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No dia 11 de dezembro, 
o Ministério da 
Justiça vai apresentar 
definição sobre como 
será feito o pagamento 
às propriedades rurais 
que serão indenizadas 
para ampliação da 
reserva Buriti, situada 
nos municípios de 
Sidrolândia e Dois 
Irmãos do Buriti (MS).
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Boi: exportação de carne alcança 
recorde de us$ 6 Bi até novemBro
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uso de hormônios em FranGos: mito injusto

Boi: exportação de carne alcança 
recorde de us$ 6 Bi até novemBro

A qualidade e a tecnologia 
empregada permitiu à avi-
cultura brasileira atingir 
patamares de eficiência 
sem precedentes.   Com 

fortes investimentos e décadas de pesquisa 
focada no ganho produtivo, nosso setor 
desenvolveu a capacidade competitiva 
que o colocou na liderança mundial das 
exportações.

Nesse sentido, o frango brasileiro passou 
a se desenvolver mais rapidamente, e com 
carne de melhor qualidade e sabor, utilizan-
do a combinação entre alta tecnologia de 
ambiência, genética e alimentação à base de 
milho e soja, em um sistema integrado entre 
produtores e frigoríficos. São diferenciais 
que nenhum outro país reúne.

Apesar da enorme aceitação nacional 
e mundial, o setor avícola luta para des-
fazer um eterno e injusto mito: o de que 
o frango brasileiro é criado com adição 
de hormônios. Acusações são feitas sem 
qualquer embasamento técnico, e muito 
menos levando em conta estar se referindo 
ao resultado do trabalho de centenas de 
milhares de pequenos produtores.

A presença de hormônio em aves é um 
mito utilizado para justificar o crescimento 
e o menor tempo de abate dos frangos 
comerciais.  Pesquisas mostram que a 
seleção genética é responsável por 90% da 
eficiência no ganho de peso. As evoluções 
nas áreas da genética e da nutrição (com 
base em dieta balanceada e eficiente), além 
do manejo nutricional e sanitário, resultam 
em uma ave que requer aproximadamente 
1/3 do tempo e 1/3 do total de alimento de 
uma ave desenvolvida na década de 1950, 
por exemplo.

No Brasil há um rígido controle sanitário 
promovido anualmente pelo Ministério 
da Agricultura, por meio do Programa 
Nacional de Controle de Resíduos e Con-
taminantes (PNCRC), com análises sobre a 
ocorrência de resíduos nos produtos – des-
de a implantação do PNCRC, nunca foram 
constatadas ocorrências de utilização de 
hormônios.  Em seu último levantamento, 
foram realizadas 3,7 mil análises em aves 
voltadas para o consumo do mercado 
interno e para a exportação.  Nenhuma 
das análises deu resultado positivo para 
substâncias de ação anabolizante – assim 

A receita das exportações brasileiras 
de carne bovina de janeiro a novem-
bro de 2014 atingiu US$ 6 bilhões, 

superando em 5% o recorde de US$ 5,7 
bilhões no ano passado.

o ministro da agricultura, Antônio 
Andrade, prevê que o setor deve fechar 
este ano com receita de US$ 6,5 bilhões e 
crescimento de 15% em relação ao desem-
penho de 2012.

o volume exportado neste ano já su-
perou a marca de 1,35 milhão de tonelada, 
ultrapassando as 1,24 milhão de toneladas 
exportadas em todo o ano passado. An-
tônio comentou que “o resultado mostra 
a confiança dos parceiros comerciais 
na qualidade da inspeção dos produtos 
brasileiros”. 

Ele afirmou que o serviço de defesa 
agropecuária faz um trabalho exemplar, 
garantindo que as regras de fiscalização 
de alimentos produzidos no país sejam 

como as demais análises realizadas em anos 
anteriores.  o levantamento promovido 
pelo MAPA é o principal atestado sobre 
o elevado padrão produtivo da avicultura 
brasileira.

A técnica também seria economica-
mente inviável, devido ao grande número 
de aves criadas para abate. Em 2012 a pro-
dução foi de 12,645 milhões de toneladas.   
o frango comercializado no Brasil é o 
mesmo vendido no mercado internacional, 
que impõe sérias condições sanitárias para 
os produtos que importa. A proibição ao 
uso de hormônios é uma delas, por isso 
nossas granjas e frigoríficos passam por 
constantes inspeções de técnicos estran-
geiros, assim como é comum a aplicação 
de diversos testes na carne de frango na 
chegada ao porto de destino.  o fato de o 
Brasil ter se tornado, a partir de 2004, o 
maior exportador mundial do produto, 
representa um atestado à qualidade e à 
sanidade de nosso produto, que está em 
mais de 150 países e com vendas de quase 
4 milhões de toneladas para o exterior.

