
fica na área conhecida popularmente como 
“Pantanal do Guaporé”, no município de São 
Francisco do Guaporé. 

Continua na página 3.
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Lavouras de arroz com 
milhares de anos de idade 
não são exclusividade 
da antiga China, ao que 
parece. Por volta do ano 
2.000 a.C., os habitantes 
de uma região pantanosa 
da atual Rondônia já 
cultivavam variedades 
nativas do grão, as quais 
integravam um pacote 
agrícola do qual faziam 
parte ainda o milho e a 
abóbora.

Esse cenário, traçado graças à 
análise de vestígios microscópi-
cos das plantas, dá novo peso à 
ideia de que o sudoeste da Ama-
zônia está entre os principais 

berços da agricultura no planeta. 
Afinal de contas, rondônia e regiões 

vizinhas também são consideradas o centro 
de origem de outros cultivos, como man-
dioca e amendoim. 

Aliás, foi em busca de indícios sobre 
essas lavouras já conhecidas da região que 
os pesquisadores se puseram a investigar o 
sítio arqueológico de Monte Castelo, que 

Foto: Divulgação

    

o pecuarista rubens Catenacci 
recebeu do presidente da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul, 
Junior Mochi, e do deputado estadual 
beto Pereira o título Honorífico de 
Embaixador da Carne em MS. o título 
teve aprovação unânime da casa de leis 
e foi entregue também pelo Governador 
do Estado, reinaldo Azambuja, durante 
as comemorações do 14º aniversário de 
Figueirão. Página 5.

AL-MS tituLA 
cAtenAcci como 
“emBAixAdor dA 
cArne em ms”

reposição, insumos relacionados 
a nutrição animal e o crescimento das 
exportações de carne estão entre os 
indicadores positivos para a cadeia da 
carne bovina em 2018. Página 4.

Assocon vê 
indicAdores 
Positivos PArA A 
PecuáriA em 2018

REINALDO JOSÉ LOPES | FOLHA

Uma das espécies de arroz selvagem que se encontram na região, a Oryza latifolia
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intercorte são PAulo 
será o encontro dA 
cAdeiA ProdutivA dA 
cArne BovinA
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novidAdes tecnolÓGicAs fAcilitAm o mAneJo de vAcinAção
A vacinação do rebanho é um proce-

dimento de extrema importância 
para pecuária de corte e de leite, 

e precisa ser planejada para que ocorra de 
maneira tranquila, eficiente e segura, tanto 
para os animais quanto para os profissionais 
envolvidos. um dos motivos de perda de 
eficiência durante a vacinação é a quebra de 
cilindros de vidro das pistolas vacinadoras 
tradicionais.

Para solucionar este problema a Agro-
zootec, empresa que desenvolve e comer-
cializa equipamentos zootécnicos, lançou 
no mercado brasileiro a pistola vacinadora 
Kaber Vision, com cilindro de material in-
quebrável, em substituição ao tradicional, 
de vidro. Produzido em polímero de última 
geração, o cilindro é mais resistente que 
o aço e é o único com graduação da dose 
impressa, o que oferece melhor visibilida-

de e segurança no momento da aplicação. 
Acompanha maleta plástica reforçada ou a 
opção tradicional em caixa de madeira. o 
cilindro é compatível com todos os modelos 

de vacinadores disponíveis no mercado 
e a pistola Kaber Vision é indicada para 
aplicação de vermífugos, vacinas e outros 
medicamentos.

de 15 a 17 de novembro, a 
cidade de São Paulo sedia 
a interCorte, o mais con-
sistente evento da cadeia 
produtiva da carne bovina, 

que encerrará o calendário do setor. Com 
dois auditórios e um espaço para degus-
tação de carne e eventos gastronômicos, 
a interCorte São Paulo, que será no WtC 
Events Center, reunirá uma série de ini-
ciativas de diversos grupos que fazem a 

pecuária do dia a dia e pensam no futuro 
da atividade.

