
Argentina e Uruguai. 
Segundo os agricultores visitados pela 

Expedição Safra, clima e produtividade 
foram fundamentais para a obtenção dos 
bons resultados. “No Paraguai, a média 
nacional é de 49,8 sacas de 60kg por hectare, 
mas encontramos produtores colhendo até 
80 sacas por hectare em algumas regiões”, 
destaca Azevedo. É o caso do agricultor e 
cerealista de Naranjal (PY), Vilmar Richter. 
“Foi perfeito. Queria poder mentir, diminuir 
um pouco os meus resultados, mas não 
dá”, brinca. 

Em ano dE rEcordEs, américa do 
sul dEvE colhEr 177 mi t dE soja
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Resultado supera em 10 milhões de toneladas a marca alcançada por Brasil, 
Paraguai, Argentina e Uruguai na temporada anterior, conforme aponta 
Expedição Safra

Principais produtores de grãos 
da América do Sul, Brasil, 
Paraguai, Argentina e Uruguai 
devem colher juntos mais de 177 
milhões de toneladas de soja na 

temporada 2016/17 – 10 milhões a mais que 
no ciclo anterior, conforme levantamento da 
Expedição Safra. A maior parte da oleagino-
sa – 107,8 milhões de toneladas – vem das 
lavouras brasileiras, mas o resultado final 
também foi puxado pelas safras históricas 
dos vizinhos Paraguai e Uruguai. Fora da 
curva dos recordes está apenas a Argentina, 

prejudicada pelo clima instável neste ciclo.
Há pelo menos quatro temporadas o 

Paraguai persegue a marca de 10 milhões 
de toneladas de soja. Neste ciclo, a meta 
deve ser finalmente alcançada. “os nú-
meros ainda não estão consolidados, mas 
tanto o ministério da Agricultura do país, 
quanto os produtores, acreditam na con-
quista”, explica o integrante da Expedição 
Safra, Gabriel Azevedo, que integrou a 
equipe de técnicos e jornalistas durante o 
roteiro pela América do Sul e percorreu as 
principais regiões produtoras do Paraguai, 

    

o peão de rodeio Ariovaldo Alves 
Pereira, mais conhecido como Chocolate, 
irá enfrentar, no dia 21 de maio, durante a 
final do Rodeio na Expocam 2017, o touro 
dominante da Cia Primavera. Página 2.

A manutenção do status sanitário 
do Brasil em relação à febre aftosa tor-
nou-se ainda mais indispensável após 
os desdobramentos da operação Carne 
Fraca. Página 5.

Página 8.

camaPuã: ExPocam 
2017 tErÁ dEsaFio 
do bEm, chocolatE 
x dominantE

vacinação no ms 
contra aFtosa 
tEm rEForço da 
PEsquisa

nos últimos sEis 
anos, ms rEduziu 
Em 9% o rEbanho 
E aumEntou 21% 
sua  Produção
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sElEção nElorE zan comPlEta 55 anos dE história

camaPuã: ExPocam 2017 tErÁ dEsaFio 
do bEm, chocolatE x dominantE
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POR ChAntAl zAnCAneR

SERRA TE do GUiRAHY é fechada na sua 
linha baixa oriunda dos planteis da Bonsu-
cesso/ Guirahy.

outro destaque do leilão será a venda de 
uma aspiração da imBELÊ BoNS, doadora 
ToP 1% de mGTe, top 0,1% de iQG AT e 
top 0,5% no iABCZ. Ela é Quark com Jambu 
da Bonsucesso e Polonês na linha baixa. 
Ela é mãe do touro mARANHão BoNS 
(REm SABiA) em coleta na CRV LAGoA. 
Responsável com seu compromisso de 
multiplicador de genética, a Bonsucesso 
irá ofertar uma aspiração livre desta ex-
cepcional doadora no leilão de matrizes 
no domingo dia 28 a partir das 14 horas.

realizadas em Camapuã e destaca sua 
participação no rodeio com competidores 
de renome nacional como: Vilmar Felipe, 
João Batista Cena, mozarte Júnior, Nego 
Tob, dentre outros.