A UBABEF vem se mobilizando há tem-
pos para desfazer essa forma desonesta de 

cumpridas à risca. “Esse fator tem garantido 
a segurança aos nossos compradores, que 
sabem que adquirem produtos de qualida-
de. Não à toa estamos entre os principais 
exportadores de carne bovina do mundo”, 

tentar afetar a imagem de um produto de alta 
qualidade e sanidade, obtido a partir de um 
processo de produção de excelência. Nesse 
sentido tem empreendido várias ações, em 
que se destacam as realizadas em redes 
sociais, como a criação da fan page “Amo 
Frango”, e a realização da semana gastronô-
mica São Paulo Frango Week.   Promove, 
ainda, atividades em eventos destinados a 
nutrólogos, assim como atua junto à mídia, 
respondendo prontamente as matérias que 
ajudam a perpetuar esse mito.

Ter a preferência de milhões e milhões 
de brasileiros, alcançar e manter o primeiro 
lugar entre os maiores exportadores de 
carne de frango, levando nosso produto 
aos quatro cantos do planeta, não foi tarefa 
fácil. Tão dif ícil quanto isso é lutar contra 
a injustiça de um mito.  A UBABEF está 
fortemente empenhada e tem convocado 
toda a cadeia produtiva contra essa menti-
ra.  Essa é uma batalha que somente juntos 
conseguiremos vencer.

(*) FraNcISco Turra é presidente 
executivo da União Brasileira de Avicul-
tura (UBABEF).

disse ele, lembrando da importância das 
negociações com o mercado russo este ano, 
que possibilitaram a retirada da suspensões 
temporárias impostas a estabelecimentos 
brasileiros.

Por FraNcISco Turra*

o volume exportado neste ano já superou a marca de 1,35 milhão de tonelada, 
ultrapassando as 1,24 milhão de toneladas exportadas em todo o ano passado

O setor deve 
fechar este ano 
com receita de 

US$ 6,5 bilhões 
e crescimento de 
15% em relação 
ao desempenho 

de 2012

Foto: Divulgação
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avicultura Brasileira discute parceria 
e metodoloGia de Gestão de Granjas

E no dia 15 será efetivada a compra 
de área para aumentar os limites 
da aldeia dos atuais dois mil 
para 17 mil hectares. os prazos 
foram propostos por represen-

tantes do Ministério em reunião com o 
governador de Mato Grosso do Sul, André 
Puccinelli, secretários de Estado, diretores 
da Federação da Agricultura e Pecuária de 
MS (Sistema Famasul) e outras lideranças, 
na governadoria, no último dia 29.

Como representantes do Ministério 
da Justiça estiveram presentes o assessor 
direto do ministro José Eduardo Cardozo, 
Marcelo Veiga, e o titular da Secretaria 
Nacional de Articulação Social, Nilton Luiz 
Godoy Tubino. Veiga pediu aos produtores 
prorrogação no prazo final dado ao Governo 
Federal para o cumprimento das promessas 

durante reunião da Câmara de Re-
lações com os integrados da União 
Brasileira de Avicultura (Ubabef ) 

a entidade avícola e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar) discutiram 
a constituição de uma parceria para a 
implementação de uma metodologia em 
assistência técnica voltada para a gestão 
de granjas pelo Brasil.

de acordo com o coordenador do Projeto 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Senar, Matheus Ferreira Pinto da Silva, o 
modelo que pode ser adotado na avicultura 
utilizará o know how constituído pelo serviço 
de aprendizado em outras cadeias produtivas.

“o modelo que pretendemos desenvol-
ver segue uma base abrangente que adota 
especificidades de cada cadeia produtiva. 
o levantamento de indicadores seria na-

de avaliação e compra das propriedades 
pretendidas. Em reunião na Famasul, em 
setembro, produtores rurais estipularam o 
prazo de 30 de novembro como limite para 
o governo apresentar proposta concreta 
sobre o caso.