No dia 15/11, no Auditório integrar para 
Crescer, será promovido o seminário “Ca-
minhos da Genética”, um desdobramento 
do projeto “Caminho do boi”. durante todo 
o dia, seis palestrantes e 24 debatedores 
discutirão os diversos aspectos da genética 
em seis blocos. 

também no dia 15/11, no auditório 
Caminhos do boi, no período da tarde, 
será realizado o congresso “Caminhos para 
a Pecuária Sustentável”, promovido pela 
Associação dos Profissionais da Pecuária 
Sustentável (APPS). A primeira palestra 
“boas práticas de manejo de bovinos de 
corte: implicações no bem-estar da fazenda” 
será ministrada por ricardo baldo, seguida 
pela apresentação “Nutrição de bovinos 
de corte” por João Menezes, “Pastagem 
para a produção pecuária sustentável” por 
Antony Sewel, “Melhoramento Genético e 
reprodução de bovinos para uma pecuária 
sustentável” por rodrigo Mendonça, “Ges-

tão” por Maurício Nogueira e “Sanidade na 
produção pecuária sustentável” por Mario 
Garcia.

No dia 16/11 à tarde será realizado na 
interCorte o evento em comemoração aos 
10 anos do GtPS – Grupo de trabalho da 
Pecuária Sustentável. A abertura do evento 
tratará da importância da articulação das 
cadeias de valor para o desenvolvimento 
sustentável, seguida por três painéis: “de-
safios da pecuária brasileira e desenvolvi-
mento sustentável”, “Engajamento da cadeia 
de valor e desenvolvimento da Pecuária”, “o 
papel das Mesas redondas para a evolução 
contínua das cadeias de valor”. Na conclusão 
do evento será lançada uma nova plataforma 
de sustentabilidade

Ainda no dia 16 será realizado no 
Auditório Caminhos do boi o Workshop 
beefPoint com a apresentação de estudos 
de caso de gestão na pecuária de corte 

brasileira.
o encerramento da edição de 2017 da in-

terCorte, circuito que percorreu os estados 
de Mato Grosso, rondônia, Mato Grosso 
do Sul e tocantins, será no dia 17/11, com 
as conclusões a partir do tema principal 
“Entender para Atender” e a realização de 
um painel internacional e um brasileiro.

Para que os participantes possam 
apreciar o resultado de todo o trabalho 
desenvolvido pela cadeia para uma carne 
de qualidade, a interCorte terá o Espaço 
degustação #SomosdaCarne. Além disso, 
diversos restaurantes de São Paulo parti-
cipam de 11 a 19 de novembro da Angus 
beef Week, oferecendo ao consumidor que 
estiver na capital paulista nesse período 
pratos especiais com cortes de animais 
Angus. As inscrições para a interCorte 
podem ser feitas pelo site www.intercorte.
com.br/saopaulo.

Evento será de 15 a 17 de novembro e terá diversas 
atrações simultâneas

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação
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“Foi aquele caso de você 
mirar no pombo e acertar no 
pato”, compara o arqueólogo 
Eduardo Góes Neves, do 
Museu de Arqueologia e 
Etnologia da USP. 

“A gente estava interessado 
em dados sobre o cul-
tivo da mandioca. Nem 
imaginava que o arroz 
fosse entrar na história.” 

tecnicamente, o sítio de Monte Castelo 
recebe a designação de sambaqui fluvial. 
trata-se de uma espécie de morro artificial 
(com mais de 6 metros de altura e base de 
um quarteirão e meio de diâmetro) cons-
truído ao longo de gerações com camadas 
de conchas de moluscos e terra. 

os sambaquis mais famosos estão na 
costa brasileira –daí o de Monte Castelo 
ser “fluvial”. A região, com rios, campos 
abertos alagáveis e relativamente pouca 
mata fechada, é rica em recursos aquáticos, 
como o Pantanal mato-grossense. 

E, entre esses recursos, estão justamente 
diversas espécies selvagens de arroz, todas 
pertencentes ao gênero oryza, tal como o arroz 
asiático, cujo nome científico é oryza sativa. 

ARROZ-DE-BREJO - Localmente 
conhecidas como arroz-de-pato ou arroz-
de-brejo, essas formas do cereal eram con-
sumidas pelos indígenas, segundo relatos da 
era colonial, e ainda o são por populações 
tradicionais da Amazônia e do Pantanal, 
mas não se imaginava que, no passado, elas 
pudessem ter sido cultivadas ativamente 
pelos habitantes da região. 

As pistas que apontam nessa direção vêm 
dos fitólitos, pequenas estruturas de sílica (como 
os grãos de areia) que as plantas produzem. 