“Fico feliz de poder contribuir com 
nosso hospital. Sei que este é um desafio 
pesado, mas sei que é por uma causa justa. 
Com muita garra e determinação cumprirei 
mais esta etapa importante da minha vida. 
Que deus e Nossa Senhora Aparecida esteja 
sempre ao nosso lado”, conclui Chocolate.

o médico dr Arnaldo Zancaner 
foi um dos pioneiros no uso 
das técnicas do melhoramento 
genético para a seleção de seu 

gado para habilidade materna, crescimento 
e fertilidade, demonstrando na prática os 
ganhos que essa metodologia pode trazer. 
isso foi e ainda é fundamental para a evo-
lução da pecuária brasileira e para a efetiva 
aplicação do melhoramento genético ani-
mal. A qualidade desse trabalho, iniciado 
em 1962, colocou a genética Nelore Zan 
nas linhagens dos líderes de venda de sê-
men da atualidade e assim pode se afirmar 
que o plantel da Bonsucesso – Nelore Zan 
carrega em seu dNA características, como 
eficiência reprodutiva, desempenho, ganho 
de peso, padronização do biotipo, precoci-
dade e qualidade da carcaça. 

Até hoje, Patricia Zancaner Caro e 
michel Caro estão dando continuidade 
a esta criteriosa seleção e aprimorando a 
elevada qualidade genética do rebanho da 

Bonsucesso consolidando assim uma forte 
tradição em melhoramento na busca de al-
tos e equilibrados índices de produtividade 
com muita funcionalidade. 

o TRio BoNSUCESSo – leilão de 
touros e de matrizes nelore - é considerado 
uma oportunidade para quem investe em 
genética melhoradora. Ele será realizado 
nos dias 27 e 28 de maio na sede da fazenda, 
em Guararapes/SP com os remates a cargo 
da Central Leilões e a transmissão ao vivo 
pelo Canal do Boi. Esta edição ofertará os 
melhores machos da safra 2014, serão 140 
Touros no dia 27 à partir das 14H. No do-
mingo dia 28 à partir das 14 horas a oferta 
será de 100 matrizes prenhes, 10 doadoras 
e uma aspiração livre da imbelê Bons.

DESTAQUES DO TRIO BONSU-
CESSO 2017

imAN BoNS  (RiCKET em matriz NU 
do GUiRAHY - foto) com régua de dEP’s 
de alto valor para todas as características 
que compõem o mGTe esse reprodutor ocu-
pa uma posição relevante no mercado,ele 
está em coleta na Alta Genetics. dentre as 28 
características avaliadas pela ANCP, imAN 
destaca-se em 24 (um dos motivos que o faz 
ter um valor genético diferenciado). Top 2% 
para dEP450, top 1% no mGTe da ANCP; 
top 0,1% de iABCZ e 0,1% de iQG AT do 
GENEPLUS.  “É um touro que possui um 
biotipo interessante, uma avaliação gené-
tica equilibrada e muito consistente, o que 
permite ser utilizado em todos os sistemas 
de criação, ou seja, fazer fêmeas de reposi-

o peão de rodeio Ariovaldo Alves 
Pereira, mais conhecido como 
Chocolate, irá enfrentar, no dia 

21 de maio, durante a final do Rodeio na 
Expocam 2017, o touro dominante da Cia 
Primavera.

Esta iniciativa é um ato de solidarie-
dade, a qual tem como objetivo principal 
arrecadar fundos para contribuir com a 
manutenção do Hospital de Camapuã.

ção, bezerros de corte e touros para venda”, 
avalia Rafael oliveira, gerente de produto 
de corte da Alta Genetics.

SERRA TE do GUiRAHY (Rambo mN 
na maneira do Guirahy que vai ao dairut 
da Bonsucesso) , uma doadora que possui 
uma numerosa progênie de muita qualida-
de tanto pela caracterização racial como 
pelo biotipo moderno e suas excelentes 
avaliações. Top 2% de mGTe na ANCP 
ela é líder para habilidade maternal e líder 
para peso ao sobre ano, sendo top 1% para 
estas características de grande importância 
econômica; Top 1% no iQG AT do Geneplus 
e Top 0,5 no iABCZ.  A base da seleção da 

Chocolate veio de Pacaembu-SP para 
Camapuã-mS no ano de 1982, onde sempre 
trabalhou na lida do campo, constituiu um 
círculo de amizades e família. Em 1989 ini-
ciou no rodeio e, durante 11 anos, carregou 
com muito orgulho o nome de Camapuã 
pelas competições que disputou a nível 
municipal, estadual e até nacional.

o desafiante informou ainda que já 
foi premiado em diversas competições 

Foto: Divulgação
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No Uruguai, os índices oficiais 
de produtividade são seme-
lhantes e a média nacional 
chega a 50 sc/ha. o país 
tem potencial para colher 

até 3,3 milhões de toneladas da oleaginosa 
– 1,1 milhão a mais que no ciclo anterior. 
Porém, o que ainda preocupa os produtores 
continua sendo o preço. “Entre os países 
da América do Sul, o Uruguai é o que tem 
mais condições para expandir área. isso não 
acontece devido aos custos de produção, 

mais altos por serem baseados em dólar, e 
à pecuária”, explica Azevedo.