Segundo os representantes do Ministé-
rio, no dia 11 será apresentada a definição 
de como será feito o pagamento da área, que 
abrange 31 propriedades. As duas alternati-
vas consideradas pelo Governo Federal são 
o repasse direto dos recursos via Governo 
do Estado ou repasse via Fundo Estadual 
para Aquisição de Terras indígenas (Fepati). 
“Tivemos a garantia do Ministério da Justiça 
de que o governo já tem o dinheiro para 
pagar pelas propriedades”, afirmou o diretor 
Financeiro da Famasul, Almir dalpasquale, 
depois da reunião.  

cional, contaria com o apoio das empresas 
e permitiria uma análise comparativa 
de competitividade da gestão da granja, 
apontando índices ao produtor para tomar 
decisões que melhorem sua rentabilidade”, 
destaca o representante do Senar.

o objetivo, conforme explica Silva, 
é atuar em complementaridade com os 
índices já utilizados pelas empresas.  “Não 
se tratar de se sobrepor aos dados técnicos 
que já existem e são utilizados, e sim, de 
ofertar novas informações mais focadas 
em gestão”, ressalta.

Por sua universalidade, a metodologia 
pode permitir, também, avaliar a rentabi-
lidade da produção avícola na propriedade 
outros segmentos.  “Assim, o produtor 
acessaria uma ferramenta para auxiliá-lo em 
escolhas que melhorem a rentabilidade da 

No dia 11 de dezembro, o Ministério da Justiça 
vai apresentar definição sobre como será feito 
o pagamento às propriedades rurais que serão 
indenizadas para ampliação da reserva Buriti, 
situada nos municípios de Sidrolândia e Dois 
Irmãos do Buriti (MS).

Segundo dalpasquale, os laudos com a 
avaliação das áreas a serem indenizadas já 
foram concluídos e aprovados por técnicos 
da Fundação Nacional do Índio (Funai), 
do instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (incra) e da Agência de 
desenvolvimento Agrário e Extensão Rural 
(Agraer). Em reunião no Ministério, na se-
mana passada, foi formada uma força-tarefa 
para concluir a avaliação das propriedades. 
“Foram apresentadas datas definidas e di-

propriedade, além de adotar conhecimentos 
gerados em outras cadeias que permitam 
avançar em sua eficiência produtiva”. 

Setorialmente o estudo poderá permitir 
às indústrias avícolas avaliar localidades 
onde a produção é mais eficiente econo-
micamente.  “Se tivermos sucesso nesta 
parceria, é provável que teremos como 
comparar a eficiência produtiva por grupos, 
por regiões, por municípios e estados. São 
dados que permitirão decisões em prol da 
competitividade da cadeia avícola”, destaca 
Ariel Antônio Mendes, diretor de Produção 
da Ubabef..

A estruturação dos estudos da metodo-
logia será iniciada em janeiro, em encontro 
que contará com a representação do Senar 
da Ubabef – incluindo agroindústrias e 
produtores.

recionamentos para a conclusão da etapa 
relativa à Buriti. Vamos dar este voto de 
confiança”, considerou o diretor da Famasul.

A reunião também teve a presença dos 
secretários de Estado de Produção de Tu-
rismo (Seprotur), Tereza Cristina Correa da 
Costa dias, e de Justiça e Segurança Pública, 
Vantuir Jacini, do diretor Secretário da Fa-
masul, Ruy Fachini, e do Procurador Geral 
Adjunto do Estado (PGE), José Aparecido 
Barcello de Lima. 

PL de integração: outro tema na pauta 
da reunião da Câmara de Relações com os 
integrados – que é presidida por José Ribas, 
da JBS - foi o Projeto de Lei que regulará as 
relações de integração entre produtores e 
agroindústrias.  Na oportunidade, foram de-
batidos pontos do Projeto de Lei 6.459/2013, 
de autoria da senadora Ana Amélia Lemos 
e relatado pelo deputado Valdir Colatto. o 
PL busca uma legislação que regulamente 
e estabeleça condições, obrigações, e res-
ponsabilidades nas relações contratuais de 
integração do sistema agroindustrial.

A reunião contou ainda com debates 
sobre a situação conjuntural do setor, 
com apresentações feitas pelo diretor de 
Mercados da Ubabef, Ricardo Santin, e 
pelo gerente de Relações com o Mercado, 
Adriano Zerbini. 

