
InImIgo natural ataca HelIcoverpa 
armigera e também broca-da-cana
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roUm novo inimigo 
natural encontrado 
em canaviais do Mato 
Grosso do Sul pode 
auxiliar no controle 
biológico da broca-
da-cana (Diatraea 
saccharalis) e da 
Helicoverpa armigera, 
duas lagartas que 
causam prejuízos 
consideráveis à 
agricultura.
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SoFtware SImula 
comportamento 
de agrotóxicoS 
na natureza

SaFra 2014/2015 
deve Ser de 206,3 
mi. de toneladaS

a produção de grãos do Brasil 
na safra 2014/2015 deve ser de 206,3 
milhões de toneladas, de acordo com 
o 10º levantamento de safra divulgado 
pela Companhia Nacional de abaste-
cimento (Conab) dia 9/7. o volume 
teve um aumento de 6,6% em relação 
ao ciclo anterior (2013/2014), quando 
o país produziu 193,62 milhões de 
toneladas.  Página 3.

a Embrapa Meio ambiente (Jagua-
riúna, SP) participa da 22º Hortitec - ex-
posição técnica de horticultura, cultivo 
protegido e culturas intensivas, de 17 
a 19 de junho, em Holambra, SP, com 
tecnologias voltadas para a otimização 
da deposição de agrotóxicos sobre os 
alvos biológicos. Página 7.

o parasitoide Tetrastichus 
howardi (Hymenoptera: 
Eulophidae) já foi regis-
trado em países como a 
austrália, China, Paquistão 

e África do Sul, e mostrou resultados pro-
missores tanto no controle na fase de pupa 
quanto na fase de lagarta. 

as pesquisas que revelam o sucesso do 
uso do parasitoide no combate à broca-da-
-cana e Helicoverpa armigera foram recen-

temente apresentadas no 14º Simpósio de 
Controle Biológico, o Siconbiol, realizado 
em junho, em Teresópolis (RJ).

 "Experimentos foram conduzidos 
visando a avaliar o parasitismo em pupas 
de H. armigera, e os resultados foram 
promissores, com o parasitoide T. howardi 
apresentando porcentagens de parasitismo 
e emergência de 100%, em condições de 

laboratório. Também avançam os estudos 
em relação ao controle da fase larval, e os 
resultados iniciais são considerados satisfa-
tórios", diz Juliana Simonato, doutoranda do 
Programa de Pós-Graduação em Entomo-
logia e Conservação da Biodiversidade, da 
Universidade Federal da Grande dourados 
(UFGd), responsável pela realização desse 
estudo. Continua na página 2.

Tetrastichus howardi, encontrado e canaviais sul-mato-grossenses 

Foto: Divulgação
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o pesquisador Harley Nonato 
de oliveira, chefe-adjunto 
de Pesquisa e desenvolvi-
mento da Embrapa agro-
pecuária oeste (MS), sa-

lienta que a utilização de eulof ídeos para 
controle da broca-da-cana ainda está em 

fase de estudo. "as pesquisas iniciais têm 
apresentado resultados promissores, mas 
precisamos conhecer melhor o compor-
tamento desses parasitoides e avançar nos 
estudos para que, no futuro, eles possam 
ser inseridos nos programas de controle 
biológico de forma que incrementem os 
resultados de controle da praga-alvo", 
explica ele.

oliveira conta que foi possível eviden-
ciar quais seriam os defensivos agrícolas 
mais seletivos para esse eulof ídeo. Esse 
tipo de trabalho é importante, pois permi-
te verificar quais seriam os produtos que 
não afetam os inimigos naturais da broca 
ou que provocam menor impacto sobre 
eles. o estudo também permite apontar 
possibilidades de manejo de liberações de 
inimigos naturais nas áreas a serem tratadas 
em função da necessidade de utilização de 
diferentes produtos químicos.

