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o lançamento acontecerá às 17h, na 
Sala Minas Gerais, no Parque da Game-
leira, em Belo horizonte/MG, durante a 
Megaleite 2018, principal exposição do 
setor leiteira, que acontecerá de 20 a 23 
de junho. disponível para os sistemas 
ioS e Android, o aplicativo é gratuito 
e trará lotes de touros e fêmeas, com 
informações da genealogia, fotos e link 
de vídeo. Página 7.

aplicativo 
girolando será 
lançado na 
Megaleite 2018

Baixas temperaturas, pouca umi-
dade, geadas, pasto seco, essas são as 
condições climáticas da estação mais 
fria do ano. na pecuária é o período que 
muitos produtores optam por manter 
os animais no confinamento, um siste-
ma de criação intensivo que garante o 
ganho de peso, mesmo com a pastagem 
comprometida. Página 6.

confinaMento: 
ferraMenta 
estratégica e de 
intensificação 
na produção

Essa é a conclusão 
de um estudo 
encomendado pela 
ANDEF e apresentado 
no Fórum Inovação 
para Sustentabilidade 
na Agricultura

Atualmente, uma lista com 36 
defensivos aguarda análise 
para obtenção de registro no 
Brasil. no entanto, 28 deles já 
têm registros em países como 

EuA, japão, Canadá, Austrália e Argentina. 
isso porque o processo de avaliação e regis-
tro, que nesses países costuma levar cerca 
de dois anos, no Brasil dura de 8 a 10 anos. 
Essa realidade motivou o estudo “defensivo: 
uma visão sobre inovação tecnológica e 
os impactos na Economia”, realizado pela 
MBAgro a pedido da Associação nacional 
de defesa Vegetal – AndEF e apresentado 
no Fórum inovação para Sustentabilidade 
na Agricultura. Continua na página 2.

A assessoria de imprensa do Palácio do 
Planalto fez uma correção e afirmou que 
a lei que trata da fiscalização de produtos 
artesanais de origem animal, como queijos e 
salames, foi sancionada integralmente pelo 
presidente Michel Temer. Assim, será possí-
vel fazer a comercialização dos alimentos de 
acordo com as novas regras mesmo antes da 
regulamentação do selo, o que pode demorar.

inicialmente, a própria assessoria divulgou 
que o presidente Temer havia vetado trecho 

do projeto que autorizava a comercialização 
dos produtos artesanais logo após a sanção.

A lei aprovada por Temer hoje estabelece 
que a fiscalização de produtos artesanais de 
origem animal não será mais feita pelo Mi-
nistério da Agricultura, e sim pelos Estados 
e distrito Federal. A decisão vale apenas para 
casos de vendas interestaduais.

“É permitida a comercialização interes-
tadual de produtos alimentícios produzidos 
de forma artesanal, com características e 

métodos tradicionais ou regionais próprios, 
empregadas boas práticas agropecuárias e de 
fabricação, desde que submetidos à fiscaliza-
ção de órgãos de saúde pública dos Estados e 
do distrito Federal”, diz trecho da lei.

A legislação anterior previa que os pro-
dutos artesanais de origem animal poderiam 
ser vendidos com o selo SiF, do Ministério 
da Agricultura. Agora, o texto sancionado 
estabelece a substituição do SiF pelo selo Arte, 
que ainda será regulamentado.

Foto: Divulgação

Do agrolink
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durante o evento, ocorrido na 
cidade de São Paulo, no últi-
mo dia 14/06, o engenheiro 
agrônomo e doutor em Eco-
nomia Aplicada, Alexandre 

Mendonça de Barros, responsável pelo estu-
do sobre defensivos e impactos econômicos, 
apresentou dados que mostram as perdas 
financeiras decorrentes da morosidade 
na aprovação de tecnologias agrícolas no 
Brasil. uma simulação considerando ganhos 
relativamente pequenos pelo uso de novos 
produtos para o controle de pragas, que 
permitiriam às plantas atingir um potencial 
maior de produtividade da ordem de 5% a 
10%, mostra que as perdas para a economia 
nacional vão de 12 a 25 bilhões de reais. 
Além desta queda no Produto interno Bruto 

Agrícola, o Governo deixa de arrecadar de 5 
a 10 bilhões de reais e não são gerados entre 
760 mil e 1,5 milhão postos de trabalho. A 
análise considera as principais culturas do 
agronegócio brasileiro: algodão, arroz, café, 
cana-de-açúcar, milho e soja.