Governo Federal apresentará proposta 
de compra da reGião da Buriti no dia 11

Foto: Divulgação
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raízen vai ter usina de etanol 
de seGunda Geração em 2014
Grupo vai investir r$ 230 milhões para produzir biocombustível a partir de bagaço e palha de cana

A venda na revenda 
mais próxima de você!

A Raízen, grupo formado entre 
a Cosan e a Shell, anunciou 
que pretende inaugurar a 
sua primeira fábrica de eta-
nol de segunda geração em 

novembro de 2014. A unidade custará R$ 
230 milhões e vai produzir 40 milhões de 
litros do biocombustível a partir de bagaço 
e palha de cana-de-açúcar.

o vice-presidente do grupo, Pedro Mi-
zutani, diz que o produto deve chegar ao 
consumidor final em meados de dezembro, 

com o mesmo preço do etanol de primeira 
geração, aquele gerado a partir da planta da 
cana. "A meta é baratear esse custo, com a 
tecnologia de uma empresa canadense, a 
iogen, no período de um ano", diz. Mizutani 
diz que por enquanto a Raizen vai produzir 
o etanol 2G anidro, que é adicionado na 
gasolina. 

o grupo vem testando o etanol 2G faz 
um ano e meio, na fabrica da iogen no 
Canadá. José Alberto Abreu, diretor de 
bioenergia, explica que a tecnologia usada 

passou por uma tropicalização e que 1000 
toneladas de bagaço foram enviadas ao 
Canadá para os testes. Segundo ele, a fa-
brica em Piracicaba, anexa à unidade Costa 
Pinto, vai demandar inicialmente 300 mil 
toneladas de biomassa e não vai ter pausas 
de atividade na entressafra da cana. "Com 
o bagaço e a palha podemos trabalhar 330 
dias por ano sem interrupção". 

os planos da Raizen para os próximos 10 
anos é integrar mais sete fabricas (ao todo o 
grupo tem 24 usinas). Mizutani diz que essas 
unidades estarão localizadas no Estado de 
São Paulo, mas não especificou em quais 
cidades. "Como trabalharemos de forma 
integrada, a localização detalhada não é o 
mais importante, mas todas essas fábricas 
serão dentro do Estado de São Paulo". 

OitO vezes mais - o etanol de segunda geração, segundo Pedro Mizutani é 
oito vezes mais sustentável que o etanol de primeira geração, que comprovadamente 
já emite 50% menos Co2. Esse diferencial, acredita o executivo, pode no futuro, 
aumentar a demanda por 2G. "Aqui no Brasil o consumidor ainda pensa primeiro 
no preço, mas nos Estados Unidos e na Europa, o consumidor se preocupa com a 
sustentabilidade do produto. isso faz com que o 2g receba prêmio (pagamento de 
um bônus adicionado ao preço)", diz. outra forma de comércio que a Raizen pla-
neja é a exportação de pelets de biomassa, que pode substituir o carvão vegetal. de 
acordo com Mizutani, isso deve acontecer a partir de 2015. Uma fábrica de pelets 
será construída ao lado da usina diamante.

http://www.labovet.com.br/vacina-starvac?id=22&t=gp
http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
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http://www.novilhoms.com.br
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Brasil tem dez ameaças Fitossanitárias iminentes

a Dow agroSciences busca soluções inovadoras para 
reforçar o seu relacionamento com o pecuarista

A dow AgroSciences, presen-
te há mais de 50 anos no 
mercado de pastagens no 
Brasil e líder no segmento 
de herbicidas, e a Associação 

Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), 
maior entidade da pecuária zebuína no 
Brasil – segmento que representa cerca de 
80% do rebanho bovino nacional firmaram 
em novembro deste ano uma parceria - com 
duração inicial até 2015 - para o desenvol-
vimento e a disseminação de inovações 
em melhoramento da genética bovina e de 
tecnologia de pastagens.  

Consolidada em pesquisa e desenvolvi-
mento para o mercado de pastagens, a dow 
AgroSciences busca soluções inovadoras 
para reforçar o seu relacionamento com o 
pecuarista e contribuir para o aumento da 
produtividade do rebanho bovino do país 
de forma sustentável.

