamente 
sua condição corporal”, complementa. dessa 
forma, algumas práticas podem ser utilizadas 
com o foco em aumento na porcentagem 
de prenhez do rebanho e diminuição do 
intervalo entre o parto e a concepção, como 
a desmama precoce.

de acordo com o protocolo, a remoção 

do bezerro com até 90 dias de idade prevê 
o fornecimento de três tipos de rações tec-
nológicas destinada a três fases diferentes 
até o desmame total.  

Na primeira fase deve-se fornecer a 
ração Bellpeso Baby start, que é peletizada, 
altamente nutritiva e atrativa, em creep-
-feeding aos 20 dias de idade do bezerro. 
Quando o animal atingir um consumo 
estável (2 a 3 dias) de 500g/dia/animal, deve-
-se introduzir o fornecimento da BellPeso 
Baby tech. 

Na segunda etapa do processo da 
desmama precoce, quando os animais 
atingirem um consumo estável de bellpe-
so Baby tech de 800 g/dia/animal, eles já 
poderão ser desmamados e continuarão 
ingerindo o mesmo produto por mais 30 
dias. “o fornecimento contínuo em 800 g/
dia/animal ou o aumento do consumo da 
ração fica a critério do produtor, pois isso irá 
depender dos objetivos com o desempenho 
dos bezerros”, explica o diretor técnico em 
ruminantes da trouw Nutrition Brasil, o 
engenheiro agrônomo Marco Balsalobre.

após esse período, na terceira e última 
fase, os animais deverão ingerir a ração 
BellPeso Baby Up, entre 5 a 20 g/kg de peso 
corporal, até os 210 dias de idade. “Com esse 
protocolo os animais podem ser desmama-
dos em até 90 dias de idade. Entretanto, a 
rápida ingestão dos produtos e o ganho em 
cada fase dependem do manejo adotado e da 
genética do animal”, salienta a supervisora 
de Pesquisa e desenvolvimento da trouw 
Nutrition, Josiane Lage.

estrutura necessária
Para adotar a desmama precoce é neces-

sário estrutura de creep-feeding atendendo 

a exigência de 30 centímetros de cocho por 
bezerro. “devido a desmama precoce ser 
feita no período das águas, recomenda-se 
o uso de estrutura coberta. Entretanto, 
algumas fazendas utilizam o creep desco-
berto. o importante é que o produto não 
fermente no cocho para não ser refugado 
pelo bezerro”, enfatiza Lage.

Ela alerta que para conseguir o resultado, 
é necessário obedecer cada etapa para que 
o bezerro não seja prejudicado, já que o 
leite será retirado de sua dieta. “o animal 
deve estar adaptado para consumir concen-
trado antes de ser desmamado. Embora o 
leite atenda às exigências do bezerro para 
determinado crescimento, os nutrientes 
ingeridos estão abaixo do potencial de 
ganho desses animais”, explica. 

dica desMaMa Precoce
de acordo com a zootecnista Josia-

ne Lage, muitos criadores que utilizam 
cruzamento industrial na propriedade 
submetem as novilhas cruzadas à estação 
de monta, descartando-a após o desmame. 
dessa forma, considera-se a fêmea F1 como 
“matriz de uma ou duas crias”. a opção pela 
fêmea de filho único garante quase que, 
simultaneamente, dois produtos de valor 
agregado: um bezerro cruzado e uma vaca 
precoce com sangue taurino, o que atende 
as expectativas do mercado que procura 
uma carne de qualidade. 

“a desmama precoce vem como uma 
ferramenta para abater mais rapidamente 
essa fêmea, sem prolongar a sua terminação 
até o final do período seco do ano, uma vez 
que com a remoção do bezerro, a fêmea 
tende a recuperar o escore de condição 
corporal”, aponta Lage. 

Além de melhorar os ganhos de peso ao bezerro após o desmame, o protocolo foi desenvolvido para apurar o desempenho das vacas com baixas taxas de fertilidade, 
principalmente as com índices menores que 50%



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 3

receita das exPortações do 
aGroneGócio cai 10,8% em 2015

aGroneGócio atinGe suPerávit de us$ 7,96 bilhões em julho

as exportações de produtos do agro-
negócio brasileiro somaram Us$ 
9,11 bilhões no mês de julho, queda 

de 5,2% ante julho de 2014. Já as importa-
ções foram 23,7% menores, atingindo Us$ 
1,15 bilhão. Com isso, o superávit do setor 
foi de Us$ 7,96 bilhões, 1,8% menor que o 
observado em igual mês do ano passado. os 
dados são do Ministério da agricultura e 
mostram que no último mês as exportações 
do agronegócio brasileiro representaram 
49,2% do total das vendas externas do País.

os cinco principais setores a exportar 
foram o complexo soja, com participação 
de 43,2% das exportações do agronegócio; 
carnes, com 16,1%; produtos florestais, com 
10,6%; complexo sucroalcooleiro, com 9,1%; 
e café, com participação de 5,1%. Em con-
junto, as vendas externas dos cinco setores 
representaram 84,0% do total exportado 

pelo setor em julho.
de acordo com o Ministério da agri-

cultura, as exportações do complexo soja 
se mantiveram estáveis em relação a julho 
de 2014, com Us$ 3,93 bilhões. os embar-
ques de soja em grão responderam por Us$ 
3,22 bilhões. o volume enviado ao exterior 
cresceu 39,7%, mas o valor médio do pro-
duto recuou 26,7%, passando de Us$ 521 
para Us$ 382 a tonelada. as exportações 
de carnes totalizaram Us$ 1,46 bilhão em 
julho, com retração de 11,8%. o volume 
embarcado cresceu 9,1%, mas o preço médio 
dos produtos do setor caiu 19,1%. o prin-
cipal item negociado no mês foi a carne de 
frango, com Us$ 764 milhões (-1,1%). "Com 
a comercialização de 440 mil toneladas no 
mês, houve variação positiva de 18,7% em 
relação a julho de 2014. Não obstante, o 
preço médio no mercado internacional 

passou de Us$ 2.079 por tonelada para Us$ 
1.773 por tonelada (-16,6%)", destacou o 
Ministério, acrescentando que as vendas 
de carne de frango in natura bateram o 
recorde mensal tanto em valor, com Us$ 
685 milhões, quanto em quantidade, com 
410 mil toneladas.