Cada tipo de planta –e cada parte do 
organismo vegetal, como folhas, sementes 
etc.– produz formas particulares de fitólitos. 
Eles são muito mais duráveis que a planta 
inteira, o que ajuda os arqueólogos que traba-
lham em regiões em que a matéria orgânica se 
decompõe rapidamente, como a Amazônia. 

A análise dos fitólitos está descrita em 
artigo que acabou de sair na revista científica 
“Nature Ecology and Evolution”. Segundo 
Góes Neves, quem alertou a equipe para 
a possibilidade da presença de fitólitos de 
arroz foi a arqueobotânica Myrtle Shock, 
que trabalha na universidade Federal do 

oeste do Pará e também assina o estudo. 
dito e feito: os fitólitos não só estavam 

lá como algumas tendências curiosas apa-
reciam nos dados. Ao longo dos milênios 
(a ocupação no sambaqui começa há uns 
9.000 anos e vai até uns 700 anos atrás), a 
proporção de fitólitos de arroz ligados à 
semente aumenta, enquanto a de fitólitos 
das folhas e do caule cai. 

isso poderia indicar apenas que os in-
dígenas pré-históricos tinham aprendido a 
coletar os grãos com mais eficácia, se não 
fosse por outro dado crucial: os fitólitos 
ficam bem maiores com o passar do tem-
po –e fitólitos maiores significam grãos 
maiores também. Aliás, o tamanho deles é 
superior ao dos encontrados nas espécies 
de arroz-de-brejo atuais. 

Esse é o padrão que se espera e que é 
visto na domesticação de outros cereais: os 
grãos maiores tendem a ser plantados para 
que as plantas voltem a produzir sementes 

substanciosas e apetitosas. 
Se apenas houvesse coleta, a tendência 

esperada seria o contrário: ao consumir os 
grãos maiores e deixar os menores na na-
tureza, os humanos estariam favorecendo 
a reprodução de grãos pequenos. 

“A questão é saber o que aconteceu com 
o processo de domesticação”, diz o arque-
ólogo da uSP. “Ele pode ter avançado até 
certo ponto e parado, ou o conhecimento 
a respeito pode ter se perdido.” 

Se os novos dados forem confirmados, 
será o terceiro registro independente de do-
mesticação do arroz –além do exemplo asiá-
tico, há também a espécie o. glaberrima, que 
foi transformada em lavoura pelos habitantes 
da África ocidental há cerca de 2.000 anos. 

A pesquisa foi coordenada por José 
iriarte, da universidade de Exeter (reino 
unido), e teve participação de cientistas 
da universidade Federal de rondônia, da 
uSP de Piracicaba e de outras instituições.

Arroz foi domesticAdo há 
4.000 Anos em rondôniA
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Assocon vê indicAdores Positivos PArA A PecuáriA em 
2018, como custo de Produção e exPortAção de cArne

bruno Andrade, gerente execu-
tivo da entidade, aponta como 
principal desafio a retomada 
do consumo interno de carne 
bovina. “A expectativa tam-

bém é positiva em virtude da retomada 
do crescimento da economia e queda da 
inflação, mas não é possível identificar o 

ritmo de aumento da demanda no mercado 
doméstico, que pode ser mais lento do que 
o esperado”, explicou durante a intercorte, 
etapa de Araguaína (to).

Sua palestra “indicadores 2018 para o 
planejamento da pecuária de corte” des-
tacou vários tópicos importantes para o 
sucesso da pecuária no país, como custo de 

produção para os sistemas intensivos, oferta 
de insumos, consumo interno e exportação 
de carne bovina.

“É fundamental avaliar os indicadores 
relacionados ao mercado pecuário para ter 
sucesso em 2018. Pelo lado da demanda, 
analisando o consumo interno e externo, 
e na oferta, avaliando reposição, insumos 
e abates. E, conforme já observado nos 

últimos dois anos, será necessário entre-
gar animais mais pesados para a indústria, 
aproveitar melhor o potencial produtivo 
do animal, dado que o 1º semestre de 2018 
poderá não trazer mudanças tão evidentes 
assim”, explica bruno Andrade.

Mesmo considerando a estimativa de 
queda de 15,5% (Conab) na produção da 
1ª safra de milho, o gerente executivo da 
Assocon não espera grande pressão para 
aumento de preços do insumo, importante 
especialmente para a pecuária intensiva, 
pois o estoque do produto tende a se manter 
em nível estável. “Já as exportações de carne 
bovina tendem a ser melhores, rompendo 
os 6 bilhões de dólares em 2018”, afirma o 
dirigente.

um alerta: existe a possibilidade do 
aumento da oferta de animais para abate, o 
que pode segurar as cotações do boi gordo e 
apertar um pouco as margens do pecuarista.