A dow investe em parcerias como a da 
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu 
(ABCZ) que atua no melhoramento genético e 
na promoção das raças zebuínas, contribuin-
do para o aumento sustentável da produção 
de carne e leite, além de prover a seus cerca 
de 20 mil associados, conhecimentos sobre 
a recuperação e o aumento da produtividade 
das pastagens, fator que está diretamente 
ligado à nutrição animal, uma vez que o gado 
no Brasil é produzido basicamente a pasto.  

o Brasil sofre hoje com cerca de 
600 ameaças fitossanitárias (entre 
pragas, doenças e ervas daninhas), 

das quais dez com iminência de entrar no 
país. É o que alerta o pesquisador da Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 
(Apta), José Roberto Scarpellini, diante das 
preocupações que os produtores brasileiros 
têm atualmente com mais nova praga exó-
tica da agricultura, a Helicoverpa armigera. 

Segundo ele, a falta de consciência 
fitossanitária da população em geral é a 
principal razão da introdução de novas 
pragas e doenças no país. “As barreiras al-

o acordo prevê que tecnologias poderão 
ser multiplicadas entre os produtores liga-
dos ao Programa de Melhoria da Qualidade 
Genética do Rebanho Bovino do Estado de 
Minas Gerais (Pró-Genética) e Programa 
de Melhoramento Genético de Zebuínos 
(PMGZ), desenvolvido pela ABCZ. os 
programas visam contribuir para a criação 
de mecanismos que aumentem a produção 
e, consequentemente, a renda do pequeno 
e médio produtor rural.

Em linha com o desafio de desenvolver 
soluções que viabilizem a sustentabilidade 
na pecuária e o aumento da eficiência do 
pasto como forma de reduzir riscos com 
perdas por baixa eficiência e  variações 
climáticas, outra parceria reforça a atuação 
consistente da dow AgroSciences. desde 
2010, a empresa oferece ao mercado semen-
tes de braquiária híbrida, desenvolvidas em 
conjunto com o CiAT (Centro internacional 
de Agricultura Tropical). Com o nome 
comercial Convert Hd364, a gramínea 
é produzida através de sementes puras e 
100% incrustadas, com alta qualidade e 
produção forrageira.

Para garantir o aumento da produ-
tividade na atividade pecuária, a dow 
AgroSciences desenvolveu uma plataforma 
de inovação - a plataforma de Forrageiras - 
que irá compor e fortalecer o portfolio de 
pastagem através de materiais exclusivos 

fandegárias dos aeroportos funcionam bem, 
mas não temos fiscais suficientes e muita 
gente traz coisas escondidas. Ninguém leva 
a sério essas medidas. Não existe é uma 
conscientização fitossanitária de que trazer 
uma muda de uma planta, frutas e sementes 
no bolso pode prejudicar a economia do 
país. Essas 600 pragas só podem entrar no 
Brasil se alguém as trouxer”, afirma. 

A striga, uma das piores ervas daninhas 
em termos de ataque e de dif ícil controle, 
é uma das ameaças mais iminentes e está 
na Argentina. 

Scarpellini explica que, de anos em anos, 

e diferenciados compondo o pacote  de 
soluções para o negócio de pastagem. A 
empresa oferece ao pecuarista um portifólio 
completo de produtos e serviços. Todos os 
itens relacionados à alimentação animal 
estão sob este guarda-chuva, incluindo o 
híbrido de braquiária Convert* Hd364, 
o sorgo para silagem SS 318, produto da 
marca dow Sementes. 

Está previsto para 2014 o lançamento de 
um novo híbrido de milho para a produção 
de silagem que será lançado compondo 
a marca dow Sementes e irá fortalecer o 
portfólio de forrageiras da Cia. 

A introdução do SS 318 no mercado, 
um híbrido de sorgo para silagem que 
permite alta produção de massa verde e 

novas pragas e doenças surgem e se proliferam 
pelo país, inclusive por conta do uso indevido 
de agroquímicos, que acabam exterminando 
seus inimigos naturais. “Tínhamos no Brasil a 
mosca branca de um biótipo de fácil controle 
e que não causava tantos prejuízos, era uma 
praga secundária. depois descobriu-se um 
outro biótipo dela, muito mais resistente. o 
pessoal começou a aplicar muitos inseticidas 
que influenciaram no controle biológico, 
porque matou os predadores naturais, e com 
isso aumentou a sua população”, conta ele, 
destacando que, dentre as ameaças ao Brasil, 
está o biótipo B da mosca branca. 

elevada qualidade nutricional com boa 
participação de grãos na massa ensilada, 
representa ganhos em produtividade para 
o criador e incentiva a sustentabilidade da 
cadeia pecuária.