a pesquisa de multiplicação em escala 
comercial está sendo conduzida pelo pro-
fessor da UFGd Fabricio Fagundes Pereira. 
"Estamos estudando a densidade mais 
adequada de fêmeas por hospedeiro [inseto 
utilizado para criação do inimigo natural], 
período de parasitismo ideal em razão dessa 
densidade de fêmeas dos parasitoides, idade 
apropriada das fêmeas parasitoides e das 
pupas hospedeiras; períodos de armaze-
namento dos hospedeiros natural e alter-
nativo e de parasitoides adultos em baixa 
temperatura para posteriores liberações no 
campo, custo de produção, entre outros", 
enumera Pereira.

após as etapas de laboratório, são rea-
lizados os estudos de campo que buscam 
determinar o número ideal de fêmeas dos 
parasitoides eulof ídeos a serem liberadas. 
o pós-doutorando da UFGd, Samir oli-
veira Kassab, responsável por essa parte do 
trabalho, explica que no campo também é 

avaliada a capacidade de busca e parasitismo 
dos eulof ídeos e são testadas técnicas de 
liberação dos parasitoides em agroecossis-
temas e o efeito da associação com outros 
inimigos naturais como T. howardi e a vespa 
Cotesia flavipes (Hymenoptera: Braconi-
dae), o inimigo natural mais utilizado para 
controle da broca-da-cana.

além de ser eficaz, o controle de pragas 
realizado por inimigos naturais contribui 
com a sustentabilidade ambiental. Por meio 
dessa técnica, é possível reduzir a quanti-
dade de inseticidas químicos utilizada no 
controle de pragas, proporcionando o equi-
líbrio das populações de insetos evitando o 
uso de químicos.

os responsáveis pela pesquisa são pes-
quisadores do Grupo de Controle Biológico 
de insetos da UFGd, que tem como princi-
pais parceiros: Embrapa agropecuária oes-
te, Universidade Federal de Viçosa (UFV) 
e Universidade Federal do Ceará (UFC). 

o professor Pereira afirma que essas 
instituições fazem parte de um grupo no 

Brasil que tem gerado resultados inovado-
res no controle biológico e que esse novo 
aliado poderia contribuir para incrementar 
o programa de controle biológico da broca-
-da-cana, que atualmente conta com mais 
de três milhões de hectares tratados com 
vespinhas de duas espécies (Cotesia flavipes 
e Trichogramma galloi).

deScoberto no mS InImIgo natural ataca 
helicoverPa armigera e broca-da-cana

ImportâncIa econômIca - o Brasil é o maior produtor mundial de cana, 
fazendo com que o País ocupe o primeiro lugar no ranking de produção de açúcar e 
é o maior exportador de etanol do planeta. a broca-da-cana é uma praga que pode 
gerar grandes prejuízos para as lavouras de cana-de-açúcar. Consiste em ataques de 
lagartas que se alimentam inicialmente das folhas do canavial e depois penetram no 
colmo, perfurando-o e abrindo galerias ascendentes na região do palmito, com ori-
f ícios verticais e transversais. ocasionando perdas de produtividade e de qualidade 
tecnológica ao reduzir o teor de açúcar produzido por tonelada.

 Nos primeiros anos do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), no fim da 
década de 1970, a broca-da-cana causava enormes prejuízos nos canaviais, níveis 
de infestação acima de 10% eram comuns. Na primeira metade da década de 1980, 
o controle biológico foi intensificado pela liberação nos canaviais de parasitoides. 
o principal utilizado foi a vespa Cotesia flavipes, e esse tipo de controle reduziu os 
níveis de infestação para menos de 3%, nível que vem sendo mantido desde o início 
da década de 1990.