“É importante abordar esse assunto 
agora para o produtor se preparar para 
2018, trabalhando melhor o planejamento 
e encarando os desafios. Esses indicadores 
precisam ser acompanhados pelo pecuaris-
ta, pois podem mudar e o pecuarista ser 
obrigado a rever sua estratégia. o que é 
certo é que um bom planejamento e o uso 
de tecnologias adequadas precisam fazer 
parte da rotina das propriedades pecuária”, 
ressalta o gerente executivo da Assocon.

Reposição, insumos relacionados a nutrição animal e 
o crescimento das exportações de carne estão entre os 
indicadores positivos para a cadeia da carne bovina 
em 2018. A previsão é da Associação Nacional da 
Pecuária Intensiva (ASSOCON)

Bruno Andrade, gerente executivo da Assocon, 
Associação Nacional da Pecuária Intensiva

Foto: Feed & Food

http://www.leilogrande.com.br/agenda_evento.aspx?cod=431&nome=24%C2%B0-leilao-virtual-peso-provado-quilombo
http://www.estanciatoquedemidas.com.br
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AssemBleiA leGislAtivA titulA cAtenAcci 
como “emBAixAdor dA cArne em ms”

o pecuarista rubens Ca-
tenacci recebeu do pre-
sidente da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
do Sul, Junior Mochi, e do 

deputado estadual beto Pereira o título 
Honorífico de Embaixador da Carne em 
MS. o título teve aprovação unânime da 
casa de leis e foi entregue também pelo 
Governador do Estado, reinaldo Azambuja, 
durante as comemorações do 14º aniversá-
rio de Figueirão.

Catenacci já foi premiado três anos 
consecutivos pela melhor produção de 
bezerros de qualidade do brasil. Segundo 

beto Pereira o pecuarista é um expoente 
que desenvolve a pecuária local. “rubinho 
é um representante nato da pecuária de 
qualidade. Viaja o brasil levando o nome 
do Estado e comercializando qualidade. 
A pecuária de Mato Grosso do Sul deve 
muito ao seu nome e ainda temos muito a 
aprender com ele”, relata o parlamentar que 

indicou a titulação pela resolução nº 42/17.
A homenagem que era inesperada 

pelo criador veio no momento em que sua 
propriedade, a Fazenda 3r, passa por um 
projeto piloto da Associação brasileira dos 
Criadores de Zebu (AbCZ), o Programa 
Carne de Zebu. o programa, nacional, está 
em fase de teste na Fazenda para comprovar 

a eficiência das raças zebuínas na produção 
de carne de qualidade. dados técnicos são 
levantados e ao final do processo, profis-
sionais da AbCZ acompanharão o abate 
dos animais selecionados para mensurar os 
resultados, principalmente da raça Nelore.

“o Carne de Zebu é um projeto da 
nossa gestão e tem recebido elogios brasil 
a fora, com vários pecuaristas dispostos 
a comprovar a eficiência desta categoria. 
Mas tínhamos de começar pela 3r, uma 
propriedade que preza por qualidade e 
defende raça Nelore desde seus primeiros 
anos. A partir dos resultados ficará claro o 
potencial e nossa carne receberá impactos 
positivos no mercado”, acredita o presidente 
da AbCZ, Arnaldo borges.

Participaram da cerimônia de certi-
ficação do Embaixador da Carne em MS 
representantes do Governo do Estado, 
da Prefeitura Municipal de Figueirão, dos 
Sindicatos rurais de MS, da Famasul, além 
dos senadores da república, Pedro Chaves 
e ronaldo Caiado, e do ex deputado federal 
pelo Paraná, Abelardo Lupion.