FORA DA CURvA - Prejudicadas por 
períodos de seca durante o desenvolvimen-
to das plantas e pelo excesso de chuva no 
início da colheita, as lavouras de soja da 
Argentina são uma exceção em meio aos 
bons resultados sul-americanos. Terceiro 
maior produtor de soja do mundo, atrás 
apenas dos Estados Unidos da América 
(EUA) e do Brasil, o país deve colher 56 
milhões de toneladas de soja na temporada 
2016/17 – 2,7 milhões de toneladas a menos 
que no ciclo anterior. 

As exportações do agronegó-
cio brasileiro nos primeiros 
quatro meses deste ano so-
maram US$ 29,185 milhões 
de toneladas. o valor foi 3,8% 

superior à receita observada em igual perí-
odo do ano passado e o melhor resultado 
para o período nos últimos três anos.

Já as importações cresceram importa-
ções cresceram 21,0% no período, passando 
de US$ 4 bilhões entre janeiro e abril de 
2016 para US$ 4,84 bilhões nos primeiros 
quatro meses deste ano.

o saldo do setor foi superavitário em 
US$ 24,34 bilhões no período, contribuin-
do para o resultado positivo de US$ 21,37 
bilhões registrado na balança comercial 
brasileira, uma vez que os demais segmen-
tos tiveram déficit de US$ 2,97 bilhões nos 
primeiros quatro meses deste ano.

os dados divulgados no último dia 10, 
pela Secretaria de Relações internacionais 
do ministério da Agricultura mostram 
que em abril deste ano as exportações do 
agronegócio brasileiro somaram US$ 8,66 
bilhões, com aumento de 7,3% em compa-
ração aos US$ 8,07 bilhões exportados em 
abril de 2016.

As importações do agronegócio em abril 
totalizaram US$ 1,09 bilhão em abril, com 
expansão de 11,8% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. Como resultado, o 

saldo da balança comercial do agronegócio 
no mês de abril de 2017 foi de US$ 7,58 
bilhões (+6,7%).

Segundo o estudo, no balanço do qua-
drimestre, o crescimento das exportações 
ocorreu, principalmente, em função da ele-
vação dos preços médios de exportação dos 
principais produtos exportados pelo Brasil: 
complexo soja (+11,5%); carnes (+12,9%); 
complexo sucroalcooleiro (+41,3%); café 
(+19,7%).

o complexo soja foi o principal setor 
exportador do agronegócio nesses quatro 
primeiros meses do ano. Foram exportados 
US$ 11,28 bilhões em produtos do setor ou 
o equivalente a uma expansão de 23,0% em 
relação ao mesmo período do ano de 2016. 
Com esse valor, que foi recorde da série 
histórica iniciada em 1997, a participação 
do setor no total exportado em produtos 
do agronegócio subiu de 32,6% para 38,7% 
no período.

o principal produto exportado pelo 
complexo soja foi a soja em grão. A quan-
tidade exportada da oleaginosa foi recorde 
para o período, 23,83 milhões de toneladas 
(+14,1%), que, em conjunto com o incre-
mento médio dos preços de exportação em 
10,8%, resultou no valor recorde exportado 
de US$ 9,25 bilhões (+26,4%). 

ExPortação ao aGronEGócio dE janEiro 
a abril somou us$ 29,185 bilhõEs

Em ano dE rEcordEs, américa do sul dEvE colhEr 177 milhõEs dE tonEladas dE soja
Segundo Azevedo, cerca de 5% das 

lavouras de soja foram inundadas pelas 
chuvas de março e abril, o que prejudi-
cou o desenvolvimento da oleaginosa. 
“Na província de Santa Fé, encontramos 
agricultores com a soja pronta para ser 
colhida há 20 dias que não conseguiam 
colocar as máquinas no campo. Nessas 
áreas, já havia registro de perdas pon-
tuais. mesmo assim a produtividade 
média do país está alta, em 60 sacas 
por hectare, puxada principalmente 
pelas regiões onde não choveu acima 
do esperado”. 

CONTINUAÇÃO DA CAPA

O resultado foi 3,8% 
superior ao registrado 
em igual período de 
2016 e o melhor dos 
últimos três anos

O complexo soja foi o principal setor exportador do 
agronegócio nesses quatro primeiros meses do ano
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aGrinho 2017: caPacitação EnvolvE camPanha dE 
PrEvEnção a incêndio FlorEstal Em ribas do rio Pardo

durante dois dias 12 profis-
sionais da rede municipal de 
ensino de Ribas do Rio Pardo 
participaram da capacitação 
das ações do Agrinho 2017, 

maior programa de responsabilidade so-
cial do Sistema Famasul – Federação da 
Agricultura e Pecuária de mato Grosso do 
Sul, e do Senar/mS – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural.