as vendas do complexo sucroalcoo-
leiro atingiram Us$ 829 milhões, queda 
de 21,4% ante julho de 2014. as vendas 
de açúcar foram destaque, somando Us$ 
728 milhões (-26,9%) em receita e 2,35 
milhões de toneladas em volume (-5,5). Já 
as exportações de café atingiram Us$ 461 
milhões, retração de 20,9% em comparação 
ao mesmo mês do ano anterior. Em volume, 
a queda foi de 9,4%, com a comercialização 
de 158 mil toneladas.

dos produtos importados no mês que 
passou, os principais foram trigo (Us$ 127 
milhões, com recuo de 37,1%); papel e ce-
lulose (Us$ 110 milhões -37,4%); pescados 
(Us$ 81 milhões -16,1%); lácteos (Us$ 36 
milhões -20,6%); e borracha natural (Us$ 
34 milhões -25,0%).

acuMulado do ano - Nos sete 
primeiros meses do ano, as exportações 
brasileiras do agronegócio somam Us$ 
52,37 bilhões, queda de 10,8% em relação 
ao mesmo período do ano anterior. as im-
portações recuaram 16,6%, para Us$ 8,21 
bilhões. Com isso, o superávit é de 44,16 
bilhões (-9,6%). segundo o Ministério, 
a redução decorreu particularmente em 
função da retração nas vendas do complexo 
soja, que foram Us$ 4,25 bilhões inferiores. 
as carnes foram o segundo setor que mais 
contribuiu para o decréscimo nas exporta-
ções do País, com Us$ 1,41 bilhão a menos.

Nos sete primeiros meses do ano, as exportações 
brasileiras do agronegócio somam US$ 52,37 
bilhões
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a receita das vendas externas 
de soja em grãos somou Us$ 
15,73 bilhões e recuou 18,4% 
ante os primeiros sete meses 
do ano passado. os técnicos 

observam que esse resultado se deve à queda 
no preço médio da oleaginosa (de Us$ 509 
para Us$ 386 por tonelada), “visto que a 
quantidade embarcada foi 7,5% superior 
(de 37,85 milhões de toneladas para 40,69 
milhões de toneladas)”.

as exportações de farelo também recua-
ram em valor (-13%), apesar do crescimento 
no volume (+15,7%). No caso do óleo de soja, 
as exportações recuaram tanto em valor 
(-20,2%) quanto em quantidade (-1,6%). “a 
despeito da queda, em relação ao valor ex-
portado o complexo soja foi o principal setor 
da pauta exportadora brasileira no ano, com 
Us$ 19,91 bilhões”, observam os técnicos.

Eles apontam que as carnes foram o 
segundo setor que mais contribuiu para o 
decréscimo nas exportações do agronegó-
cio, com Us$ 1,41 bilhão a menos. Foram 
exportados Us$ 8,4 bilhões, dos quais quase 
metade (49,3%) correspondeu às vendas 

de carne de frango e 38,1% às vendas de 
carne bovina.

No período, as exportações de carne 
de frango cresceram 5,2% em volume, mas 
a retração no preço médio (de Us$ 1.974 
para Us$ 1.731 por tonelada) resultou na 
redução da receita do produto em 7,7%. No 
caso da carne bovina, a receita caiu 21,4% 
(de Us$ 4,07 bilhões para Us$ 3,20 bilhões). 
segundo os técnicos, a redução do valor ex-
portado ocorreu principalmente em função 
da queda do volume exportado (-17,0%).

PaPel e celulose - as vendas 
externas dos produtos florestais aumen-
taram 3,2% e atingiram Us$ 5,93 bilhões, 
“assegurando ao setor a terceira posição 
dentre os principais setores exportadores 
do agronegócio”. No período de janeiro a 
julho, a quantidade exportada de produtos 
florestais cresceu 9,7% enquanto o preço 
médio de exportação dos produtos do setor 
caiu 5,9%.

o levantamento mostra que o comple-
xo sucroalcooleiro, quarto principal setor 
exportador do agronegócio, registrou ven-
das externas de Us$ 4,68 bilhões (-15,7%). 

a quantidade exportada pelo setor ficou 
praticamente estagnada, em 13,3 milhões 
de toneladas, porém o preço médio de 
exportação caiu 15,7%.

o açúcar foi responsável por 91,4% de 
todo o valor exportado pelo setor sucroal-
cooleiro ou Us$ 4,28 bilhões. a quantidade 
exportada de açúcar subiu 0,7%, chegando a 
12,68 milhões de toneladas. o preço médio 
de exportação do açúcar, no entanto, di-
minuiu de Us$ 394 por tonelada para Us$ 