O título teve aprovação 
unânime da casa de leis 
e foi entregue também 
pelo Governador do MS, 
Reinaldo Azambuja

Foto: Divulgação

http://www.kabervision.com.br
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A 76ª reunião plenária do 
Comitê Consultivo interna-
cional do Algodão (iCAC, 
na sigla em inglês), do qual 
o brasil é membro, será re-

alizada de 22 a 27 de outubro de 2017, em 
tashkent, capital do uzbequistão. Este ano, 
o encontro terá como tema “o Algodão na 
Era da Globalização e Progresso tecnológi-
co” e reunirá representantes dos principais 
países produtores de algodão, associações 
de produtores, pesquisadores e gestores 
do negócio do algodão. o Chefe-Geral 
da Embrapa Algodão, Sebastião barbosa, 
participará do evento, onde ministrará 

palestra sobre “oportunidades e desafios 
para transferência de tecnologia em Al-
godão - o Caso do Projeto C-4 na África”, 
no dia 25 de outubro.

o iCAC é o organismo internacional de 
referência para produtores e consumidores 
de algodão, com sede em Washington-EuA. 
reúne 29 países produtores, consumidores 
e exportadores de algodão. As reuniões ple-
nárias do iCAC têm por objetivos aumentar 
a conscientização sobre questões emergen-
tes, fornecer informações relevantes para a 
tomada de decisões e facilitar a cooperação 
em questões de interesse internacional.

Serão realizadas sessões abertas sobre 

as fronteiras da ciência do algodão e im-
plicações para políticas governamentais, 
tendências na concorrência entre fibras e 
crescimento do mercado têxtil, promoção 
do algodão, impactos do armazenamento 
na qualidade e o papel de variedades de 
algodão transgênico e não transgênico em 
sistemas de produção.

durante a sessão aberta sobre oportu-
nidades e desafios para transferência de 
tecnologia em Algodão, o chefe-geral da 
Embrapa Algodão enfocará as lições apren-
didas com o projeto de cooperação técnica 
internacional Cotton 4 - Fortalecimento 
tecnológico e difusão de boas Práticas 
Agrícolas para o Algodão nos países do C-4, 
coordenado pela Agência brasileira de Co-
operação-AbC, do Ministério das relações 
Exteriores, e executado pela Embrapa, no 
benim, em burquina Faso, no Chade e no 
Mali , países de língua francesa localizados 
na África ocidental.

um dos pontos fortes do projeto, segun-
do barbosa, foi sua construção participativa. 
“desde  sua concepção, foi decidido que a 
abordagem tradicional de cima para baixo 
(top-down) não seria parte do projeto. Em 
vez disso, uma abordagem participativa 
orientou todas as atividades do projeto. Não 
havia nenhuma solução antecipada para 
qualquer problema, em vez disso, todos 
trabalharavam juntos para encontrar uma 
solução. uma comunidade que aprendeu 
junto, sob a batuta do analista da Embrapa 
Algodão, José Geraldo di Stefano, desig-
nado para coordenar o projeto in loco na 
África”, salienta.

Após a avaliação de mais de mil ma-
teriais de batata, em dois anos de 
trabalho, pesquisadores da Embrapa 

Hortaliças (brasília – dF) conseguiram iden-
tificar 34 clones resistentes à murcha bacte-
riana e com outras características desejáveis 
em uma cultivar para indústria e para mesa. 
Esse resultado será compartilhado em reunião 
técnica do Programa de Melhoramento de 
batata da Embrapa, que ocorre em 24 de 
outubro, em Holambra (SP), antecedendo o 
XV Encontro Nacional da batata, promovida 
pela Associação brasilieira de batata e par-
ceiros, de 25 a 27. 

realizada pelos pesquisadores Carlos 
Lopes, Agnaldo Carvalho, Paulo Melo e 
Carlos ragassi, esse resultado é decorrente do 
projeto sobre uso sustentável de progenitores 
silvestres de batata e desenvolvimento de uma 
coleção básica de pré-melhoramento com 
características relacionadas às mudanças 

climáticas. o projeto internacional é lide-
rado pelo Centro internacional de batata 
(CiP – Peru) em parceria com a Embrapa 
Hortaliças e Clima temperado (Pelotas – rS) 
e o instituto Nacional de investigação Agrária 
do uruguai (iNiA). 

Entre os objetivos da pesquisa de pré-
melhoramento estava o de encontrar clones 
resistentes à murcha bacteriana, causada pela 
bactéria ralstonia solanacearum, que é nativa 
em solos brasileiros e chega a inviabilizar áreas 
de cultivo pelos danos que causa. Esse é um dos 
principais problemas da batata principalmen-
te em condições de altas temperaturas, o que 
pode se agravar com o aquecimento global. 