Além de todo o conteúdo do programa, 
os coordenadores pedagógicos e técnicos 
em Educação receberam informações 
da Campanha de Prevenção e Combate 

a incêndios, uma iniciativa da Reflore/
mS - Associação Sul-mato-Grossense de 
Produtores e Consumidores de Florestas 
Plantadas. A campanha é anual e conta 
com a parceria e apoio do Senar/mS e do 
Sistema Famasul.

o objetivo é despertar a educação 
ambiental, principalmente nos municípios 
que estão em área de cultivo florestal. Essa 
é a primeira vez que a campanha envolve 
profissionais da Educação.  “Já aproveitamos 
esse espaço do Agrinho para capacitar os 
professores sobre as práticas de combate e 
prevenção a incêndios em área de florestas 

para que repliquem esse conhecimento em 
sala de aula para maior sensibilização e 
melhor conscientização dos alunos”, explica 
o engenheiro agrônomo e coordenador 
do Programa mais Floresta do Senar/mS, 
Clovis Tolentino.

A palestra educativa sobre combate 
a incêndios foi realizada pelo secretário 
executivo da Reflore/mS, Benedito mário. 
“os profissionais saíram do treinamento 
bastante animados e vamos levar as infor-
mações para dentro das escolas, por meio 
dessa palestra que é bastante proveitosa. 
o mais importante é que, além das esco-
las na cidade, a mobilização deve atingir 
as instituições da zona rural de Ribas do 
Rio Pardo, que ficam ainda mais próximas 
das florestas plantadas”, diz a professora e 
coordenadora do Programa Agrinho no 

município, Juliana meza moreira.
mais consciência, menos incêndio - 

Uma pesquisa realizada pela Reflore/mS 
aponta que que em 2016 cerca de 1.100 
hectares de florestas nas terras das empresas 
associadas foram atingidos por incêndio. 
Três Lagoas foi o município com maior área 
prejudicada, ao todo foram 600 hectares. 
Em seguida, Santa Rita do Pardo com 269 
hectares, Paranaíba (128 hectares), Nova 
Andradina (70 hectares), Selvíria-mS (67 
hectares).

Em 2016 as ações atingiram cerca de 
400 mil pessoas e neste ano a expectativa 
é ainda maior. outdoors informativos, com 
contato para denúncia, foram instalados em 
rodovias da costa leste do Estado, como a 
BR-262 e em municípios como inocência 
e Brasilândia.

Levantamento aponta que em 2016 cerca de 1.100 
hectares de florestas plantadas foram atingidos 
por incêndio
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A campanha de vacinação 
lançada recentemente em 
mato Grosso do Sul tem a 
meta de imunizar 20 mi-
lhões de animais, segundo 

informações do Governo do Estado. Com 
o tema “Vacinação garante bons lucros”, o 
objetivo é destacar a relevância de se manter 
a excelência na carne produzida no Estado, 
exportada para países da América Latina, 
União Europeia e Ásia.

A qualidade passa pelo aprimoramento 
dos elos dessa cadeia produtiva, entre eles, 
a pesquisa científica. Envolvida nesse pro-
cesso, “a participação da Embrapa reforça 
a importância da ciência e tecnologia no 
desenvolvimento da pecuária de corte no 

Estado de mS e no Brasil”, destaca a chefe 
de pesquisa e desenvolvimento da Embra-
pa Gado de Corte (mS), Lucimara Chiari. 
Para a pesquisadora, com a finalização do 
Laboratório multiusuário de Biossegurança 
para a Pecuária (Biopec) em Campo Grande 
“abre-se a oportunidade de se obter autori-
zação para o desenvolvimento de estudos 
na área”. o Biopec é um complexo inédito 
no País de laboratórios de alto nível de bios-
segurança para pesquisa em bovinocultura. 

A instituição “já desenvolveu projetos 
com o objetivo de testar peptídeos sintéticos 
como antígenos para a detecção de anti-

corpos contra proteínas não estruturais do 
vírus da febre aftosa, visando à diferenciação 
entre reações vacinais e infecções naturais; 
e também contribuiu com programa para 
análise de risco de ocorrência de febre af-
tosa”, relembra Flábio Araújo, pesquisador 
e gestor do portfólio de sanidade animal 
da Empresa.