337 por tonelada no período, diz o estudo.
o café se destaca na quinta posição 

dentre os principais setores exportado-
res do agronegócio, registrando 3,8% de 
elevação do valor exportado ou a maior 
expansão dentre os cinco setores analisados, 
observam os técnicos. as vendas do setor 
atingiram Us$ 3,62 bilhões e o desempenho 
se deve à elevação de 4,9% nos preços mé-
dios de exportação, uma vez que o volume 
exportado recuou 1,1%.
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safra brasileira de Grãos Pode 
ser de 208 milhões de toneladas

a Companhia Nacional de 
abastecimento (Conab) 
voltou a revisar para cima 
sua projeção para a safra 
de grãos do Brasil na safra 

2014/2015. No levantamento divulgado dia 
11/8, a Conab estimou a produção de 208,8 
milhões de toneladas. No relatório de julho, 
a estimativa era de 206,3 milhões. o número 
atualizado indica uma produção 7,9% maior 
em relação à temporada 2013/2014 (193,62 
milhões de toneladas).

“o crescimento se deve, sobretudo, ao 
ganho de produtividade do milho segunda 
safra, registrado em quase todos os estados 
produtores, principalmente nos do Centro-
-oeste e no Paraná.”, diz a Companhia, em 
nota.

a projeção para o cereal é de alta de 5,2% 

em relação à temporada passada, somadas 
safra de verão e segunda safra. a estimativa 
passou de 81,81 para 84,30 milhões de to-
neladas. Na temporada 2013/2014, foram 
80,05 milhões, conforme a Conab. o milho 
verão deve ter volume 4,3% menor que a 
temporada passada, apesar da estimativa 
aumentar de 30,26 milhões para 30,30 mi-
lhões de toneladas. a segunda safra foi re-
visada de 51,54 milhões para 53,99 milhões 
de toneladas, 11,6% a mais em comparação 
com o mesmo período do ciclo 2013/2014.

a expectativa para a produção de soja 
ficou praticamente estável em relação ao re-
latório anterior, estimada em 96,20 milhões 
de toneladas. deve haver um aumento de 
5,5% em relação à temporada 2013/2014, 
com produtividade média de 3,01 toneladas 
por hectare.

a produção de arroz teve uma leve 
revisão para baixo, de 12,49 milhões para 
12,43 milhões de toneladas. ainda assim, 
a expectativa é de que a safra 2014/2015 
tenha registrado crescimento de 2,6% em 
relação ao ciclo anterior. a safra de feijão 
deve totalizar 3,16 milhões de toneladas, 
queda de 8,3% considerando os três ciclos 

produtivos anuais. No primeiro ciclo, deve 
haver queda de 10,1% (1,13 milhão de to-
neladas). No segundo, a expectativa é de 
redução de 8,1% (1,22 milhão de toneladas) 
e no terceiro, leve baixa de 6,2% (810 mil 
toneladas).

a safra de algodão em caroço deve cair 
13,2% em relação à safra 2013/2014, com 
revisão para baixo na estimativa da Conab. 
a projeção é de 2,31 milhões de toneladas. 
o algodão em pluma deve ter queda na mes-
ma proporção, com a estimativa mantida 
estável em 1,5 milhão de toneladas.

inverno - Entre as culturas de inver-
no, o relatório divulgado pela Conab aponta 
um crescimento de 17,2% na produção de 
trigo em relação a 2014. Para a Companhia 
Nacional de abastecimento, a safra deve 
ser de 6,99 milhões de toneladas. No ano 
passado, foram 5,97 milhões.

área - a projeção de área cultivada 
também foi revisada para cima de 57,51 
para 57,79 milhões de hectares. a esti-
mativa da Conab é 1,3% maior que a do 
ciclo 2013/2014. “dos principais produtos 
analisados, a soja e o milho segunda safra 
apresentaram variação positiva de 5,9% e 
4,2%, respectivamente, destacando-se a 
área cultivada com a soja, que apresentou 
crescimento de 1,8 milhão de hectares”, 
informa a Companhia.

Ganho de produtividade do milho de verão é 
apontado como determinante para a revisão dos 
números

POR RAPHAEL SALOMÃO
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Pasto de qualidade influencia diretamente no 
aumento de Produção de leite na ProPriedade

segundo o especialista e professor 
da Fazu (Faculdades associadas 
de Uberaba) adilson aguiar, 
mais de 95% do volume de leite 
produzido anualmente no país 

vem de fazendas com sistema a pasto. 
Esse número reforça a necessidade de re-
duzir quantidade de áreas degradadas de 
pastagem no Brasil. segundo a Embrapa, 
metade dos pastos encontra-se em algum 
estágio de degradação.

Para implantar um sistema de produção 
de leite a pasto eficiente, o primeiro passo 
é escolher as espécies forrageiras corretas 
para a região. “outro passo importante é 
implantar uma infraestrutura de uma pas-
tagem adequada, com piquetes, fontes de 
água, cochos, sombreamento e corredores 

de acesso. Vale lembrar que o manejo do 
pastejo também interfere no resultado. se 
realizado de forma correta, permite que as 
vacas alcancem uma eficiente utilização de 
forragem da melhor qualidade, durante o 
ano inteiro, sem comprometer a sustenta-
bilidade da pastagem”, diz adilson aguiar. 

segundo o especialista, a qualidade 
do pasto pode ser prejudicada com o 
surgimento de pragas e plantas invasoras, 
que reduzem a produtividade do capim 
em virtude da competição por água, luz, 
nutrientes e espaço f ísico. Em alguns 
casos, essas plantas invasoras dificultam 
o acesso dos animais ao capim ou são tó-
xicas, afetando o desempenho individual 
dos bovinos. os métodos de controle de 
plantas invasoras e de insetos pragas e a 

implantação e manejo de pastagem serão 
temas abordados pelo professor da Fazu 
durante o 1º Congresso internacional da 
Raça girolando/2º Congresso Nacional da 
Raça girolando, que acontecerá de 19 a 21 
de novembro, em Belo Horizonte (Mg).