Fêmea de T. howardi parasitando pupa

Foto: Samir Oliveira Kassab

http://www.senepolcmi.com.br/
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SaFra 2014/2015 
deve Ser de 206,3 
mi. de toneladaS

braSil vai Plantar em 57,5 milhõeS 
de hectareS no ciclo 2014/2015

colheita da SaFrinha avança e atinge 30,55% da área em mt

a produção de grãos do Brasil 
na safra 2014/2015 deve 
ser de 206,3 milhões de 
toneladas, de acordo com o 
10º levantamento de safra 

divulgado pela Companhia Nacional de 
abastecimento (Conab) dia 9/7. o volume 
teve um aumento de 6,6% em relação ao 
ciclo anterior (2013/2014), quando o país 
produziu 193,62 milhões de toneladas. 

Em relação ao balanço do mês passado, 
houve, segundo a Conab, um crescimento 

o levantamento de safra divulgado 
pela Companhia Nacional de 
abastecimento (Conab) dia 9, 

prevê uma área plantada de 57,5 milhões de 
hectares na safra 2014/2015. a Conab ainda 
ressalta que haverá correção nas culturas de 
inverno e no feijão de terceira safra frente 

a colheita da segunda safra de milho 
em Mato Grosso avançou 9,11 
pontos porcentuais nesta semana 

e alcançava 30,55% até quarta-feira, in-
formou nesta sexta-feira (10/7) o instituto 
Mato-grossense de Economia agropecuária 
(imea). o porcentual está levemente abaixo 
do registrado no mesmo período do ano 
passado, segundo o levantamento. Em 10 
de julho de 2014, 32,74% da área já havia 

de 1,8 milhão de toneladas. a Companhia 
informou que o milho de segunda safra foi 
responsável pelo avanço. No ciclo atual, a pro-
jeção é de que a produtividade do cereal atinja 
51,5 milhões de toneladas, ganho de 6,5% na 
comparação com 2013/2014.  a soja deve 
alcançar 96,2 milhões de toneladas, 11,7% 
a mais que as 86,1 milhões da safra anterior.

o secretário de Política agrícola do 
Ministério da agricultura, Pecuária e 
abastecimento (Mapa), andré Nassar, 
destacou a importância da estimativa para 

ao último levantamento, já que o plantio 
dessas culturas continuam em andamento.

a evolução do cultivo de verão de pri-
meira e segunda safras foi toda analisada 
pela pesquisa. de acordo com a Conab, a 
área de plantio das principais culturas é 
0,8% maior que o da safra 2013/2014.  o 

sido colhida.
a região nordeste do Estado tem os 

trabalhos mais adiantados, com 38,37% 
das lavouras colhidas, seguida pelo médio-
-norte, onde a colheita atinge 38,24% da 
área.

Mato Grosso cultivou 3,278 milhões de 
hectares com milho safrinha em 2015. a 
produtividade média registrada na semana 
foi de 109,13 sacas de 60 kg por hectare, 

o PiB (Produto interno Bruto) brasileiro. 
“Esse resultado da produção de grãos, de 
mais de 206 milhões de toneladas, gera 
um crescimento do PiB agrícola muito 
relevante, que vai ser diferente do restante 
da economia”, disse.

Balança comercIal - Nassar 
projeta que 2015 será um ano melhor para 
as exportações. “Na balança comercial, o 
resultado ainda não apareceu em termos 
de preços, mas em relação a volumes já 
estamos vendo que as exportações deste 

aumento foi de 457,7 mil hectares. a soja 
registrou crescimento de 5,8% (1,7 milhão 
de hectares) em relação à área anterior, 
enquanto o milho segunda safra, destaque 
do levantamento, teve um acréscimo de 
3,3% (299,4 mil hectares). No total, a área 
estimada para a soja é de 31,9 milhões de 
hectares, enquanto a de milho de segunda 
safra é de 9,5 milhões.