Além do sorgo, a plataforma conta 
também com o Convert* Hd364, híbrido de 
braquiária que está há mais de dois anos no 
mercado. Esse produto vem demonstrando 
excelente desempenho através das carac-
terísticas agronômicas apresentadas pelo 
híbrido, com destaque para a alta produção 
de matéria seca/hectare. o híbrido também 
vem demonstrando uma alta capacidade 
de tolerar condições adversas de clima nas 
distintas regiões de produção de carne e 
leite pelo Brasil.  

Foto: Dow AgroSciences

dow aGrosciences promove sustentaBilidade 
da cadeia pecuária e incentiva o acesso do 
pequeno e médio produtor às novas tecnoloGias 

dow aGrosciences incentiva o acesso 
do pequeno e médio produtor às novas 
tecnoloGias de pastaGem por meio de parcerias

Lagarta Helicoverpa armigera é uma das pragas 
mais preocupantes da agricultura brasileira 
atualmente

Gustavo Silva, gerente de marketing para forrageiras na Dow AgroSciences

Foto: Divulgação
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preço paGo ao produtor de leite 
cai pela primeira vez este ano

Feicorte se transForma na expocorte e será 
realizada em junho de 2014 em são paulo

Pesquisa entre representantes de laticínios e 
cooperativas mostra que, para o próximo mês, a 
expectativa é de nova queda nos preços do leite

o valor médio pago ao 
produtor de leite em no-
vembro caiu pela primeira 
vez neste ano. Segundo 
pesquisas do Centro de 

Estudos Avançados em Economia Apli-
cada (Cepea/Esalq/USP), o preço médio 
bruto pago ao produtor (que inclui frete 
e impostos) foi de R$ 1,1011/litro, em 
novembro, representando uma queda de 
1,5% em relação a outubro. 

o preço líquido médio (sem frete e 
impostos) caiu R$ 1,87%, passando para 
R$ 1,0196/litro. Segundo o Cepea, o au-
mento na captação de leite na maioria dos 
Estados e o enfraquecimento da demanda 
interna pressionaram o valor médio pago 
ao produtor. 

As cotações calculadas pelo Cepea são 
ponderadas pelo volume captado em ou-
tubro nos Estados de Goiás, Minas Gerais, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

São Paulo e Bahia. 
Em novembro, houve queda no preço 

bruto do leite pago ao produtor em prati-
camente todos os Estados acompanhados 
pelo Cepea, com exceção da Bahia e de Santa 
Catarina, onde as altas foram de 1,41% e de 
0,21% respectivamente. 

o aumento da captação na maioria 
dos Estados analisados esteve atrelado à 
recuperação das pastagens, favorecidas 
pelo retorno das chuvas, informou o Cepea. 

Pesquisa entre representantes de lati-
cínios e cooperativas mostra que, para o 
próximo mês, a expectativa é de nova queda 
nos preços do leite. A maioria dos agentes 
entrevistados (88,9%), que representa 94% 
do leite amostrado, indica que haverá baixa 
nos valores em dezembro. 

outros 10,2% dos agentes, que repre-
sentam 5,1% do volume amostrado de 
leite, acreditam em estabilidade. Apenas 
0,9% espera alta para o próximo mês. No 

mercado de derivados, o enfraquecimento 
da demanda, por causa do elevado nível de 
preços do leite nos últimos meses, influen-
ciou a baixa nos valores dos produtos. 

os preços médios do leite UHT e do 

queijo mussarela negociados no atacado 
de São Paulo em novembro (cotados até o 
dia 27/11) fecharam em R$ 2,18/litro e R$ 
12,81/kg, respectivamente, 5,65% e 2,12% 
inferiores às médias de outubro. 

o formato itinerante também será mantido e serão 
promovidas etapas em cuiabá, Palmas, campo Grande, 
Ji-Paraná e uberlândia.

A tradicional Feicorte, que foi reali-
zada por 19 anos na cidade de São 
Paulo mudará de nome e passará 

a se chamar ExpoCorte. o evento será 
realizado em um novo formato no mês de 
junho, em São Paulo.