aguiar ministrará a palestra “sistemas 
de Produção de Leite a Pasto com gado 
girolando” no dia 20 de novembro, das 
9h40 às 10h20, no ouro Minas Palace 
Hotel. “Vou mostrar como o pecuarista 
deve realizar o planejamento alimentar de 
uma fazenda leiteira em sistema de paste-
jo, como promover a correção, adubação 
e irrigação do solo da pastagem e qual a 
importância do melhoramento genético 
de animais para um sistema de produção 
de leite em pasto eficiente. além disso, 
vou abordar a suplementação de rebanhos 
leiteiros neste tipo de sistema e apresentar 
os resultados técnicos e econômicos de 
fazendas que produzem leite em pastagens 
com a raça girolando”, explica o professor 
da Fazu.

a expectativa é de mais de 500 pes-
soas, incluindo um grande número de 
estrangeiros, participem do Congresso. as 
inscrições para o evento podem ser feitas 
pelo site www.congressogirolando.com.
br. a programação completa de todas as 
palestras e visitas técnicas também está 
disponível no site.

Foto: Divulgação

Professor da Fazu, Faculdades Associadas de 
Uberaba, Adilson Aguiar

Com mais de 37 bilhões de litros de leite 
produzidos anualmente, o Brasil tem o desafio 
de melhorar a qualidade de suas pastagens para 
viabilizar o aumento da produção leiteira
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jbs/friboi é Proibido de realizar 
novas demissões em massa em mt

o Ministério Público do 
trabalho (MPt/Mt) 
obteve liminar na Justiça 
que proíbe a JBs/Friboi de 
realizar novas demissões 

em massa em Mato grosso sem nego-
ciação prévia com o sindicato dos traba-
lhadores. a decisão prevê multa de R$ 5 
milhões em casos de descumprimento. 
No processo, o MPt pede a condenação 
da empresa em R$ 40 milhões por danos 
morais coletivos. a ideia é que a soma 
seja revertida a projetos e entidades ou 
órgãos públicos que atuem na defesa dos 
interesses dos trabalhadores.

a determinação vale para as plantas 

instaladas em nove municípios: Juína, 
Colíder, Confresa, Água Boa, diamantino, 
Juara, alta Floresta, Pedra Preta e Barra do 
garças. segundo o MPt, juntas as plantas 
empregam mais de seis mil trabalhadores.

Na decisão, o juiz do trabalho aguimar 
Martins Peixoto, da 2ª Vara do trabalho de 
Cuiabá, reconheceu que “demitir repentina-
mente essa quantidade de funcionários fere 
os princípios constitucionais do Estado de-
mocrático de direito. as dispensas coletivas 
implementadas malferem a um só tempo a 
dignidade da pessoa humana, a valorização 
do trabalho e emprego e a necessidade de 
subordinação da propriedade privada à sua 
função social, bem como de intervenção 

sindical nas questões coletivas”, afirmou.
o magistrado também concordou com 

outros pedidos feitos pelo MPt e obrigou o 
grupo empresarial a providenciar e custear 
cursos de qualificação profissional aos tra-
balhadores demitidos, a dar preferência, ao 
surgirem vagas, à recontratação das pessoas 
dispensadas e a fornecer doze cestas básicas 
a cada um dos ex-empregados, sob pena de 
multas de R$ 5 mil e R$ 10 mil.

o MPt lembra que esta é a segunda vez 
que consegue impedir demissões coletivas 
no JBs/Friboi. Em outra ação ajuizada após 
o fechamento do frigorífico de são José dos 
Quatro Marcos (Mt) a instituição evitou 
que também ocorressem dispensas nos mu-
nicípios de araputanga e Pontes e Lacerda.

iMPactos negativos - segundo 
o MPt, a empresa não realizou esforços 
para minimizar os impactos negativos ou 
mesmo evitar a dispensa coletiva dos mais 
de mil empregados das unidades de Cuiabá 
e são José dos Quatro Marcos. “ao con-

trário, é possível concluir das informações 
prestadas que a verdadeira preocupação 
da empresa está ligada unicamente com 
seu patrimônio, ou seja, com a redução 
de custos, como declararam os seus re-
presentantes”, afirmou o MPt na ação, 
observando que em 2014 a JBs teve lucro 
líquido de R$ 2,04 bilhões.

os procuradores citam informações 
divulgadas pelo tribunal de Contas da 
União (tCU) sobre os empréstimos feitos 
à JBs pelo Banco Nacional de desenvol-
vimento social (BNdEs), chegaram a R$ 
8 bilhões. Eles observam que em Mato 
grosso as concessões fiscais oriundas 
do governo estadual já viraram objeto de 
ação civil pública proposta pelo Ministério 
Público Estadual (MPE). “Houve o gozo 
simultâneo de três benef ícios, cumulados 
com o aproveitamento integral e super-
valorizado do crédito de imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e serviços 
(iCMs)”, dizem eles.

Liminar impede empresa de dispensar 
funcionários nas plantas de nove municípios 
mato-grossenses, sob pena de multa de R$ 5 
milhões
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conGresso nacional reconhece imPortância 
do cooPerativismo Para o brasil
“Meu desejo hoje, 

é que o coope-
rativismo seja 
considerado pe-
los governos e 

políticos sérios e que querem ver o Brasil 
voltar a crescer como uma bússola a apontar 
para o norte, para a melhor direção”. 