“Quando falamos que é preciso um pro-
grama de agricultura, estamos falando de 
um programa do País, pois a continuidade 
da expansão agrícola brasileira, que tem sido 
fundamental para o nosso desenvolvimento 
econômico, dependerá da incorporação da 
tecnologia. não dá para esperar oito anos para 
usar uma molécula nova que nossos concor-
rentes já estão usando. nós precisamos de um 
arranjo institucional que seja compatível com 
a dimensão e posição estratégica que quere-
mos no sistema de produção de alimentos 
do mundo”, destacou Mendonça de Barros.

o Fórum contou também com a parti-
cipação do engenheiro agrônomo e doutor 
em Produção Vegetal, Edivaldo domingues 
Velini, da Faculdade de Ciências Agronômi-
cas da unESP, que abordou a importância 
das inovações radicais e incrementais no 
cenário agropecuário brasileiro. durante a 
apresentação, o professor destacou dados 
da produção de grãos no Brasil, mostrando 
que até 2006 a produção havia se estabilizado 
em 120 milhões de toneladas e, a partir de 
2007, apresentou crescimento contínuo, su-
perando 200 milhões de toneladas. o avanço 
registrado é explicado, principalmente, pela 

incorporação de inovações na agricultura, 
com destaque para as fundamentadas na 
biotecnologia que sofreram avanços por 
conta de uma modernização realizada em sua 
legislação. nesse contexto, Velini defendeu 
a modernização da legislação, que está em 
vigor há quase 30 anos, e a incorporação 
da análise de riscos ao processo decisório. 
“A lei em vigor é anterior à nanotecnologia, 
à revolução biotecnológica e à agricultura 
digital; o Brasil precisa atualizar sua consti-
tuição buscando a convergência regulatória 
e maior agilidade nas avaliações de registros”, 
defende. Em relação ao tempo que leva para 
novos produtos serem avaliados no País, 
Velini destaca novamente os benef ícios das 
pesquisas recentes. “os produtos que atual-
mente estão na fila aguardando liberação são, 
em média, cerca de 30% mais favoráveis ao 
meio ambiente e a saúde do que os que estão 
em uso”, complementa o docente.                                 

o evento teve ainda participação da 
deputada Tereza Cristina (foto), presidente 

da Frente Parlamentar da Agropecuária, que 
defendeu a importância da desburocratiza-
ção da legislação brasileira. Tereza destacou 
os avanços da agricultura brasileira e o cres-
cimento em produtividade alcançados nos 
últimos anos, sem a necessidade de aumento 
em área plantada e comentar sobre a atual 
discussão em torno da legislação dos defen-
sivos agrícolas, frisando que as mudanças 
propostas têm o objetivo de modernizar 
leis de quase 30 anos. Para a deputada, o 
poder legislativo tem papel fundamental na 
agricultura brasileira. “utilizamos apenas 
9% do nosso território para plantar, gerar 
emprego e renda para o País. Buscar inova-
ção e segurança para nossa agricultura é o 
dever do legislador; além disso, é importante 
que o debate seja científico e tratado sem 
paixão e com embasamento técnico. o 
Brasil precisa assumir que é agropecuário 
e deve abraçar a oportunidade que está aí 
para geração de riqueza, renda e qualidade 
de vida”, afirmou a representante.

Morosidade no sisteMa regulatório brasileiro 
causa perdas que chegaM a r$ 25 bilhões
Essa é a conclusão de um estudo encomendado 
pela ANDEF e apresentado no Fórum Inovação 
para Sustentabilidade na Agricultura

Foto: Divulgação
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o alimento permitido no islã, 
de acordo com a regras de 
deus escritas no Alcorão, 
é denominado halal, que 
em árabe significa lícito, 

autorizado, ou seja, alimentos que seguem 
100% todas as normas da jurisprudência 
islâmica para consumo dos muçulmanos. 

o gasto muçulmano com a economia 
halal atingiu uS$ 2,1 trilhões em 2016, 
representando 11,9% das despesas globais. 
Só o setor de alimentos e bebidas leva os 
muçulmanos a gastarem uS$ 1,24 trilhão, 
de acordo com o Centro de desenvolvi-
mento da Economia islâmica de dubai 
(diEdC). Em segundo lugar as roupas e 
acessórios consomem uS$ 254 bilhões, em 
seguida vem o segmento de mídia e entre-
tenimento com uS$ 198 bilhões, turismo 
uS$ 169 bilhões e produtos farmacêuticos 
e cosméticos uS$ 83 bilhões e uS$ 57,4 
bilhões respectivamente. Globalmente, as 
despesas muçulmanas em alimentos e be-
bidas devem alcançar as cifras de uS $ 1,58 
bilhão em 2020. São 60 países muçulmanos 
no mundo. Atualmente, há em torno de 1,8 

cresceM as deMandas de carnes halal 
para coMunidade MuçulMana no Mundo

Mato grosso sedia a priMeira 
reunião do bloco v do plano 
estratégico da febre aftosa