Há mais de uma década a cobertura 
vacinal em mS é superior a 95% e para o 
médico-veterinário, Cleber Soares, chefe-
geral da Embrapa Gado de Corte, o envol-
vimento de entidades federais e estaduais, 
públicas e privadas, fortalecem tais índices 

e garantem o risco mínimo de eventuais 
surtos. Segundo Soares, o maior desafio da 
pesquisa é avançar e aprimorar os mode-
los e métodos de diagnósticos existentes, 
assegurando maiores níveis de precisão, 
praticidade e velocidade. 

 CUIDADOS – A vacinação é realizada 
em duas etapas, em maio e novembro, com 
o Estado dividido em planalto, pantanal e 
zona de fronteira. A virologista Vanessa Felipe 
ressalta os cuidados necessários nesta etapa 
de vacinação, a começar pela aquisição do 
produto em revendedores idôneos e doses 
dentro do prazo de validade. A seguir, o 
armazenamento, no qual a conservação das 
vacinas é um ponto crítico em todo o processo. 

outro detalhe para a especialista é o 
local de vacinar. o ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (mapa), 
recomenda que seja na região da tábua 
do pescoço, subcutânea ou intramuscular 
e “embora seja um procedimento usual e 
corrente, ainda gera dúvidas. Todo cui-
dado é pouco”. A limpeza do local e dos 
equipamentos também é crucial. Além 
disso, “somente animais sadios são vaci-
nados. Bovinos doentes e debilitados não 
respondem adequadamente à imunização”, 
enfatiza Felipe. 

A manutenção do status 
sanitário do Brasil em 
relação à febre aftosa 
tornou-se ainda mais 
indispensável após os 
desdobramentos da 
Operação Carne Fraca

vacinação contra aFtosa tEm rEForço da PEsquisa 
Foto: Dalizia Aguiar / embrapa Gado de Corte
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Em momentos de crise é comum ouvir falar em 
cortar custos e reduzir despesas. A verdade é que 
para determinadas atividades como pecuária essa 
não deve ser uma alternativa

Produtor quE dEixa dE invEstir Em tEcnoloGia 
aumEnta suas chancEs dE sair da atividadE

A afirmação é de Alcides Tor-
res, analista de mercado e 
diretor da Scot Consultoria, 
durante o 9º Seminário Téc-
nico Novilho Precoce mS, 

realizado entre os dias 20 e 23 de abril em 
Bonito-mS. 

“Não use menos tecnologia! Em nossas 
pesquisas, quando o preço do boi começa a 
cair, por conta de uma crise econômica ou 
política, que gere insegurança, a primeira 
ação do produtor é ‘puxar o freio de mão’ e 
deixar de investir na propriedade esperando 
a evolução do mercado. o preço da arroba 

do boi caiu, e, a situação é mais crítica, se a 
produção por hectares também cair, caso 
o produtor suspenda ou reduza o uso de 
tecnologia”, afirma Alcides.

Para Alcides, o produtor não pode de 
forma alguma reduzir sua produtividade, já 
que suas margens são menores, “ele precisa 
ganhar no volume”. 

outro ponto que Torres menciona é que 
o produtor precisa conhecer seu custo de 
produção. “Quando eu não sei o meu custo 
de produção, eu não posso fazer venda fu-
tura, eu não posso fazer hedge (contrato de 
proteção do preço futuro), não posso fazer opção de compra, eu fico sem mecanismos 

de defesa, consequentemente, todo o risco 
do mercado vai para a produção. Não pro-
duza sem saber seu custo de produção, esse 
é o desafio”. Afirma Alcides.

Alcides diz ainda que é preciso saber 
trabalhar com sua margem de lucro, saber 
quanto se ganha por hectare ano e a partir 
daí tomar decisões calculadas, evitando 
riscos que impactam diretamente na pro-
priedade.

Para a analista de mercado da Esalq, 
mariane Crispolini, existem três pontos 
para o pecuarista se manter na atividade:

• Investir em tecnologia, buscando 
melhores reprodutores visando o melhora-
mento genético, em pastagens, em nutrição 
com proteicos, em mão de obra para aí 
então conseguir produzir mais arrobas 
por hectares; 

• União e representatividade. O pro-
dutor precisa buscar uma associação que 
tenha metas de crescimento e aumento de 
produtividade para seus associados, que 
dê suporte, que busque parcerias e que 
enxergue oportunidades de negócio.