Com esta frase, o presidente do sistema 
oCB, Márcio Lopes de Freitas, concluiu seu 
discurso durante a sessão solene realizada 
dia 04 de agosto, no Congresso Nacional, em 
homenagem ao dia internacional do Coope-
rativismo (celebrado em 4/7) e aos 45 anos da 
organização das Cooperativas Brasileiras.

a data foi cuidadosamente pensada 
pelos autores da sessão solene, o deputado 
federal osmar serraglio (PR) e a senadora 
ana amélia (Rs), presidente e vice-presi-
dente da Frente Parlamentar do Coopera-
tivismo (Frencoop), respectivamente, para 
culminar com o retorno das atividades do 
Congresso Nacional, figurará como um 
dos mais importantes dias da história do 
cooperativismo nacional.

além de deputados e senadores, a sessão 
solene também contou com a participação 

de representantes do governo federal, de 
embaixadas, de unidades estaduais, e de 
amigos do cooperativismo.

o presidente do sistema oCB/Ms, 
Celso Régis e a superintendente, dalva 
Caramalac estavam presentes na sessão.

Márcio Freitas fez questão de usar a 
tribuna do senado para agradecer. 

“É com um sentimento de muita gratidão 
que estamos aqui para, unicamente, dizer 
obrigado aos parlamentares do Congresso 
Nacional por todo o apoio dado ao movi-
mento cooperativista e reconhecer a forte 
atuação da nossa Frencoop. 

Hoje, temos o dever de dividir com todos 
vocês, os excelentes resultados das coope-
rativas brasileiras que, mesmo com a crise, 
mostram ao país sua solidez e capacidade 
de agregar pessoas em prol de um objetivo 
comum: o bem estar coletivo”, comenta o 
presidente do sistema oCB.

Para ele, o cooperativismo, ao contrário 
de outros modelos empresariais, só dá certo 
porque, por meio de seus princípios éticos, 
aglutina pessoas em volta do mesmo ideal 
de gerar felicidade não só aos cooperados, 
mas à comunidade à sua volta. 

os resultados obtidos pelas coopera-
tivas, segundo ele, não estão aplicados no 
exterior, mas na própria comunidade que 
circunda a cooperativa, trazendo desenvol-
vimento para a região inserida. 

“isso se deve ao compromisso com o 
povo, com quem trabalha e se dedica ao 
movimento cooperativista, local e regio-
nalmente”.

Por fim, o presidente do sistema oCB 
destacou que “as cooperativas, apesar de 
todo o cenário econômico crítico, conti-
nuam a projetar desenvolvimento”. 

a explicação, segundo ele mesmo, é: 
“Porque elas têm responsabilidade com a 
nossa gente e compromisso com o desen-
volvimento da nação brasileira.” 

Fonte: sistema oCB.
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mato Grosso do sul 
tem 22 esPécies de 
carraPatos identificadas

segundo o pesquisador da Embrapa 
gado de Corte, Renato andreotti, 
o carrapato do boi, por exemplo, 
pode impactar no cenário econô-
mico de Mato grosso do sul, por 

se tratar de um estado importante na cadeia 
produtiva de bovinos do País, além de causar 
problemas como a transmissão de doenças 
para humanos. 

“o agente da febre maculosa brasileira, 
que é transmitida por carrapatos do gênero 
amblyomma, circula no estado, sendo ne-
cessárias medidas de saúde pública. temos 
três publicações sobre o tema e com esses 
trabalhos já conseguimos sensibilizar a 
secretaria de saúde do Estado e fazer um 
treinamento para os técnicos do setor de 
zoonoses sobre identificação de carrapatos, 

importância e diagnóstico da doença”, infor-
ma o pesquisador. 

Nos últimos meses, foram registrados 
três casos suspeitos da febre maculosa, con-
traída a partir do carrapato, em veterinários 
que trabalham em uma fazenda de Maracaju 
(a 150 km de Campo grande). andreotti 
explica que a doença causa febre forte, dor 
de cabeça e evolui para o aparecimento de 
pontos avermelhados nos cotovelos, joelhos 
e na palma das mãos e nos pés. “depois de 
cinco dias começam as necroses e problemas 
neurológicos causados por entupimento de 
vasos. de uma maneira geral, depois que 
aparecem as lesões no sistema nervoso elas 
são de dif ícil reversão”, acrescenta. 

Vale lembrar que, ao cair no solo, uma 
fêmea de carrapato que transmite a febre ma-

culosa - o mesmo tipo que infecta capivaras, 
por exemplo - é capaz de fazer uma postura 
de cinco a oito mil ovos que se transformam 
em larvas. “durante um piquenique no par-
que, milhares de carrapatos podem subir em 
uma pessoa. a bactéria que causa a doença 
pode ser transmitida ao ser humano caso seja 
picado por quatro horas contínuas pelo car-
rapato contaminado”, informa o pesquisador. 

além disso, o carrapato pode transmitir 
vírus e outros agentes potencialmente pa-
togênicos. outra informação importante é 
que, ao picar alguém, o carrapato não apenas 
suga o sangue, mas também injeta substân-
cias para evitar a reação do organismo do 
hospedeiro. “Quando ele faz isso, ocorre 
uma imunossupressão no local da picada 
que facilita o desenvolvimento dos agentes 
transmitidos”, diz andreotti. 