A busca por produtos Halal no mundo aumenta a cada 
ano. Só para você entender um pouco mais, vamos saber 
o que significa Halal. 

bilhão de islâmicos, ou seja, praticamente 
¼ da população. 

o Brasil é considerado o maior produtor 
e exportador mundial de carne bovina se-
gundo maior de frangos e líder nas vendas de 
carne halal, especialmente comercializada 
para muçulmanos. 

hoje, no mundo, há 57 países reconhe-
cidamente islâmicos - dentre os quais são 
22 países árabes – que importam alimentos 
halal. o Brasil é um dos maiores exporta-
dores para a maioria deles. A comunidade 
islâmica  - fora estes países - está presente 
em todo o mundo, como Europa, África e 
Ásia. “Produzimos somente 33% de nossa 
capacidade. Temos uma grande novidade 
que o Brasil poderá iniciar a exportação para 
indonésia a partir deste ano. o mercado 
da indonésia representa um potencial em 
torno de uS$ 80 milhões”, ressalta Ali Saifi, 
diretor executivo da Cdial halal.

os Emirados Árabes unidos importam 
uS$ 20 bilhões de produtos de consumo 
halal, segundo a consultoria Farrely & Mi-
tchell (em recente pesquisa), especializada 
em alimentos e agroindústria. 

Mato Grosso sedia a 1ª reunião do 
Bloco V, do qual também fazem 
parte Mato Grosso do Sul, Paraná, 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina. o en-
contro será realizado na sede do Governo do 
Estado, o Palácio Paiaguás, de 19 a 21 de junho. 

Estados e países que fazem divisa com os 
integrantes do Bloco V também serão convi-
dados para as discussões que serão voltadas 
para a execução do Plano Estratégico 2017-
2016 do Programa nacional de Erradicação 
e Prevenção da Febre Aftosa (PnEFA), que 
prevê a retirada total da vacinação no país 
até 2023. A última vacinação contra a febre 
aftosa a ser realizada no Brasil está prevista 
para maio de 2021, com os estados do Bloco 
V. de todo o país, apenas Santa Catarina é 
reconhecido como zona livre de febre aftosa 
sem vacinação, desde 2007.

As diretrizes básicas do PnEFA preve-
em gestão compartilhada entre governos 
e iniciativa privada; aperfeiçoamento das 
capacidades do Serviço Veterinário oficial 
(SVo); regionalização das ações; sustenta-

ção financeira; adequação e fortalecimento 
do sistema de vigilância; agilidade e precisão 
no diagnóstico; previsão de imunógeno 
(partícula, molécula estranha ou organismo 
capaz de induzir uma resposta imunológica) 
para emergências veterinárias; cooperação 
internacional e educação em saúde animal.

um dos maiores patrimônios de Mato 
Grosso é o rebanho bovino de 30 milhões 
de animais. E a mudança de status sanitário, 
de zona livre de febre aftosa com vacinação 
para zona livre de febre aftosa sem vacinação, 
permitirá a abertura de novos mercados para 
os produtos e subprodutos de origem animal 
produzidos em território mato-grossense.

Para a presidente do indea, daniella 
Bueno, sediar a primeira reunião do Bloco 
V é muito importante dada a dimensão 
da produção mato-grossense. “Temos o 
privilégio de termos um excelente relacio-
namento com a Superintendência Federal 
do Ministério da Agricultura em MT e 
com a cadeia produtiva do estado. Para 
que o Plano tenha êxito é necessário que 
haja interação das partes envolvidas nesse 
processo. A participação de todos os entes 

da cadeia produtiva será fundamental para 
o fortalecimento da defesa sanitária e o 
avanço para a retirada da vacinação”.

o Plano Estratégico está alinhado com 
o Código Sanitário para os Animais Ter-
restres, da organização Mundial de Saúde 
Animal (oiE), e as diretrizes do Programa 
hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa 
(Phefa), em prol também da erradicação da 
doença na América do Sul.

Blocos - Plano Estratégico de Erradi-
cação e Prevenção da Febre Aftosa (PnEFA) 
prevê a retirada total da vacinação no país 
até 2023. os estados foram divididos em 
cinco blocos pecuários para que seja feita 
a transição de área livre da aftosa com 
vacinação para sem vacinação. integram 
o Bloco i, Acre e Rondônia; o Bloco ii: 
Amazonas, Amapá, Pará e Roraima; o Bloco 
iii: Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí e Rio Grande do norte; 
Bloco iV: Bahia, distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de janeiro, 
São Paulo, Sergipe e Tocantins, e; Bloco V: 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Todos os alimentos são considerados halal desde que não seja: carne de porco e 
derivados; álcool; animais que são abatidos de forma imprópria; não desrespeitem as 
leis do alcorão e que não sejam em nome Alláh (significa Deus em árabe); sangue ou 
produtos feitos com sangue; produtos que tenham sido contaminados com os citados 
acima. 