• Ciclo PDCA (sigla em inglês Planning, 
implementing and controlling and adap-
ting), Planejamento, execução e controlar 
e adaptar. “Se o pecuarista quiser continuar 
na atividade ele precisa planejar suas ações, 
precisa executá-las dentro do que foi pla-
nejado, precisa controlar o que foi feito, se 
está sobrando ou não ração no cocho do 
confinamento por exemplo e quanto está 
sobrando, precisa adaptar, corrigir, evitar 
desperdícios e voltar a executar, contro-
lando, adaptando e planejando, para ter 
realmente ‘controle’ sob sua propriedade”. 
Finaliza mariane. 
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Alcides Torres, diretor da Scot Consultoria durante o 9º Seminário Técnico Novilho Precoce MS

zootEc 2017 dEbatE os dEsaFios da aquicultura brasilEira

A produção de organismos aquáticos 
possui um dos maiores potenciais de suprir 
grandes quantidades de proteína de origem 
animal para o planeta.

Algumas projeções demonstram que o 
faturamento agregado do setor (somando-
se a pesca extrativa e a produção de proteína 
em águas continentais) em nosso planeta 
supera em até sete vezes ao do segmento 
da bovinocultura de corte.

As tendências e os aspectos tecnológicos 

deste mercado emergente serão debatidos 
por especialistas presentes ao XXVii Con-
gresso Brasileiro de Zootecnia - Zootec 
2017, que acontece em Santos (SP), de 22 
a 24 de maio.

André Camargo, sócio-fundador da 
Escama Forte, ministra a palestra “desafios 
da Aquicultura Brasileira” no dia 23 de maio, 
das 13h30 às 14h30.

No mesmo dia, às 14h30, Thiago Ushi-
zima, da Aqualine Aquicultura, fala sobre 

o potencial das espécies nativas para a 
piscicultura do Brasil.

Às 16h, Fabio Sussel, coordenador da 
APTA Pirassununga, realiza o simpósio 
“Panorama da Aquicultura no Brasil: é 
necessário transformar potencial em re-
alidade”.

de acordo com relatório divulgado pela 
FAo (organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura) em 2016, 
a aquicultura brasileira terá forte expansão 
nos próximos anos. Ainda segundo o docu-
mento, o consumo per capita de pescados no 
Brasil chegará a 12,7 Kg em 2025, ou seja, 32% 
a mais do que os 9,6 Kg consumidos entre 

2013 e 2015. os dados apontam também que 
em dez anos, a produção de pescados em 
cativeiro no País mais que dobrará, chegando 
a 1,145 milhão de toneladas.

SOBRE O ZOOTEC 2017 - Com o 
tema central: “inovação e Empreende-
dorismo para o Agronegócio Pecuário”, 
a Associação Brasileira de Zootecnistas 
(ABZ), a Universidade de São Paulo (USP) 
por intermédio da Faculdade de Zootecnia 
e Engenharia de Alimentos (FZEA) e a Uni-
versidade do oeste Paulista (UNoESTE) 
promovem, de 22 a 24 de maio de 2017, o 
XXVii Congresso Brasileiro de Zootecnia 
- ZooTEC 2017.

Dados da FAO mostram que o setor terá forte 
expansão nos próximos anos

POR Wisley tORAles
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Maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
é muito importante para a pesquisa, e o 
manejo e na sustentabilidade, além de via-
bilizar a detecção de fraude ou substituição 
delas em transações comerciais.

PLANTAS MEDICINAIS - Quem não 
acredita no poder curador da natureza e 
de plantas medicinais, são na verdade bem 
poucas pessoas. Está mais que provado 
que muitas plantas tem em sí princípios 
curadores em favor da boa  saúde. Na 
Agrishow 2017, foram expostas vários 
tipos de plantas medicinais como, menta, 
cidreira e boldo. Sem dúvida um momento 
oportuno que a Apta - Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios, soube 
aproveitar muito bem.

IMPORTÂNCIA DA PESQUISA - A 
liderança do mundo agro no Brasil não 
descança. Eles trabalham incansavelmente 
para desenvolver mais e mais o universo 
agro brasileiro, visando sempre o bem estar 
de todos e desenvolvimento sem fim. Quar-
ta feira dia 3 aconteceu no Centro de Cana 
iAC na Rodovia Prefeito Antônio duarte 
Nogueira, Km 321 – Ribeirão Preto (SP) o 
ciclo de seminários Agenda do Agronegó-
cio - Agricultura do Futuro. Participaram o 
ex-ministro da Agricultura e coordenador 
do Centro de Agronegócios da Fundação 
Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues; Silvio 
Crestana, pesquisador e ex-presidente da 
Embrapa, e Sérgio Carbonell, diretor do 
instituto Agronômico (iAC).