Pesquisa - Na Embrapa gado de 

Alertar e divulgar à população sobre as 22 espécies de 
carrapatos já identificadas em Mato Grosso do Sul, até o 
momento, é a finalidade de um cartaz - produzido a partir 
de informações do Museu do Carrapato - pela Embrapa 
Gado de Corte, Fundect, Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul, Fiocruz, pelo Instituto Butantã e o Programa 
de pós-gradução de doenças infecciosas da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul Corte são desenvolvidas tecnologias para a 

saúde animal, além de conhecimentos estra-
tégicos visando contribuir com a entrega de 
outros subprodutos à sociedade como, por 
exemplo, desenvolvimento de vacina contra 
o carrapato; controle químico do carrapato; 
teste carrapaticida aos produtores e avalição 
do fitoterápico originário da tagetes minuta 
para controle dos carrapatos de boi, cavalo e 
cães a partir do óleo essencial dessa planta. 

“tanto a vacina, quanto o fitoterápico, 
são alternativas para tecnologias que agri-
dam menos o meio ambiente e forneçam 
um produto mais seguro ao consumidor 
sem contaminação dos produtos de origem 
animal”, conclui o pesquisador. 

serviço - Museu do Carrapato pode 
ser acessado em: http://cloud.cnpgc.embra-
pa.br/controle-do-carrapato-ms/museu-
-do-carrapato/

seminários buscam sensibilizar tocantinenses 
sobre tecnoloGias de baixa emissão de carbono

as cidades escolhidas foram: gurupi, 
na região Centro-sul do estado; 
Porto Nacional, na região Central; 

Pedro afonso, no Centro-Norte; e aragua-
ína, no Norte do estado.

a Embrapa é uma das instituições que 
vão participar dos seminários. o pesqui-
sador Rodrigo almeida e o analista em 
transferência de tecnologia Pedro alcântara 

falarão sobre quatro tecnologias priorizadas 
para o tocantins: o sistema de plantio direto; 
a recuperação de pastagens degradadas; 
a integração lavoura-pecuária-floresta 
(iLPF); e as florestas plantadas.

Rodrigo explica que as quatro tecno-
logias "são passíveis de interação. dentre 
elas, a iLPF é um sistema que engloba todas 
as outras, ou seja, a iLPF integra pecuária, 

agricultura e florestas. Neste sistema, os 
pastos degradados são recuperados, ficam 
mais produtivos para maior produção 
de carne e leite e podem ser utilizados 
na rotação com agricultura (cultivo de 
grãos), com grande quantidade de palha 
para promover o sistema de plantio direto 
(sem revolvimento do solo, com rotação de 
culturas e solo coberto com palha, oriundo 
da dessecação da pastagem)".

agregando florestas plantadas ao sis-
tema, de acordo com o pesquisador, "o 
produtor atinge a plenitude da iLPF, com 
cultivo de árvores em renques que, além 
da produção de madeira para vários fins, 
promovem conforto (sombras) aos animais 
que pastejam no espaço entre renques das 

árvores. Há ainda a opção de cultivo de 
grãos em plantio direto nos primeiros anos 
de desenvolvimento da floresta".

além da Embrapa, estão previstas 
as participações do serviço Nacional de 
aprendizagem Rural (senar), do Ministério 
da agricultura, Pecuária e abastecimento 
(Mapa), do grupo gestor do Plano aBC no 
tocantins e do instituto de desenvolvimen-
to Rural do Estado do tocantins (Ruraltins).

serviço:
seminários de sensibilização do Projeto 

aBC Cerrado no tocantins
datas e locais:  19/08 em gurupi; 20/08 

em Porto Nacional; 26/08 em Pedro afonso; 
e 27/08 em araguaína

Foto: Jaqueline Matias / Embrapa Gado de Corte

Amblyomma 
cajennense, 

popularmente 
conhecido como 

carrapato estrela

O Projeto ABC Cerrado, que trabalha 
incentivando a busca de uma agricultura de baixa 
emissão de carbono, fará nos próximos dias quatro 
seminários de sensibilização no Tocantins.
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famasul lança bienal da aGricultura 
com foco na sustentabilidade

friGoríficos testam o mercado, mas oferta de boiadas continua curta

Nos 37 anos de criação do Es-
tado, a produção de grãos em 
Mato grosso do sul evoluiu 
de forma sustentável, resul-
tado da capacidade produ-

tiva do produtor rural. "a produção de soja 
anotou alta de 1.383%, atingindo 7 milhões 
de toneladas, enquanto que a área aumentou 
345% no mesmo período. Já a produção de 
milho cresceu 4.700% desde 1977, enquanto 
que a área subiu em menor proporção, com 
alta de 1.484%", afirmou o presidente da Fa-
masul - Federação da agricultura e Pecuária 
de Ms, Mauricio saito, durante o lançamento 
da Bienal da agricultura, no último dia 12, 
na sede da instituição.

a sustentabilidade será pano de fundo 
para as discussões dos gargalos do setor e 
para as atividades desenvolvidas durante a  
3ª edição da Bienal dos Negócios da agri-
cultura Brasil Central, que será realizada nos 
dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Centro 
de Convenções Rubens gil de Camillo, em 
Campo grande/Ms. a Bienal acontece a 
cada dois anos, realizada rotativamente 
nas capitais dos Estados do Centro-oeste. 
a primeira ocorreu em goiânia, a segunda 
em Cuiabá e agora é a vez da capital sul-
-mato-grossense.

Para acompanhar o perfil sustentável 
da agricultura da região, a Bienal terá ações 
inovadoras. " o crachá, o voucher do almo-
ço, o bolso interno da pasta e até mesmo 

a capa do bloco de anotações que compõe 
o kit foram produzidos em papel semente, 
um material reciclado, ecológico e arte-
sanal que poderá ser plantado", ressaltou 
o superintendente do senar/Ms, Rogério 
Beretta, durante a apresentação do evento.