Com o encerramento do período de 
concessão da administração do Pavilhão do 
Centro de Exposições imigrantes e com o 
fim do Agrocentro, consórcio detentor da 
marca Feicorte, a solução de continuidade 
foi a mudança do nome e a condução do 
evento que passa a ser feita pela gerente de 
agronegócios, Carla Tuccilio. Ela comanda-

rá a produção integral da ExpoCorte e do 
Circuito ExpoCorte, iniciativa de eventos 
itinerantes pelo Brasil que terá sua terceira 
edição em 2014.

o Circuito ExpoCorte deve ser realizado 
em cinco etapas nas cidades de Cuiabá (MT) 
em março, Palmas (To) em abril, Campo 
Grande (MS) em julho, Ji-Paraná (Ro) em 
setembro e Uberlândia (MG) em novembro.

“Não podíamos deixar acabar um evento 
que se consolidou ao longo dos anos como 
o principal palco de discussões e difusão de 
tecnologia da pecuária e o Circuito que pos-
sibilitou levar todo esse conteúdo para onde 

o pecuarista está em importantes polos de 
produção pelo País. Por tudo isso, daremos 
continuidade com os nomes ExpoCorte e 
Circuito ExpoCorte, mantendo o mesmo 

compromisso de reunir informações, dis-
cussões e tecnologias para fomentar sempre 
mais o setor”, afirma a coordenadora do 
novo projeto, Carla Tuccilio.

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

Em novembro, houve queda no preço bruto do leite pago ao produtor em praticamente todos os Estados
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leiloGrande realiza Grandes 
leilÕes em novemBro no ms

Brasileira de hereFord e 
BraFord participa FenaGro

o mês de novembro começou com 
um importante leilão para a Lei-
logrande, dia 7 aconteceu o 1º 

Leilão Touros Melhoradores Sete Estrelas. 
Conhecida por ofertar embriões e matrizes 
em grandes leilões da pecuária nacional, a 
Sete Estrelas Embriões, realizou seu primeiro 
leilão de touros melhoradores. Seguindo a 
tendência do mercado e da busca do pecua-
rista em resultados a campo, o leilão ofertou 
100 touros Nelore Po com classificação elite 
nas dEPs para cria e maternal, 25 filhos do 
Roby, touro líder do Sumário Embrapa/
Geneplus, fazem parte da linhagem paterna: 
Roby, Samuky, Mykey, Versus, Veddy e da 
linhagem materna: cinco gerações de seleção 
nas linhagens maternas contemplando gran-
des matriarcas no cenário nacional (Riyaza, 
Musa, Royal, Cancha, Asteca, Joia). 

Já dia 10, foram ofertados 200 bezerros 
e 50 bezerras no Leilão Virtual Nova Safra 
Peso Provado Quilombo, segundo Murilo 
Borges, os animais ofertados no leilão 
facilmente seriam adotados como futuros 
reprodutores e matrizes das propriedades, 
devido a sua alta qualidade genética.

A participação da Associação 
Brasileira de Hereford e Braford 
(ABHB) na Fenagro, maior 

exposição agropecuária do Norte/
Nordeste, inicia no dia 2 de dezembro, 
com a primeira palestra de um ciclo 
dedicado à divulgação dos programas 
desenvolvidos pela entidade. o des-
taque fica por conta da apresentação 
voltada a estudantes de gastronomia, 
que acontece no dia 5, na Universidade 
Federal da Bahia (UFBA).

No espaço destinado à ABHB, junto 
ao estande do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária da Bahia, os visi-
tantes da feira ainda poderão conhecer 
a qualidade da carne certificada, que 
será servida à degustação no dia 4 de 
dezembro. Letícia Matas, Gerente de 
Promoção Comercial internacional do 
Projeto Setorial Brazilian Hereford & 
Braford (BHB), parceria entre ABHB 
e Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e investimentos (Apex-
Brasil), explica que a iniciativa tam-

dia 21 em Camapuã, aconteceu a última 
etapa do Circuito de Leilões Fazenda Bartira 
que ofertou 1.710 animais Nelore e Pardo 
Suiço de 12 meses de idade. Para 2014, a or-
ganização do circuito já confirmou que 80% 
do gado ofertado será produto de cruzamento 
industrial o que consequentemente garantiria 
uma maior rentabilidade para quem adquirir 
os animais e termina-los para o frigorífico.