“A ideia é incorporar genes de resistência 
à doença e, ao mesmo tempo, reduzir os 
aspectos negativos de adaptação e de carac-
terísticas de qualidade, estas muito frequentes 
em fontes de resistência advindas de espécies 
silvestres”, explica Lopes. os materiais ava-

liados foram provenientes de cruzamentos 
realizados no iNiA. 

DEZ mAis: dos 34 clones selecionados 
pela equipe do projeto, os pesquisadores Car-
los Lopes e Agnaldo Carvalho selecionaram 
os dez mais promissores com base nas carac-
terísticas de resistência à murcha, formato e  
produtividade. Esse grupo de clones “elite” foi 
enviado ao programa de melhoramento, cuja 
coordenação é da Embrapa Clima temperado 
(Pelotas – rS). Fazem parte ainda do progra-
ma pesquisadores da  Embrapa Hortaliças e 
Embrapa Produtos e Mercado. 

Carlos Lopes explica ainda que esses 
clones vão passar por um tratamento para a 
limpeza clonal (eliminação de vírus e outros 
patógenos), por meio de cultura de tecidos, 
e depois serão encaminhados aos membros 
do projeto para uso em cruzamentos visando 
o desenvolvimento de cultivares.

REuniãO: os  integrantes do projeto 

internacional estiveram reunidos na Em-
brapa Hortaliças, em setembro último, para 
discutirem os trabalhos que se encontram em 
fase final. A expectativa da equipe é obter a 
prorrogação do projeto para tentar alcançar 
cultivares com características agronômicas 
ideais para o cultivo em temperaturas mais 
altas e que atenda às exigências das indústrias 
e do mercado em geral.  

GloBAlizAção e AvAnços tecnolÓGicos 
serão destAque nA 76ª reunião PlenáriA 
do comitê internAcionAl do AlGodão

emBrAPA hortAliçAs selecionA clones de BAtAtA resistentes à murchA 
BActeriAnA e com cArActerísticAs deseJáveis PArA indústriA e PArA mesA

Foto: Divulgação

Foto: Carlos Lopes

Serão realizadas sessões abertas sobre as fronteiras 
da ciência do algodão e implicações para políticas 
governamentais, tendências na concorrência entre fibras 
e crescimento do mercado têxtil, entre outros assuntos

Clones de batata de uma das famílias clonais 
fornecidas pelo Inia para teste de resistência à 
murcha bacteriana em Brasília

https://www.facebook.com/agroincomunicacao/
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os vereadores da Câmara 
Municipal de Campo 
Grande realizaram diA 
27/09, Sessão Solene em 
comemoração ao dia da 

imigração Síria, Libanesa, turca, Palestina, 
Armênia e Jordaniana. Participaram da so-
lenidade, Parlamentares, desembargador 
Marcelo raslan, Presidente da Associação 
Cultural Monte Líbano  Eid toupic Ambar, 
Presidente da Federação Nacional das Enti-
dades Líbano-brasileiras em Mato Grosso 
do Sul Munir Sayegh, além de amigos e 
familiares dos homenageados. Na abertura 
do evento, a apresentação cultural ficou por 
conta do grupo árabe brasileiro e folclore 

e dança do ventre o Litani.
o Vereador dr Loester Nunes de oli-

veira (PMdb) Homenageou roseli Abrão 
Possik filha de Abib Possik e neta de José 
Abrão, seus pais e avós chegaram em 1925 
na capital e foram um dos pioneiros do 
comércio campo-grandense, o primeiro 
edif ício da cidade foi construído por seus 
familiares, o edif ício José Abrão e a famosa 
Casa José Abrão. “Nosso querido pai Abib 
Possik e avô José Abrão viveu de tal forma 
que sua história de vida, exemplos e valores 
morais e éticos deixados nos remetem a 
honestidade, dignidade sabedoria, gene-
rosidade e integridade.

Confira a lista dos homenageados:

Maurício Picazo Galhardo

Giro AGroneGÓcio
do junto com a uSP seu programa de 
Compliance a servidores da Conab, na 
terça-feira (17). Conhecido como Pro-
grama Agro+ integridade, visa aferir o 
cumprimento de normas regulamentares 
e legislativas, políticas e diretrizes, tam-
bém prevenir, mitigar e dar tratamento 
próprio a qualquer tipo de desvio de 
conduta ou inconformidade com regra-
mento interno ou externo. depois de 
evento na Embrapa, foi a vez da Conab, 
outra empresa vinculada ao ministério, 
sediar seminário sobre o assunto. 