Segundo a Conab, os dados do 10º 
levantamento da safra 2014/2015 foram 
atualizados entre os dias 22 e 26 de maio. 
o cálculo considera informações de área 

abaixo do apurado na semana anterior, 
quando o rendimento foi de 112,48 sacas 
por hectare.

algodão - ainda de acordo com 
o imea, a colheita de algodão no Estado 
atingiu 9,84% da área plantada na safra da 
safra 2014/15. o avanço é de 7,3 pontos 
porcentuais ante a semana anterior. os 
trabalhos estão adiantados em relação a 
igual período do ano passado, quanto 6,2% 

ano serão maiores que as de 2014.”
diretor de Política agrícola e informa-

ções da Conab, João Marcelo intini desta-
cou o crescimento expressivo do milho de 
segunda safra, favorecido pelas condições 
climáticas. "Esse crescimento está sendo 
registrado nas quatro ou cinco últimas sa-
fras. o milho segunda safra está entrando 
no calendário agrícola de forma definitiva 
e pujante”, disse.

Para o trigo, a Conab aponta uma safra 
de 7 milhões de toneladas.

plantada, produção e produtividade média 
estimadas, evolução do desenvolvimento 
das culturas e pacote tecnológico utiliza-
do pelos produtores, além de evolução da 
colheita

da colheita haviam sido concluídos. a área 
plantada com a fibra em Mato Grosso este 
ano é de 564.161 hectares.

Segundo o instituto, a região mais adian-
tada é o nordeste de MT, com 30,78% da 
área já colhida. Enquanto isso, o oeste do 
Estado é a região com menor porcentual de 
colheita concluída (5,76%). a produtividade 
média até o momento é de 250,2 arrobas 
por hectare.

Milho e soja foram os destaques de levantamento 
divulgado pela Conab nesta no último dia 9

Segundo a Conab, ainda haverá correção nas 
culturas de inverno e para o feijão de terceira 
safra, cujos plantios seguem em andamento

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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de ultraSSom à ordenha: ProdutoreS conhecem 
técnicaS Para melhorar Produção de leite
Monitorar a gestação da vaca 

por intermédio do ultrassom, 
o mesmo aparelho utilizado 

em humanos, aplicar alternativas efi-
cientes de manejo, pasto adequado com 
manutenção, ambiente ideal de ordenha 
e conforto animal. Estes métodos, que 
elevam o volume da produtividade do 
leite, foram demonstrados para mais 
de 150 produtores e técnicos da Região 
Norte de Mato Grosso do Sul, no último 
dia 10, no dia de Campo do Programa 
Mais Leite, desenvolvido pelo Senar/
MS – Serviço Nacional de aprendizagem 
Rural de MS.

do total de participantes das atividades 
práticas desta manhã, 110 pessoas recebem 
o atendimento do Mais Leite. o programa 
oferece ao produtor rural, assistência téc-

nica especializada, com visitas mensais à 
propriedade. os especialistas fazem uma 
análise do rebanho bovino leiteiro e ava-
liam a pastagem local, em seguida dão um 
diagnóstico, detalhando pontos positivos e 
negativos e apresentam ao produtor orien-
tações específicas voltadas para a redução 
de custos e o aumento na produtividade.

 o dia de Campo do Programa Mais 
Leite faz parte da programação da 2ª Feira 
do agronegócio de Coxim, que acontece 
até o próximo domingo (12) e tem abertura 
oficial marcada para às 19 horas, desta sexta-
-feira, no Tatersal do Parque de Exposições 
do Sindicato Rural da cidade.

antes de dar início às atividades, o 
superintendente do Senar/MS, Rogério 
Beretta, fez um relato dos resultados obtidos 
por quem participa da iniciativa. “Com as 

informações em mãos e o acompanhamento 
de um profissional, o criador duplica e em 
alguns casos até triplica a produção diária 
de leite. Quando vê que é possível, ele 
amplia a meta e quer alcançar os 500 litros 
por dia. Êxito de quem toma as rédeas na 
propriedade”.