ESTRADAS RURAIS - A importância 
de boa condição e mobilidade no interior 
do estado de são Paulo é inegável. Trata-se 
das estradas rurais por onde traféga a pro-
dução agropecuária brasileira. olhando 
para esta necessidade, o governo do estado 
liberou quase 30 milhões de reais para 
melhorar quase 400 km de estradas rurais 
e reforma de 18 Casas da Agricultura.

COMPLIANCE - Após o duro 
golpe da operação desastrosa da polícia 
federal, Carne Fraca, amargando um 
prejuízo de mais ou menos R$ 2 bilhões, 
o ministro da Agricultura está pensando 
seriamente em implantar no Brasil o 
Compliance, que é o conjunto de dis-
ciplinas para comprimento das normas 
legais. A palavra compliance tem origem 
no verbo em inglês to comply que signi-
fica agir de acordo com uma regra, uma 
instrução interna, um comando ou um 
pedido. Na história do Compliance está 
a CGU e o instituto Ethos que em junho 
de 2009 publicaram o documento “ - A 
responsabilidade Social das Empresas 
no Combate à Corrupção”, o primeiro 
guia brasileiro para orientar as ações 
das empresas que querem um ambiente 
íntegro e de combate à corrupção. Sem 
dúvida alguma que esta é uma reação 
saudável do ministro da Agricultura 
para que nunca mais aconteça corrup-
ção alguma no ministério da Agricultura 
do Brasil. Parabéns ao ministro Blairo 
maggi.

DNA DOS PEIXES - o Brasil, está 
à frente em vários setores da economia, 
do comércio e indústria. o brasileiro 
é esforçado e sempre colabora para 
melhoras as coisas para todos e para 
todo o mundo. o Laboratório Nacio-
nal Agropecuário do ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(mapa), localizado em Goiânia (Go), 
agora é referência nacional e mundial 
pois implementou o sequenciamento 
genético (dNA) de 11 espécies de peixes 
de àgua doce brasileiros, que se encon-
tram disponíveis no banco de dados do 
Bold Systems da University of Guelph, 
em ontário, no Canadá. A identificação 

Opine: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com | Um forte abraço. Até mais! | Jornalista voluntário MtB 64.425/sP.

Equipe Performance 
Garage, de Campo Grande, 
competindo na Driver Cup 

Araraquara, em pista de 
5km. 14 trofeus e 10 carros 

preparados pela Performance

PÚBLICO E PRIvADO - o que é público pode ser privado? e o que é privado 
pode ser público? depende. Se a ídéia é para o público ela é uma idéia de uma pessoa, 
ela é privada mas ao mesmo tempo ela é uma idéia pública. Estive visitando o site da 
Abimaq, lendo os interesses e objetivos. Podemos ter idéias que são por seu caráter e 
utilidade, públicas, porque o seu objetivo é público. Unir os setores público e o priva-
do é essencial para o desenvolvimento do agronegócio em geral. Ainda na Agrishow 
2017 aconteceu a posse dos novos presidentes das Câmaras Setoriais da Associação 
Brasileira de máquinas e Equipamentos (Abimaq), foram empossados Pedro Estevão 
Bastos de oliveira como presidente da Câmara Setorial de máquinas e implementos 
Agrícolas (CSmiA) e marcus Henrique Tessler como presidente da Câmara Setorial de 
Equipamentos de irrigação (CSEi).o secretário de Política Agrícola do ministério de 
Agricultura, Neri Geller, afirmou que; o acesso à informação e à conectividade no setor 
precisa ser aprimorada, com linhas de crédito para viabilizar a produção, que adiantou 
que neste ano, também será feito um robusto Plano Safra para atender ao produtor 
rural, disse também que alguns dos principais focos da atuação do governo federal será 
o de inovação tecnológica e armazenagem. “Queremos viabilizar e desburocratizar os 
recursos para o produtor rural”, falou o secretário.

LANÇAMENTO DE BISCOITO - A Embrapa que comemorou 44° anos de 
fundação, tem também um legado de trabalho árduo em pesquisas que ajudam 
muito nosso país se desenvolver e crescer. A boa notícia é que os pesquisadores da 
Embrapa Agroindústria de Alimentos (RJ) em parceria com a Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, desenvolveu um novo produto no mercado de alimentos 
em nosso país. Trata-se de biscoitos raríssimos em seu sabor, conteúdo e aparência, 
pois a base é feita de uma farinha multicereais de milho, arroz e sorgo. o recheio 
é de abacaxi, açaí ou goiaba. o produto não contém glutem, corantes e tem baixo 
teor de calorias. A Embrapa está em busca de parceiros para colocar no mercado 
os biscoitos.  
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30º Encontro dE tEcnoloGias Para PEcuÁria dE cortE: nos últimos sEis 
anos, ms rEduziu Em 9% o rEbanho E aumEntou 21% na Produção 