TEmPORÁRiA - o ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
blairo Maggi, explicou na segunda-feira 
(16), durante reunião com produtores de 
Minas Gerais, no município de Prata, que 
a determinação de suspender a importa-
ção de leite uruguaio adotada na última 
semana é temporária. Produtores têm 
reclamado junto ao Mapa que a impor-
tação do produto afeta negativamente a 
formação de preços no mercado domés-
tico, inviabilizando a produção local.

EXPORTAÇÕEs - As exportações 
brasileiras do agronegócio aumentaram 
23,7% em setembro, em relação ao mes-
mo mês de 2016. os embarques somaram 
uS$ 8,56 bilhões, ante uS$ 6,92 bi de 
setembro do ano anterior. Com impor-
tações de r$ 1,14 bilhão, o setor teve 
superávit de uS$ 7,41 bilhões. o agro 
representou 45,8% das exportações totais 
brasileiras no mês passado. os números 
constam da balança comercial do agro 
de setembro, divulgada na segunda-
feira (16) pela Secretaria de relações 
internacionais do Agronegócio (Sri) 
do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Agricultura (Mapa).

EXPORTACiÓn - Em missão oficial 
à Espanha, o secretário-executivo do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Eumar Novacki, viajou 
com objetivo de aumentar o comércio 
bilateral e atrair investimentos para 
setores-chaves do agronegócio brasi-
leiro. o setor de fruticultura é um dos 
prioritários, tendo em vista o potencial 
exportador, já que o brasil é o terceiro 
maior produtor mundial nesse segmento, 
depois da China e da Índia, mas exporta 
apenas 2,5% do que produz.

OVOs - o brasil vai exportar ovos 
livres de patógenos específicos (Specific 
Pathogen Free - SPF, na sigla em inglês) 
para o México. o departamento de Saú-
de Animal do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) rece-
beu na segunda-feira (16) comunicado do 
serviço sanitário daquele país, o Servicio 
Nacional de Sanidad inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) da aceitação 
da proposta do Certificado Zoossanitá-
rio internacional (CZi) necessário para 
início das exportações. 

EVEnTO - Estão abertas as inscri-
ções para o brazil-united Arab Emirates 
Agribusiness investor road Show, evento 
que o Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) realiza em 
parceria com a Embaixada dos Emirados 
Árabes, na segunda-feira (23), em brasí-
lia, a partir das 14 horas. Haverá rodadas 
de negócios entre empresas brasileiras 
do setor agropecuário e investidores 
da delegação de Abu dhabi (Emirados 
Árabes unidos). 

inTEGRiDADE - o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) apresentou em evento realiza-

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

diA dA imiGrAção síriA, liBAnesA, 
turcA, PAlestinA, ArmêniA e JordAniAnA 
é comemorAdo com solenidAde em cG

Fotos: Divulgação

Roseli Abrão Possik filha de Abib Possik e neta de José Abrão foi homenageada pelo vereador Dr. Loester

Cynthia Vieira Tannous representando seu esposo Moussa Tannous Mothé, homenageado por Papy

http://www.agro-cartoonsblogspot.com.br
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unidade, José Manuel Cabral, que recebeu a 
delegação junto com outros pesquisadores, 
se comprometeu a enviar modelos de PCt 
(Projetos de Cooperação técnica) para 
fortalecer a parceria entre os dois países. 
“Mais do que intercâmbio de material ge-
nético, o trabalho conjunto com a China 
vai envolver pesquisas de adaptação das 
espécies chinesas às condições brasileiras, 
caracterização genética, conservação e 
também multiplicação a partir de técnicas 
de propagação in vitro.

A delegação visita ainda o Acre, onde 
conhecerá experiências de produtores lo-
cais de bambu, São Paulo e Manaus.
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A China é hoje o maior produtor mundial 
de bambu e o país que obtém maior retorno 
financeiro a planta

A Embrapa recursos Genéticos 
e biotecnologia recebeu no 
dia 17 de outubro de 2017 
uma delegação Chinesa 
composta pelo vice-presi-

dente, Huang Jin, e outros oito profissionais 
da Chinese Academy of Forestry (CAF). o 
objetivo foi discutir formas de ampliar o 
intercâmbio de material genético de bambu 
entre os dois países. A China é hoje o maior 
produtor mundial de bambu e o país que 
obtém maior retorno financeiro com essa 
planta. Além de ser muito utilizado na 
construção civil, movimentando cerca de 
uS$ 30 bilhões, o que representa metade 

do mercado mundial, existem hoje naquele 
país mais de 450 produtos e tecnologias 
patenteadas relacionadas ao bambu e mais 
de duas mil pesquisas em andamento, 
abrangendo diversos segmentos, como 
alimentação, arte, arquitetura, fabricação de 
papel e vestuário, no qual sua fibra natural 
é usada na confecção de seda artificial de 
alta qualidade.