Para o presidente da Famasul – Fede-
ração da agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso do Sul, Nilton Pickler, entidade 
parceira na realização do dia de Campo, 
só é possível melhorar e aumentar a pro-
dução quando o trabalho é desenvolvido 
em conjunto com a assistência técnica. 
“o que vemos aqui é a preocupação que 
os sindicatos rurais do norte do Estado, 
aqui representado por Coxim, têm em 
trazer um dia de atividades práticas para 
‘tecnificar’ produtores de leite desta re-

eSPecialiStaS debatem deSaFioS do 
Setor agroPecuário na exPô 2015

a programação de agronegócio 
da Expô araçatuba 2015 
contou no último dia 9 com 
uma das grandes novidades 
da 56ª edição da feira: o dia 

do Produtor. Pela primeira vez, o Sindicato 
Rural da alta Noroeste (SiRaN) promoveu 
um dia inteiro com palestras e discussões 
sobre tecnologia, gestão e desenvolvimento 
do setor. Na programação, estiveram pre-
sentes profissionais da área de genética 
animal, economia sustentável e agronomia.

Pela manhã as palestras tiveram como 
tema: Genética – onde tudo começa, com 
o palestrante Cassiano Pelle; Castrar ou 
não castrar? Eia a questão…, com Gabriela 
Perez; Conexão JBS – a nova plataforma 
de parceria, com       Leonardo Ferri; e a 
fazenda economicamente sustentável, com 
William Marchió. Na conversa com pales-
trantes, quem esteve também presente foi 
secretário da agricultura do Estado de São 
Paulo, em exercício, Rubens Rizek, que elo-
giou o dia do Produtor. “Eventos como este, 
com especialistas trazendo informações 
importantes para o produtor rural, e gente 

interessada em adquirir conhecimento, são 
fundamentais para que o agronegócio evo-
lua com sustentabilidade”, afirmou Rizek.

Na parte da tarde foram abordados o 
custo da não tecnificação na alimentação do 
seu rebanho, com antonio Sergio Guatura; 
Pasto – a base para a pecuária rentável, com 
Roberto Risolia; Co-Gestão – Uma exigência 
da agropecuária competitiva, com Francisco 
Vila; Pessoas – o fator chave para a agrope-
cuária de resultados, com Rodrigo Patussi 
Nascimento; e no final do evento foi realizado 
um fórum, que contou as participações de 
Marco antonio Viol, Francisco Vila, Geraldo 
Morais (presidente da associação Brasileira 
da Pecuária – abrapec) e Roberto Risolia.

avalIações - o dia do Produtor 
foi realizado pela empresa Verum, em 
parceria com a Sociedade Rural Brasileira 
(SRB) e o SiRaN, no auditório do recinto 
de exposições Clibas de almeida Prado. 
“Nosso objetivo com esse belo evento da 
promovido pela Verum foi levar conhe-
cimento aos produtores, para que eles se 
conscientizem que precisam investir em 
gestão e diversificar a produção entre pe-

cuária e lavoura”, explicou o presidente do 
SiRaN, Marco antônio Viol.

Para o pecuarista Roberto Castilho, o 
momento do setor produtivo rural é de 
reflexão, e o dia do Produtor proporcionou 
exatamente isso. “acredito que quanto mais 
informações o produtor tiver, melhor ele 
se localizará no mercado. Não apenas na 
questão da produção, que no meu caso é 
bovina, mas também na gerência das pro-
priedades, porque estamos acostumados 
a cuidar da porteira para dentro e, hoje, 
sabemos que os problemas também estão 
do lado de fora”, comentou.

Segundo o administrador de fazenda 
João ordelino diniz, as palestras foram fun-
damentais para discutir o atual momento 
da agropecuária brasileira. “Trabalho com 
isso há mais de 50 anos e vi tudo o que já 
mudou no nosso ramo. Estar aqui hoje, 
ouvindo discussões a cerca da pecuária do 
futuro, é um privilégio que vai acrescentar 
muito no trabalho que já realizo”, disse.

as temáticas do dia do Produtor re-
presentam a fórmula para construir o novo 
modelo de negócio da agropecuária ven-
cedora, que vai do melhoramento genético 
e genética integração lavoura-pecuária, à 
nutrição, sucessão familiar e gestão de pes-
soas. “o produtor precisa se conscientizar 

de que o ensinamento, quando estimulado e 
divulgado, ajuda a evoluir e a enfrentar novos 
desafios”, afirmou o presidente do SiRaN.