Na Bienal da agricultura, será distri-
buída uma caneta biodegradável,  um copo 
fabricado totalmente com fibras virgens e 
que pode ser reutilizado. outra escolha sus-
tentável é a sinalização feita em telas de led.

Beretta apresentou também no lança-
mento o aplicativo Bienal da agricultura 
disponível no app store e Play store. a 
ferramenta trará todas as informações do 
evento, a biografia dos palestrantes, notí-
cias relacionadas e vai permitir a interação 
com o público que poderá fazer perguntas 
durante o debate pelo celular.

durante o lançamento realizado nesta 
quarta-feira, saito salientou também o de-
sempenho do Centro-oeste que atualmente 
responde por 42,2% da produção de grãos 
do País. "Com 87,8 milhões de toneladas, 
a região demonstra a eficiência do investi-
mento do produtor rural em implementar 
novas tecnologias e resulta nos números 
pujantes do agronegócio".

o superintendente do senar/Ms, Rogé-
rio Beretta, também apresentou os números 
do agronegócio da região e a programação 
completa (clique aqui). "o Centro-oeste é 
campeão em área, produtividade, produção 

e exportação de grãos. Mas para avançarmos 
ainda mais precisamos resolver os entraves 
do setor. É este o objetivo da Bienal, debater 
esses gargalos e trazer ainda mais o desen-
volvimento do agronegócio, abordando os 
temas: competitividade, sustentabilidade, 
tecnologia e inovação".

Para o presidente da aprosoja/Ms - 
associação dos Produtores de soja de Ms, 
uma das instituições apoiadora da Bienal, 
Christiano Bortolotto, o evento pode au-
mentar a competitividade do agronegócio 
sul-mato-grossense e do Centro-oeste. "os 
temas que serão abordados contribuem 
para a melhora do trabalho do homem do 
campo, objetivo principal da aprosoja/Ms".

o presidente da Embrapa gado de Cor-
te, Cleber de oliveira, destacou fatores do 
desempenho do setor na região. "Falar da 
Bienal em Mato grosso do sul é redundante 
porque o Estado é pioneiro em tecnologia, 
educação, relação trabalhista. além disso, 
os temas escolhidos para o evento foram 
bem selecionados para que consigamos 

futuramente suprir a demanda de 40% da 
produção de alimentos. Para ser alcançado 
esse objetivo passa pela produtividade e 
depende de inovação".

Participaram também do lançamento 
da Bienal da agricultura, o secretário ad-
junto de Produção e agricultura Familiar, 
Jerônimo alves, o diretor tesoureiro, Luis 
alberto Novaes Mores e a diretora secre-
tária da Famasul, terezinha Candido de 
souza, gestor do departamento técnico 
da federação, Lucas galvan, presidente da 
oCB/Ms - organização das Cooperativas 
do Brasil, Celso Ramos Regis, o superin-
tendente de Ciência, tecnologia e inovação 
da secretaria de Cultura, turismo Empre-
endedorismo e inovação do governo do 
Estado, Renato Roscoe, diretor do Conselho 
do serviço de apoio às Micro e Pequenas 
Empresas - sebrae Ms, tito Estanqueiro, 
diretor tesoureiro do grupo de trabalho da 
Pecuária sustentável (gtPs) e conselheiro 
da Famasul, Ruy Fachini, entre outras lide-
ranças políticas e do setor.

A sustentabilidade será pano de fundo para 
as discussões dos gargalos do setor e para as 
atividades desenvolvidas durante a  3ª edição da 
Bienal dos Negócios da Agricultura Brasil Central, 
que será realizada nos dias 31 de agosto e 1º de 
setembro, no Centro de Convenções Rubens Gil de 
Camillo, em Campo Grande/MS

Foto: Divulgação

No mercado atacadista de carne com osso, as cotações 
estão estáveis e os estoques estão curtos, o que limita 
pressão de baixa maior pelos frigoríficos

apesar de a oferta de boiadas não 
estar abundante na maior parte 
das regiões, houve desvalorizações 

em cinco praças, segundo levantamento da 

scot Consultoria. Por outro lado, em outras 
quatro as cotações subiram.

isso mostra que o cenário do setor não 
está bem definido. a oferta de boiadas, de 

maneira geral, está curta, mas as indústrias 
já trabalham menos agressivas nas compras, 
uma vez que o período de início de mês já 
passou.

Em são Paulo o cenário de escalas 
está bem heterogêneo. Houve queda em 
araçatuba, com a arroba negociada em 
R$142,00/@, à vista.

No Rio grande do sul, a oferta de boia-

das terminadas em pastagens de inverno 
mantém o mercado pressionado nega-
tivamente. o preço de referência do boi 
gordo cedeu em Pelotas e está em R$5,05/
kg, à vista.