Em 2011, o Ministério da Ciência, tecno-
logia, inovações e Comunicações (MCtiC) 
assinou um Memorando de Entendimento 
(Mou) com o Ministério de Ciência e tec-
nologia da China (MoSt) para fortalecer a 
cadeia produtiva de bambu no brasil. um 

dos focos dessa parceria é viabilizar a capa-
citação de profissionais brasileiros na China. 
Foi o caso do engenheiro civil Vitor Marçal, 
da Associação brasileira de Produtores de 
bambu (AProbAMbu) e do pesquisador 
da Embrapa recursos Genéticos e biotec-
nologia Jonny Pereira, entre muitos outros 
pesquisadores e profissionais que atuam nos 
diversos segmentos que compõem a cadeia 
produtiva de bambu no brasil.

o brasil possui a maior biodiversidade 
de bambu das Américas e uma das maiores 
do mundo, com cerca de quatro milhões de 
hectares de florestas somente na Amazônia 
e mais de 230 espécies nativas do brasil em 
praticamente todas as regiões. Em 2013, a 
Embrapa reforçou o desenvolvimento de 
pesquisas com o bambu, a partir de um pro-
jeto de pesquisa desenvolvido em parceria 
entre duas unidades de pesquisa - Embrapa 
Acre (rio branco, AC) e Embrapa recursos 
Genéticos e biotecnologia (brasília, dF) - 
além da universidade de brasília (unb) e 
da universidade Federal do Acre (uFAC).

A visita à Embrapa recursos Genéticos 
e biotecnologia teve como foco principal 
discutir formas de ampliar o envio de 
variedades chinesas de bambu ao brasil. 
o intuito da delegação da CAF é tornar 
esse processo mais simples e ágil através 
de instrumentos mais específicos de co-
operação para esse fim. o chefe-geral da 

A Secretaria da Agricultura e da 
Pesca de Santa Catarina interdi-
tou preventivamente cultivos de 

ostras, vieiras, mexilhões e berbigões. “A 
medida foi necessária após exames labo-
ratoriais detectarem a presença da toxina 
paralisante (PSP) em cultivos da localidade 
de ilha João da Cunha, no município de 
Porto belo. Como existe a possibilidade 
de a contaminação dos moluscos bivalves, 

a Secretaria da Agricultura interditou todo 
o litoral catarinense de forma preventiva no 
último dia 19”, informou.

Conforme a pasta, está proibida a reti-
rada, comercialização e o consumo destes 
animais e seus produtos, inclusive nos 
costões e beira de praia. Ainda conforme a 
secretaria, o PSP é causado por toxinas do 
grupo saxitoxina que podem causar diar-
reia, náuseas, vômitos, dores abdominais, 

BrAsil e chinA vão 
estreitAr cooPerAção 
em PesquisAs de BAmBu

toxinA levA à interdição de áreAs de cultivo de ostrAs em sAntA cAtArinA
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O vice-presidente da Chinese Academy of Forestry 
(CAF) da China, Huang Jin, conheceu as pesquisas 
de propagação de bambu in vitro

perda de sensibilidade nas extremidades do 
corpo “e, em casos severos, paralisia gene-
ralizada e óbito por falência respiratória”.

“A Companhia integrada de desenvol-
vimento Agrícola de SC(Cidasc) seguirá 
realizando coletas para monitoramento 
das áreas de produção de ostras, vieiras, 
mexilhões e berbigões. os resultados dessas 
análises definirão a liberação ou a manu-
tenção da interdição das áreas afetadas.”

http://www.leilogrande.com.br/agenda_evento.aspx?cod=399&nome=5-etapa-xvi-circuito-fazendas-bartira
http://www.leilogrande.com.br/agenda_evento.aspx?cod=432&nome=66-quarta-da-qualidade-camapua