de acordo com ele, a intenção do 
sindicato é fazer com o que o dia do Pro-
dutor passe a fazer parte da programação 
oficial do agronegócio da Expô araçatuba. 
"Nossa feira vive um momento de abertura 
de parcerias, tanto no resgate quanto na 
implantação de novos empreendimentos, 
como foi, neste ano, a Expoinel, que voltou 
a inserir araçatuba no ranking nacional de 
julgamentos de Nelore. além disso, quere-
mos trazer o que é produzido na região para 
dentro da exposição e, por isso, é importante 
a aproximação do produtor nos eventos 
dedicados a eles", concluiu Viol. 

gião”, ressalta.
Quem participou do dia de Campo 

recebeu informações referentes ao novo 
curso Técnico em agronegócio oferecido 
pelo Senar/MS em cinco cidades sul-mato-
-grossenses, com um polo ofertante de 
vagas em Coxim. as inscrições vão até 
o dia 24 de julho e abrem caminho para 
as 300 vagas oferecidas na capacitação 
de nível médio, totalmente gratuita, ofe-
recida pela Rede e-Tec. Ministrado na 
metodologia Ead, a qualificação possui 
1.230 horas/aula.

Também participaram do dia de Campo 
o presidente do Sindicato de Pedro Gomes, 
Beto Scalabrini, o presidente do sindicato de 
Rio Verde de Mato Grosso, Niuto Pereira de 
Souza e a presidente da Coxim, Terezinha 
Souza Cândido.

Dia do Produtor foi realizado pela primeira vez 
na feira e reuniu expoentes em Araçatuba

Foto: Divulgação
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https://www.facebook.com/terranovacentrodeeventos?fref=ts
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mp que lIbera tratoreS 
de emplacamento é 
aProvada no Senado

o Plenário do Senado apro-
vou nesta no último dia 8, 
um Projeto de Lei decor-
rente da Medida Provi-
sória (MP) 673/2015, que 

isenta de licenciamento e de emplacamen-
to as máquinas agrícolas e os veículos 
usados para puxar essas máquinas. o 
texto, que agora segue para sanção, tam-
bém impede a cobrança futura de iPVa 
e outras taxas sobre o maquinário. Esses 
veículos passarão a ser cadastrados com 
registro único, sem qualquer cobrança de 
impostos ou taxas.

a decisão, segundo o governo, pode 
aumentar a eficiência no setor rural, es-
pecialmente no processo de mecanização 
agrícola. Com a redução de custos e de 
procedimentos burocráticos, o governo 

espera que a medida possa contribuir 
para o aumento da competitividade do 
agronegócio.

o senador Blairo Maggi (PR-MT), rela-
tor da matéria, informou à agência Senado 
que a exigência de registro será apenas para 
as máquinas agrícolas fabricadas a partir de 
2016. Segundo o senador, a medida evita 
custos adicionais, além de evitar exigências 
“descabidas”, já que a maioria das máquinas 
agrícolas não transita em vias públicas. “É 
uma medida relevante, uma vez que o em-
prego de máquinas agrícolas é fundamental 
para o aumento da atividade rural”, disse.

JerIco - o relatório já tinha sido 
aprovado sem nenhuma emenda na Câmara 
dos deputados. Pelo texto, o “jerico” foi 
reconhecido como um trator. “o 'jerico' é 
um híbrido entre a canga de um animal e 

um pequeno trator. Esse tipo de veículo é 
muito comum em algumas regiões do país. 
É um avanço o fato de o trabalhador rural 
poder usar o 'jerico'”, disse o senador acir 
Gurgacz (PdT-Ro), presidente da comissão 
mista que analisou a medida provisória.