Há toda uma técnica que deve ser respeitada, para que a carne seja consumida.

Passos:
1.- o animal deve ser abatido por um muçulmano. na hora do abate o profissional 
deve pronunciar o nome de Alláh e a face do animal deve ser voltada para a Meca.
2.- A faca deve estar bem afiada e atingir de uma única vez os três principais vãos 
(jugular, traqueia e esôfago) do pescoço em movimento de meia-lua. 
3.- A morte deve ser rápida para evitar o sofrimento do animal. 
4.- o sangue deve ser retirado totalmente da carcaça para evitar qualquer contaminação. 
5.- Após a degola e o escoamento do sangue, a carcaça deve ser lavada e higienizada 
e toda a água do processo deve ser extraída. 
6.- Para higienização deste ambiente não pode ser realizado de forma alguma com 
álcool (produto proibido para os muçulmanos).
7.- Todo o processo de abate e de transporte (do congelamento ao carregamento) 
desta carne são fiscalizados por um auditor ou supervisor da CdiAL hALAL. 
8.- Para que não haja contaminação com outros tipos de carne (porco, por exemplo), é 
importante que aquele determinado frigorífico seja destinado somente ao abate halal.
Cdial halal – é uma referência global em Certificação halal e mantém parcerias estra-
tégicas com empresas de alimentos de classe mundial. Cresceu focada no seu negócio 
com atividades relacionadas ao abate de frangos, perus, patos e bovinos, incluindo 
também produtos industrializados. Saiba mais www.cdialhalal.com.br

conheça uM pouco Mais sobre 
a técnica de abate halal

O evento reunirá representantes 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), do Instituto de Defesa 
Agropecuária (Indea-MT) e dos 
serviços veterinários dos estados 
integrantes, classe política, setor 
produtivo e industrial, sindicatos 
e conselhos de classe.
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Mercado: eMpresas de piscicultura da 
noruega avaliaM investiMentos no brasil

Essa iniciativa é o desdobramento 
do fórum noruega-Brasil rea-
lizado em novembro de 2017 
pela Associação Brasileira da 
Piscicultura (PEiXE BR), Con-

sulado da noruega no Brasil e innovation 
norway, instituição estatal de fomento de 
negócios internacionais.

“A noruega é um país-referência em 
Aquacultura e tem muito a contribuir com 
a Piscicultura brasileira, especialmente 
em termos de tecnologias no sistema de 
produção e logística”, explica Francisco 
Medeiros, presidente executivo da PEiXE 
BR, que acompanhou as visitas ao Grupo 
Âmbar Amaral (Santa Fé do Sul, SP) e às 
empresas Aquafeed (Aparecida do Taboado, 
MS), Geneseas (Aparecida do Taboado, MS) 
e Bom Futuro (Cuiabá).

Participaram da visita técnica a em-
presas brasileiras a Amof, especializada 
em processamento de rações para peixes, 
a Bjordal, indústria de equipamentos para 
Piscicultura, a Stranda Prolog, de soluções 
logísticas, a Pharmaq, de produtos veteri-
nários e parte da Zoetis, e a consultoria 
estratégica Segel.

“os noruegueses gostaram muito do 
que viram. Eles confiam no potencial de 
crescimento da Piscicultura brasileira em 
termos de volume e de produtividade. dessa 
forma, analisam investimentos e parcerias 
no país. Além disso, eles vivenciaram todos 
os desafios que nós estamos enfrentando e 
podem nos apontar caminhos mais curtos 
para o desenvolvimento”, entende Breno 
davis, vice-presidente do Conselho de 
Administração da PEiXE BR e CEo da 

Geneseas.
Para Eduardo Amorim, membro do 

Conselho de Administração da PEiXE BR 
e diretor da Aquafeed, essa troca de infor-
mações é um ganho muito grande para a 
Piscicultura brasileira. “É importante rece-
ber sugestões técnicas e conhecer de perto 
as diferentes realidades. Especialmente 
porque a atividade está em crescimento 
no nosso país e precisamos evoluir em 
tecnologia e eficiência”.