o evento, que somou mais de 
200 pessoas, o presidente 
da Famasul, mauricio Sai-
to, salientou a qualidade 
da carne bovina produzida 

em mato Grosso do Sul e destacou a inau-
guração do Laboratório multiusuário de 
Biossegurança para a Pecuária – Biopec. 
“Nossa carne é forte, são 150 países que 
importam nossa produção. A parceria 
com a comunidade científica possibilita ao 
produtor rural eficiência e desenvolvimento 
sustentável”, acrescentou.  o Biopec é o mais 
moderno na área de pesquisa em segurança 
e qualidade da carne da América Latina.

Para o pesqusador da Embrapa Ademir 
Hugo Zimmer, tanto a qualidade como a 
produtividade da pecuária, estão estrita-
mente ao manejo empregados nas fazendas. 
Foi o que ele detalhou em sua palestra no 
30º Encontro de Tecnologias para Pecuária 

de Corte. ”A degradação das pastagens nada 
mais é do que um processo evolutivo de 
perda do vigor, produtividade e capacidade 
de recuperação natural do pasto. Tanto para 
sustentar os níveis de produção e a qualidade 
exigida pelos animais como para superar os 
efeitos nocivos de pragas, doenças e inva-
soras”, detalha. “É também indispensável 
se fazer um diagnóstico específico, levando 
em consideração os índices zootécnicos da 
fazenda, que dão um indicativo de como 
caminha a situação do pasto, por meio 
do ganho de peso diário dos animais, por 
exemplo, ou a taxa de lotação.

Condordando com o pesquisador da 
Embrapa, o presidente do Grupo de Trabalho 
da Pecuária Sustentável (GTPS), Francisco 
Beduschi, confirmou que recuperando as 
pastagens brasileiras, daríamos um grande 
passo sustentável e produtivo, aumentando 
a produção sem expandir áreas. “Concorda-

mos que intensificar não seja solução para 
todos os produtores, mas que pequenas 
adaptações, em especial no que se refere às 
condições das pastagens no país, são capazes 
de surtir grandes benefícios ao meio ambien-
te e, especialmente, ao retorno econômico”, 
enfatizou ao apresentar duas ferramentas 
de apoio à melhoria contínua e à gestão de 
indicadores de sustentabilidade - manual de 
Práticas para Pecuária Sustentável e o Guia 
de indicadores da Pecuária Sustentável. “A 
meta é engajar nossos associados em diversas 
ações regionais com o objetivo de disseminar 
o conteúdo e o uso dos nossos materiais”.

Para o superintendente de Ciência, Tec-
nologia e inovação de mS, Renato Roscoe, a 
tecnologia é aliada do produtor rural e pode 
ser falada em números. “Nos últimos seis 
anos, mato Grosso do Sul reduziu em 9% 
o rebanho e aumentou 21% na produção, 
devido as pesquisas da comunidade científi-
ca.  Precisamos mostrar para o mundo que 
adotamos tecnologia de ponta, trabalhamos 
com sustentabilidade, que produzimos car-
ne de alta tecnologia. Nosso problema não é 
sanidade, é a percepção errada da sociedade 
que não entende o nível tecnológico com 
que produzimos”, enfatizou Roscoe, que 
apresentou a palestra uso de drones na 

pecuária de precisão.
Finalizando as palestras maurício Palma 

Nogueira, diretor da Agroconsult, esclare-
ceu que os atuais índices da pecuária ocorre 
não só pela operação Carne Fraca, mas 
pelo estoques de animais. “Entramos em 
2017 com estoque de animais machos, que 
não foram abatidos em 2016. A tendência 
é de que sejam abatidos neste ano, junto a 
muitas vacas que vieram de um processo de 
retenção, e este cenário já nos aponta para 
uma queda nos preços, potencializada pela 
operação da Polícia Federal. mas alertamos 
que foi uma situação pontual, infeliz, que 
está sendo contorna de forma imediata”, 
esclarece Nogueira.

Durante a abertura do 30º Encontro de Tecnologias para 
Pecuária de Corte, que ocorreu no dia 3 de abril, no 
Sindicato Rural de Campo Grande, autoridades, pecuaristas 
e palestrantes reforçaram argumentos sobre a qualidade da 
carne produzida no Brasil e em Mato Grosso do Sul.

Ruy Fachini Filho, presindente do Sindicato Rural de 
Cmapo Grande