Pelo texto aprovado, operadores de 
máquinas de construção ou de trator ficam 
submetidos às mesmas regras definidas 
para a categoria dos motoristas profissio-
nais como direito a horas-extras, jornada 

máxima e período de descanso. Para Blairo 
Maggi, a medida vai ajudar a resolver parte 
de dívidas trabalhistas dos fazendeiros e 
ajudar o tratorista a ter uma renda melhor.

a MP traz ainda mudanças em regras 
do trânsito. Segundo o texto, dirigir na faixa 
exclusiva para transporte público coletivo 
passa de infração leve para gravíssima, com 
a apreensão do veículo. igualmente passa 
a ser considerada infração gravíssima o 
transporte pirata de passageiros.

Plenário da casa votou projeto de lei dia 8/7; 
matéria agora segue para sanção

Foto: Divulgação

http://www.expocorte.com.br
http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
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embraPa deSenvolve SoFtware que SImula 
comPortamento de agrotóxicoS na natureza
Realizar a previsão do compor-

tamento ambiental do agrotó-
xico antes mesmo de o produto 
ser aplicado na lavoura. Esse 
é o objetivo do acha, sigla de 

avaliação da Contaminação Hídrica por 
agrotóxico, programa computacional que 
simula o comportamento ambiental de mo-
léculas de agrotóxicos em cenários agrícolas 
brasileiros, com baixo custo, mais agilidade 
na avaliação dos resultados.

o software está em fase de validação 
e será disponibilizado daqui a dois anos, 
aproximadamente. Mas já é certo que o 
sistema substituirá métodos dispendiosos 
de avaliação de riscos ambientais.

o software simula o comportamento de 
agrotóxicos em cenários agrícolas brasilei-
ros, e gera como resultados a avaliação da 
profundidade que um agrotóxico poderá 
chegar, informando o potencial de conta-
minação da água subterrânea, a persistência 
do agrotóxico no solo em que foi aplicado 
entre outros dados. 

Sem o uso de um software, seriam neces-
sários, considerando as diversas variáveis, 

vários experimentos para a elaboração de 
um manual completo sobre a aplicação. 
"os gastos ficam altos devido ao custo dos 
equipamentos, análises complexas e mão de 
obra especializada", afirma o pesquisador 
da Embrapa Rômulo Penna Scorza Junior, 
que atua na área de contaminação ambiental 
por agrotóxicos e modelagem matemática 
e simulação da dinâmica de químicos no 
ambiente e solo.

o especialista explica que, com infor-

mações sobre clima, solo e molécula do 
agrotóxico, é possível saber, por meio de 
modelos matemáticos, até a profundidade 
a que o produto chegará, qual será sua con-
centração naquele ponto, quanto tempo vai 
permanecer no solo e o que aconteceria com 
o produto ao se mudar a época de aplicação, 
ou seja, o momento de aplicação em que 
haveria maior risco de contaminação em 
função das condições climáticas.

sIstema em parcerIa - o acha 

é resultado de um projeto de pesquisa da 
Embrapa agropecuária oeste (MS) em 
parceria com a Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul (Uems) e financiado 
pela Embrapa e pelo fundo CT-Hidro do 
Conselho Nacional de desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). 

o cientista da computação, Filipe 
Névola, então estudante da Uems, foi o 
responsável por elaborar a programação 
do acha. o software será disponibilizado 
na internet para ser acessado por órgãos 
ambientais. Névola explica que não será 
preciso instalar nenhum programa no 
computador para utilizá-lo. 

 o programa será integrado, ou seja, 
será possível acessar bases para uso nas 
simulações, como por exemplo, registros 
climáticos, compostos químicos, solos, 
entre outros dados. outra vantagem do 
acha é que haverá diferentes níveis de 
acesso aos dados simulados e às bases. 
"Com o software,  é possível determinar se 
uma informação específica é privada ou se é 
pública para as instituições que o utilizam", 
destaca o desenvolvedor de sistemas.
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SIStema ocb lança cenSo 
do cooPerativiSmo de leite
o Sistema oCB, em parceria 

com a Embrapa Gado de 
Leite, inicia em agosto, o 
Censo do Cooperativismo 
de Leite. a expectativa é 

que mais de 200 cooperativas de todo o 
país sejam ouvidas. o objetivo é levantar 
os principais gargalos e os desafios do setor, 
para, a partir daí, elaborar uma política de 
atuação orientada, pautada nas demandas 
mais urgentes do segmento.