Ramon Amaral, diretor do Grupo Âm-
bar Amaral, está otimista com a aproxima-
ção com um país líder em Aquacultura e já 

se programou para visitar a feira nurfishing, 
em agosto, na noruega. “Essa troca de 
conhecimentos é extremamente relevante 
para a Piscicultura brasileira”, diz.

o próximo passo da aproximação dos 
dois países é a ida de uma missão técnica 
da PEiXE BR e empresas associadas à no-
ruega, com apoio da innovation norway, 
para conhecer empresas de tecnologia, 
logística e produção e participar da feira 
nurfishing, de 19 a 23 de agosto de 2018. 
Também está programado para novembro 
um novo fórum entre Brasil e noruega 
voltado para negócios.

Quatro empresas da cadeia de produção e uma 
consultoria estratégica da Noruega visitaram projetos 
de Piscicultura do Brasil no início de junho para avaliar 
possíveis investimentos e/ou parcerias no país.

Foto: Divulgação

fazenda cachoeirão vai realizar 
1º leilão nelore cachoeirão dia 14

Situada no município de Bandeirantes 
(MS), a 90km de Campo Grande (MS), 
a Fazenda Cachoeirão realizará na 

Acrissul (Associação Sul-Mato-Grossense 
de Criadores), dia 14 de julho, o 1º Leilão 
nelore Cachoeirão - Reprodutores. 

Serão ofertados 60 Reprodutores nelore 
Po e cinco novilhas super precoces, prenhes, 

Início do trabalho de seleção 
começou em 2011 com a 
aquisição de rebanho do criador 
Rui Martins, que já melhorava a 
raça a mais de 40 anos

avaliados pelo programa Geneplus Embrapa. 
o médico veterinário nedson Rodrigues, 
afirma que o grande diferencial dos animais 
é a seleção com foco na precocidade sexual 
e o desempenho (ganho de peso, cobertura 
de gordura e rendimento de carcaça).

“A prova da precocidade são as 5 novilhas 
super precoces que foram desafiadas aos 
14 meses e começam a parir em setembro, 
quando terão aproximadamente 24 meses”, 
afirma nedson.

Com transmissão pelo site da Capi-
taliza Leilões, o leilão será de 24 parcelas 
(2+2+2+2+2+2+12). informações 67 3292-
1413 ou site www.capitalizaleiloes.com.br.
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agregar valor ao 
agronegócio por Meio de 
Marcas é estratégia para 
perenidade dos negócios, 
destaca especialista

Embora o número de exportações 
do agronegócio brasileiro tenha 
crescido 13% em 2017, repre-
sentando uS$ 96,01 bilhões, 
segundo dados do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), ainda há um imenso caminho a 
percorrer em 2018 e nos próximos anos.  

 Muito além do aumento da produtivi-
dade e da qualidade dos produtos agropecu-
ários no país, um jogo bastante sofisticado 
está para ser enfrentado no que diz respeito 
a agregar valor ao que se produz – fator 

que, por sua vez, torna-se essencial para a 
perenidade e rentabilidade dos negócios, 
bem como para a competitividade saudável 
dentro do setor.  

de acordo com a diretora executiva da 
AgroMarketing, Mariangela Albuquerque, 
agregar valor no agronegócio através de 
marcas é um caminho possível e desejável 
para o país. Tal propósito permite ampliar 
o interesse por um determinado produto 
ou serviço tendo em vista as suas indivi-
dualidades – seja em relação à qualidade, 
benef ícios à saúde e ao meio ambiente, 

design ou contemporaneidade.  
“Temos que fomentar essa discussão. 

Antes da porteira, por exemplo, você precisa 
agregar valor ao mostrar para o produtor 
rural e/ou pecuarista que seu produto tem 
um diferencial capaz de destacá-lo perante 
os demais. já, dentro da porteira, você ne-
cessita conscientizar o produtor rural de que 
o negócio dele é uma marca. É importante 
que ele perceba que pode produzir algo 
com um ‘valor’ que um mercado deseja 

comprar e está disposto a pagar mais por 
isso”, ressalta. 

FoRa Da PoRTEIRa – Mariangela 
complementa que, por outro lado, grandes 
desafios se encontram fora da porteira. “É 
lá que se concentra cerca de 85% do PiB 
do Agronegócio – quando você beneficia, 
industrializa e comercializa sua commodity 
de uma maneira mais profissional, com 
marca e embalagem, por exemplo. nesse 
momento, você apresenta seu produto 
como único. Será a soja que você manejou 
diferente, empacotou e fez um salgadinho. 
A carne que você desenvolveu a genética, 
fracionou e colocou uma marca. Por aí vai”, 
comenta. 

Rumo a esse amadurecimento para 
avançar e participar do tabuleiro das cadeias 
de valor do agronegócio tanto no Brasil 
quanto no mundo, Mariangela alerta que é 
preciso que os produtores rurais ampliem 
seus conhecimentos em áreas que, até então, 
foram pouco exploradas em suas trajetórias.  