No mercado atacadista de carne com 
osso, as cotações estão estáveis e os estoques 
estão curtos, o que limita pressão de baixa 
maior pelos frigoríficos.
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Maurício Picazo Galhardo

Giro aGroneGócio
terminados em oito praças pecuárias. 
Em duas praças as cotações caíram. No 
mercado atacadista de carne bovina com 
osso os preços tiveram alta, com o boi 
casado de bovinos inteiros e castrados 
cotado em R$9,25/kg e R$9,45/kg, res-
pectivamente. os aumentos ocorreram 
em razão do estoque mais enxuto e do 
melhor escoamento da produção.

soja. o ritmo de comercialização 
da soja brasileira em julho não foi tão 
forte quanto o de junho. Mesmo assim, 
as vendas avançaram bem, especialmente 
na primeira quinzena, com a forte alta na 
Bolsa de Chicago. Na segunda quinzena, 
os negócios perderam parte do fôlego, 
mas a disparada do dólar manteve o 
mercado ativo. Com avanço mensal de 
oito pontos percentuais – abaixo dos 11 
pontos de junho –, a comercialização 
antecipada da safra 2015/16 chegou a 
25%, contra 7% um ano atrás. as vendas 
da safra 2014/15, por sua vez, chegaram 
a 82%, ante 77% há um mês e 86% há 
um ano. os dados atualizados são da 
agRural.

diFiculdades. o Brasil está 
colhendo uma safrinha recorde de 
milho. Por outro lado, o momento de 
fragilidade da economia brasileira in-
fluencia os preparativos para a próxima 
safra de verão. “a desvalorização do real 
e a pressão inflacionária refletem em 
previsões que indicam alta de até 20% 
nos custos de produção de grãos como a 
soja”, afirma do vice-presidente da sNa, 
Helio sirimarco. Para ele, existe ainda 
um agravante: o acesso ao financiamento 
com juros subsidiados dentro do Plano 
agrícola e Pecuário (PaP 2015/16), que 
ainda não engrenou.

PrÊMio nacional. Com a 
finalidade de estimular ações voltadas 
ao progresso do agronegócio brasi-
leiro, principalmente nos setores da 
agricultura e da pecuária, o senado 
poderá instituir o Prêmio senador Jonas 
Pinheiro do Mérito agropecuário. a 
proposta (PRs 19/2015), de autoria do 
senador José Medeiros (PPs-Mt) e de 
outros parlamentares, tramita em caráter 
terminativo na Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE), onde já recebeu 
relatório favorável da senadora simone 
tebet (PMdB-Ms). o prêmio deverá ser 
concedido anualmente a pessoas f ísicas 
ou jurídicas brasileiras que tenham se 
destacado pela prestação de relevantes 
serviços em prol do desenvolvimento da 
agricultura e da pecuária. 

seM Fila. Em agosto, o Porto de 
Paranaguá completa quatro anos con-
secutivos sem filas de caminhões para 
descarregar grãos. apesar do aumento 
do fluxo de veículos e do crescimento 
das exportações, o problema foi extinto. 
Nos momentos mais críticos, as filas 
chegaram a mais de cem quilômetros. 
Em março de 2003, quatro mil caminhões 
ficaram dias parados no acostamento da 
BR-277 esperando para chegar ao pátio 
de triagem do porto.  “Era um problema 
histórico”, lembra o secretário de Estado 
de infraestrutura e Logística, José Richa 
Filho. 

Boi gordo. Há forte resistência 
à continuidade do movimento baixista 
após as reduções de preço dos últimos 
meses. a arroba do boi gordo subiu 
em são Paulo, cotada em R$143,00, à 
vista, na região de araçatuba. No total, 
foram registradas altas para os machos 

Fontes: Agência Senado, Agrolink, APPA, Scot Consultoria, Diário de Cuiabá, SNA - Sociedade Nacional de 
Agricultura. Envie sua opinião sobre isto: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com. 

Boa quinzena e um forte abraço.

seca no nordeste Prejudica 
Produção e Produtividade de feijão

a seca no Nordeste ainda pre-
judica a colheita do feijão de 
primeira safra, informou o 
instituto Brasileiro de ge-
ografia e Estatística (iBgE), 

que divulgou o Levantamento sistemático 
de Produção agrícola (LsPa) referente a 
julho. Na região, o rendimento médio do 
grão caiu 21,0% em relação ao verificado 
em junho, segundo o órgão.

a principal quebra ocorreu no Ceará, 
onde a estimativa de volume produzido caiu 
a menos de 100 mil toneladas, um recuo 
de 53,7% em relação a junho, informou 
o iBgE. Maranhão e Rondônia também 
tiveram quedas nos levantamentos. Com 
isso, a produção nacional ficou 6,3% menor 
em julho ante o mês anterior.

de acordo com o agrônomo Carlos 
antonio Barradas, gerente substituto da 
Coordenação de agropecuária do iBgE, 

Rendimento médio do 
grão caiu 21,0% na 
região

o Nordeste sofre há quatro anos com uma 
seca rigorosa, embora neste ano seja até 
menor que nos anteriores. Com isso, a 
produção de feijão de primeira safra será 
de 1,346 milhão de tonelada, queda de 4,2% 
em relação ao ano passado.

No feijão de segunda safra, o fator ne-
gativo é o preço, que puxou para baixo a 
produção em são Paulo. a estimativa em 
julho no Estado foi 37,8% menor do que no 
mês anterior, apontou o iBgE. "Provavel-
mente o preço levou a redução no plantio 
desse feijão, lembrando que são Paulo tem 
as terras mais caras. Ele tende a produzir 
produtos de maior valor agregado", disse 
Barradas.

Com isso, a produção nacional de feijão 
de segunda safra ficou 1,1% menor em julho 
ante junho e ainda ficará 3,7% abaixo do 
volume colhido no ano passado. No total, 
será produzida 1,378 milhão de tonelada.

o feijão terceira safra foi o único da 
cultura que teve uma revisão positiva na 
estimativa em julho, com alta de 2,0% sobre 
junho e expansão na área plantada em goiás, 
apontou o iBgE. ainda assim, a colheita de 
446,849 mil toneladas será 5,0% menor do 
que em 2014.

POR ESTADÃO CONTEÚDO
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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