E, para fechar novembro com chave 
de ouro, a Leilogrande realizou 1° Leilão 
Virtual Leilogrande de Gado de Corte se 
confirmou como um sucesso. Com 1643 
animais ofertados nas regiões de Aquidaua-
na, Água Clara, Campo Grande e Ribas do 
Rio Pardo, o remate teve lotes disputados 
lance e lance, tudo claro, graças a qualidade 
do gado em oferta.

Murilo Borges convida a todos para o 
Leilão de Encerramento de Ano da Parceria 
Leilogrande WF Leilões, que acontece dia 4/12, 
em Camapuã-MS e ainda o 2° Leilão Virtual 
Leilogrande de Gado de Corte, que acontecerá 
no próximo dia 8. Ligue para 67 3324.9077 e 
agende a filmagem de seu gado para mais esse 
que promete ser um leilão de sucesso.

bém integra a programação do evento. “A 
Fenagro conta com grande participação 
de delegações internacionais. Nas últimas 
edições, o número de países presentes foi 
superior a 10. Como o objetivo do projeto 
é aproximar as empresas brasileiras do 
mercado internacional, e nosso slogan 
é alta qualidade genética para o mundo, 
participar desta feira vem de acordo com 
a nossa proposta, por ser uma importante 
vitrine do agronegócio brasileiro”, explica.

comunidade liBanesa receBe homenaGem da 
assemBleia leGislativa de mato Grosso do sul

Há exatamente 70 anos (em 
22 de novembro de 1943), 
o Líbano tornou-se in-
dependente da França. E 
em comemoração ao dia 

da Comunidade Libanesa, a Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul fez a 
outorga, nesta noite do último dia 22, de 
um prêmio para lideranças de destaque 
no contexto sócio-político, econômico e 
cultural de Mato Grosso do Sul. o evento 
foi proposto pelo deputado Marquinhos 
Trad (PMdB) e pelo presidente da Casa 
de Leis, Jerson domingos (PMdB). 

“Mato Grosso do Sul é um Estado 
acolhedor que recebe todos os tipos de 
etnia, raça e credo. Temos homenageado 
a todos que vieram e contribuem para 
o crescimento do Estado. Não podia ser 
diferente com os libaneses. o Líbano teve 
duas declarações de independência e busca 
a consolidação da liberdade verdadeira”, 
afirmou Marquinhos, que também é des-
cendente de libaneses.

A medalha “independência do Líbano” 
foi entregue ao desembargador Carlos 
Eduardo Contar, a Tufi Melke, Fábio Possik 

sein Abdon, Flavio Eduardo Mendonça 
Tarraf, Souleiman Kahaled Aragi e Marline 
Kalache. Calil domingos (in memoriam) 
e Nassif El daher (in memoriam) também 
foram homenageados.

Neta de um libanês, Maria Elisa Naglis 
destacou a luta do povo do Líbano, que con-
quistou duas independências (dos otoma-
nos e dos franceses), e falou sobre a guerra 
civil no País. “Toda nação quer ser livre. A 
liberdade é construída. A independência 
é um processo”, disse. “Eu sou apaixonada 
pelo Líbano. Meu avô veio do Líbano. Eu fui 
conhecer lá. Apesar do sofrimento de uma 
guerra civil, vi um sentimento de alegria 
e todos nos recebem com um café. É um 
país acolhedor”, acrescentou.

Mato Grosso do Sul possui mais de 
100 libaneses e descendentes, segundo o 
presidente da Associação Cultural Monte 
Líbano, Eid Toufic Anbar. Em todo o Brasil, 
eles representam 5% da população com 
contribuições nas mais diversas áreas.

“Sem o Líbano o mundo teria menos 
poesia, o Brasil teria menos força, não 
só dos homens e mulheres que suaram a 
camisa trazendo emprego e renda, mas 
dos valores do empreendedorismo, da 
intelectualidade, diplomacia e do culto da 
democracia”, lembrou o deputado federal 
Fábio Trad (PMdB-MS). “o Líbano é a 
expressão da resistência”, concluiu.

Foto: Divulgação

Salamene, Leonardo Calarge Zahran, Ro-
drigo Ferzeli, Cezar Mafus Maksoud, Maria 
Elisa Naglis, Lara Saboungi Sleiman, Bento 
Adriano Monteiro dualibi, Nagib Saad, 
Abrahão Malulei Neto, Mohamed Hous-

O juiz de direito Fábio Possik Salamene (terno cinza) foi um dos homenageados da noite

Foto: Divulgação