“o produtor rural brasileiro sabe pro-
duzir e está produzindo cada vez mais e 
melhor em menor espaço. Em geral, é muito 
capaz, antenado e ligado em inovações. no 
entanto, para sair da porteira, é preciso 
adquirir novas habilidades como gestor e 
se tornar, de fato, um empresário rural. isso 
exige que ele passe a entender de coisas que 
talvez não vivenciasse antes – como mar-
ca, marketing, comercialização, comércio 
exterior e legislação”, pondera.

Sobreviver em um mercado extremamente competitivo, sem 
perder de vista consumidores cada vez mais exigentes, não é 
tarefa fácil para os produtores rurais. 

Foto: Divulgação

Mariangela Albuquerque, diretora executiva da 
AgroMarketing
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etapa do circuito nacional nelore reunirá aniMais 
de genética superior na exposição de avaré (SP)

eM Meio a cheia, criadores do pantanal pedeM uMa segunda 
prorrogação de prazo de vacinação contra a aftosa

confinaMento: ferraMenta estratégica e de intensificação na produção 

oficializado pela Associação 
dos Criadores de nelore do 
Brasil (ACnB), o julgamento 
da raça é organizado pelo nú-
cleo nelore de Avaré e acon-

tecerá entre os dias 20 e 22 de junho de 2018.
 o nelore é a raça com maior número 

de bovinos na exposição de Avaré. Mais de 
300 animais vão participar do julgamento 
da raça e os juízes Valdecir Marin junior, 

Em meio a cheia do Pantanal, os cria-
dores da região pediram a Agência 
Estadual de defesa Sanitária Animal 

e Vegetal (iagro) uma segunda prorroga-
ção do prazo de vacinação dos rebanhos 
bovino e bubalino contra a febre aftosa. A 
campanha, que inicialmente iria até dia 15 
de junho, foi estendida no início deste mês 
em mais 15 dias para todas as áreas sanitária 
do estado, o que levou a data limite para a 
imunização dos animais no Pantanal para 
30 de junho.

no novo pedido, protocolado pelo 
Sindicato Rural de Corumbá na iagro na 
semana passada, a reivindicação é de uma 

Ricardo Gomes de Lima e josé delsique de 
Macedo Borges serão os responsáveis pelas 
análises dos animais em pista. 

“importantes criadores participam 
da exposição em Avaré. Trata-se de uma 
das mais importantes e pesadas pistas de 
julgamentos. o núcleo regional do nelore 
trabalha muito para ter uma mostra de 
qualidade, com animais de excelência”, 
destaca Thiago Mont’ Alvão Veloso Rabelo, 

ampliação de mais 30 dias, levando o prazo 
na região para 30 de julho. o presidente da 
entidade, Luciano Aguilar, justifica o pedido 
explicando que o pico da cheia deve ocorrer 
somente no fim deste mês.

“As águas que vêm de Cáceres (MT) ain-
da não chegaram a Corumbá. devem chegar 
somente no fim deste mês, que é quando a 
cheia vai atingir seu máximo. Então preci-
samos de mais tempo para vacinar nosso 
rebanho”, comentou o dirigente sindical, 
completando que a situação é embasada por 
estudos técnicos da Embrapa Pantanal, da 
defesa Civil do município e pelo reconhe-
cimento pelo próprio governo do estado 
da situação de emergência em Corumbá.

Em razão da enchente, Aguilar disse 

responsável pela organização do julgamento 
e membro do núcleo nelore de Avaré.

iniciativa da ACnB, o Ranking nacio-
nal nelore tem como principais objetivos 
acompanhar e aperfeiçoar características 
dos animais da raça, ligadas a questões 
reprodutivas e produtivas. A diversidade 
de regiões que integram o Ranking permite 
uma completa análise do estágio da genética 
nelore em âmbito nacional.

“o Ranking  nacional nelore é uma 
importante ferramenta de fomento da 
raça nelore, reunindo milhares de animais 
de genética de excepcional qualidade nas 
mais importantes exposições do país. Esta 
iniciativa da ACnB é muito importante 
tanto em termos de reprodução como de 

ao G1 que dos 1,973 milhão de bovinos de 
Corumbá, que constitui o segundo maior 
rebanho por município do país, cerca de 1 
milhão teve que ser retirada das áreas mais 
baixas que já foram alagadas nas regiões do 
nabileque, jacadigo e Abobral, entre outras.

outro argumento que o presidente 
do Sindicato Rural de Corumbá usa para 
pedir a prorrogação do prazo de vacinação 
para a região é da importância estratégica 
do rebanho local para a própria pecuária 
sul-mato-grossense, já que, cerca de 40% 
dos bezerros que saem para a engorda em 
outras regiões do estado, vem do Pantanal.

Além da aftosa, Aguilar disse que a enti-
dade também pediu mais prazo para vacinar 
os rebanhos contra a raiva e a brucelose.

produção de carne de qualidade. A genética 
tem papel primordial na oferta da proteína 
animal, o que nos motiva a investir cada 
vez mais nos julgamentos da raça nelore”, 
comenta o dr. nabih Amin El Aouar, pre-
sidente da Associação dos Criadores de 
nelore do Brasil.

o diretor-presidente da iagro, Luciano 
Chiochetta, confirmou o recebimento do 
pedido de prorrogação do prazo e disse que 
a demanda foi encaminhada para a análise 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), que autoriza ou 
não essa ampliação de prazo. A expectativa, 
conforme ele, é que na próxima semana a 
agência estadual deva receber um parecer 
do órgão federal sobre a demanda.

Em relação as outras regiões sanitária do 
estado, o Planalto e a Fronteira, a campanha 
de vacinação contra a aftosa, que também 
foi prorrogada em 15 dias, termina nesta 
sexta-feira (15), e os produtores terão mais 
15 dias para fazer o comunicado a iagro da 
imunização do rebanho.

Baixas temperaturas, pouca umidade, 
geadas, pasto seco, essas são as con-
dições climáticas da estação mais fria 

do ano. na pecuária é o período que muitos 
produtores optam por manter os animais no 
confinamento, um sistema de criação inten-
sivo que garante o ganho de peso, mesmo 
com a pastagem comprometida.

o confinamento se consolidou como 
ferramenta estratégica na pecuária devido a 
vários fatores, dentre eles, a oscilação no pre-
ço da arroba e hoje em dia é um sistema que 
favorece a rentabilidade das propriedades.

As vantagens podem ser vistas no campo 
com a diminuição da lotação das pastagens 

e consequente recuperação do pasto, pos-
sibilitando o uso da forragem armazenada 
durante o verão e liberação de áreas de 
pastagens para outras atividades durante o 
período de confinamento;

outro destaque é para o aumento da 
eficiência produtiva do rebanho com a re-
dução da idade ao abate e melhor conversão 
alimentar, garantindo assim mais qualidade 
da carne e melhor rendimento da carcaça.

Para o produtor o objetivo final concen-
tra-se na rentabilidade e, por isso, esse tipo 
de criação tem conquistado a confiança de 
muitos pecuaristas. Com planejamento e 
acompanhamento técnico, o produtor tem 

as condições necessárias de garantir um 
rentável confinamento com animais abatidos 
em menor espaço de tempo e mais lucro.

“destacamos sempre a importância de 
planejar o confinamento. Quando o produtor 
decide fechar os animais é fundamental ter 
tudo na ponta do lápis, anotado e planilhado, 
porque o que acontecer “de fora” como a 
variação no preço de insumos, por exemplo, 
pouco afetará o resultado” explica Leonardo 
Teodoro, Zootecnista e Supervisor Técnico 
da Real h.

A Real h disponibiliza, na Linha nu-
trição, produtos altamente tecnológicos 
como o Engorda h, mineral proteico com 

aditivos e vitaminas essenciais para uma 
dieta balanceada, produto que compõe a 
dieta do grão inteiro, além de suplementos 
de alto consumo que proporcionam melhor 
desempenho dos animais. 

Conheça mais em www.realh.com.br

A etapa do Circuito Nacional Nelore é a atração 
principal da Exponel 2018, importante exposição 
pecuária, realizada no Parque de Exposições Dr. 
Fernando Cruz Pimentel – Emapa, em Avaré (SP).

anDerson viegas Do g1

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Maurício Picazo Galhardo

giro agronegócio
conquistar a fatia de 10% do mercado 
mundial do agronegócio estimado hoje 
em 1 trilhão e 460 bilhões de dólares, o que 
representa o incremento de 146 bilhões 
de dólares para a balança comercial bra-
sileira. no cronograma de trabalhos para 
alcançar esse resultado, instalou-se em 
Brasília dia (13-06) a Comissão de Espe-
cialistas de Estratégias do Agro, liderada 
por odilson Ribeiro e Silva, secretário de 
Relações internacionais do Mapa.

aMENDoIM. Em 2017 o Brasil ex-
portou 153 mil toneladas de amendoim 
para mais de 50 países. do volume ex-
portado, 69 mil toneladas – 45% do total 
– passaram pela Estação Aduaneira do 
interior, em Bauru/SP (Eadi-Bauru-SP). 
Aproximadamente 30 mil toneladas tive-
ram como destino a união Europeia. no 
entanto, 6 mil (20%) foram indeferidas 
pelos auditores fiscais federais agropecu-
ários (Affas), por estarem contaminadas 
por micotoxinas, que são toxinas prove-
nientes de fungos. 

FERRoVIa. o Brasil necessita, em 
caráter de urgência, de uma política de 
transportes voltada para ampliação da 
rede de ferrovias existentes, no âmbito 
de um plano logístico nacional, para 
diminuir o Custo Brasil . A afirmação 
é do diretor da Sociedade nacional 
de Agricultura (SnA) e presidente da 
Associação Brasileira de Sistemas inte-
ligentes de Transportes, Chequer jabour 
Chequer. Ele defende ainda a elaboração 
de um plano de contingência para o 
agronegócio, com ênfase em logística e 
suprimento, para determinadas ativida-
des que o setor desenvolve.

FaTURaMENTo. As exportações 
do agronegócio de Minas Gerais retraí-
ram 4,9% em faturamento ao longo dos 
primeiros cinco meses do ano e movi-
mentaram uS$ 3 bilhões. Entre janeiro 
e maio, a queda de 19,4% no valor das 
exportações de café afetou o desempenho 
estadual. Apesar do resultado negativo, 
alguns setores, como o de soja e produtos 
florestais, por exemplo, mantiveram os 
embarques em alta. 

coMUNIDaDEs. A Conab concluiu 
mais uma etapa de doação das cestas de 
alimentos para comunidades quilombolas 
e indígenas situadas nas proximidades 
dos municípios de Aracruz, Conceição 
da Barra e São Mateus, todos no norte do 
Espírito Santo. Foram entregues um total 
de 1.760 cestas, sendo 954 para indígenas e 
806 para quilombolas. Cada unidade con-
tem alimentos como arroz, feijão, leite em 
pó, macarrão, fubá, açúcar, entre outros.

EsTUDo. Apesar de o Brasil ainda 
ser um país de baixa escolaridade (51% 
concluiu apenas o ensino fundamental 
e há elevado índice de analfabetismo 
funcional), o ativismo dos consumidores 
deve crescer nas próximas décadas em 
razão de seu maior acesso a informações 
por meio das mídias sociais: 61% dos 
produtores já usam smartphones e o 
whatsapp já é o principal meio de comu-
nicação na zona rural, utilizado por 96% 
dos produtores com acesso à internet. A 
avaliação faz parte do estudo da Embra-
pa Visão 2030 o Futuro da Agricultura 
Brasileira, que trata também dos riscos, 
desafios e temas como a sustentabilidade.

aMPlIaÇÃo. Até 2022, a meta é 

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

aplicativo girolando será 
lançado na Megaleite 2018

o lançamento acontecerá às 17h, na 
Sala Minas Gerais, no Parque da 
Gameleira, em Belo horizonte/

MG, durante a Megaleite 2018, principal 
exposição do setor leiteira, que aconte-
cerá de 20 a 23 de junho. disponível para 
os sistemas ioS e Android, o aplicativo é 
gratuito e trará lotes de touros e fêmeas, 
com informações da genealogia, fotos e 
link de vídeo. A inclusão dos anúncios será 
feita de forma rápida e segura pelo Sistema 
WEB, portal de serviços de uso exclusivo 
dos associados da entidade.

Além da parte do “shopping de animais”, 
o aplicativo Girolando trará a agenda de 
eventos e exposições da raça, notícias e 
edições da revista o Girolando. Segundo 
o presidente da associação Luiz Carlos Ro-
drigues, vários investimentos estão sendo 
feitos na área de Tecnologia da informação 
para facilitar o dia a dia do pecuarista. “o 
objetivo é fazer com que produtores rurais 
de várias regiões do país tenham acesso 
a animais geneticamente superiores para 
melhorar a qualidade de seus rebanhos 
e, consequentemente, a rentabilidade do 

negócio”, assegura o presidente. o desen-
volvimento do aplicativo Girolando foi co-
ordenado pelo departamento de Tecnologia 
da informação da entidade. 

Além do aplicativo, a entidade lançou 
este ano a integração dos Sistemas Giro-
lando a softwares de gerenciamento para 
comunicação de dados dos rebanhos. “Co-
nectando nossos sistemas com os principais 
aplicativos de gestão do mercado, iremos 
proporcionar uma facilidade enorme aos 
criadores que farão todo o controle de seu 
rebanho e obrigações com a Girolando em 
um só lugar”, destaca o superintendente de 
Tecnologia da informação da Girolando 
Luiz Moura.

Para facilitar a compra e venda de animais 
registrados da raça Girolando, a Associação 
Brasileira dos Criadores de Girolando lançará no 
dia 20 de junho o aplicativo “Girolando”.  

Foto: Divulgação
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