o censo foi lançado durante a reunião 
dos integrantes da Câmara do Leite do 
Sistema oCB. o evento ocorreu na sede da 
entidade, em Brasília, e também foi palco 
da apresentação do Segundo Encontro de 
Jovens Produtores de Leite, a ser realizado 
entre os dias 15 e 17 de setembro, em Juiz 
de Fora (MG). o encontro é realizado pela 
Federação Panamericana de Lácteos (Fe-
pale) e deve receber cerca de 250 pessoas.

o presidente da instituição, Márcio Lo-
pes de Freitas, que participou da abertura 
da reunião, reforçou a necessidade de o 

setor estar unido para continuar pensan-
do nos melhores caminhos rumo ao seu 
crescimento.

“É preciso estarmos com as nossas 
bases sólidas, preparando as cooperativas 
para enfrentarem o que virá pela frente. 
Estamos vivendo um cenário novo, onde 
novos ministros e presidentes de autarquias 
passam a assumir as pastas das quais pre-
cisamos estar mais próximos. E por isso, é 
urgente termos uma agenda positiva que 
nos dê respaldo na hora de encarar o nosso 
futuro, pois não podemos nunca perder de 
vista que se estamos aqui, hoje, é porque é 
temos o dever de melhorar a qualidade de 
vida do cooperado e de sua família”, comenta 
Márcio Freitas.

PadRoNiZação – o diretor do de-
partamento de inspeção de Produtos de 
origem animal (dipoa), José Luís Vargas, 
por sua vez, disse que, nos cerca de 100 dias 
à frente do organismo, fez um diagnóstico 
sobre os serviços de inspeção federal. “o 
resultado subsidiou a reorganização do 

departamento que terá diretorias de inspe-
ção, registro, equivalência, regulamentação 
e outros. Nosso objetivo é concluir este 
processo em até dois meses. Com isso, 
esperamos mais harmonia e padronização 
dos serviços”, explica Vargas.

SERiEdadE – o coordenador da 
Câmara do Leite do Sistema oCB, Vi-
cente Nogueira, fez questão de ressaltar 
o apoio dado pela instituição ao trabalho 
do colegiado e reforçou que a presença de 
dois representantes do Governo Federal 
na reunião é o sinal de que o processo de 
representação política, bem como a sensi-
bilização das necessidades do setor lácteo 
têm sido realizados com seriedade e eficácia.

“a oCB, em parceria com vários insti-
tutos, com sua atuação junto ao Congresso 
Nacional e ao governo tem possibilitado 
grandes avanços do setor. Quanto ao nosso 
futuro, vamos construí-lo, com união, de 
forma consciente e com solidez”, argumenta 
Nogueira. 

CRiSE ECoNÔMiCa – a reunião do 

Câmara do Leite contou com palestra Ten-
dências Macroeconômicas da Economia 
Brasileira e seus Reflexos para o agronegó-
cio Nacional, ministrada por Paulo Rabello 
de Castro, doutor em economia pela Univer-
sidade de Chicago (EUa). Ele disse que ao 
longo dos últimos 40 anos tem sido possível 
observar o imenso desenvolvimento do 
setor lácteo. “Tecnologicamente, temos 
atualmente uma extraordinária realidade 
na produção leiteira”, avalia.

Segundo o especialista, a economia 
internacional, ao contrário do que dizem 
alguns especialistas, não se recuperou dos 
efeitos da crise de 2008. Na década de 70 e 
agora nos anos 90 houve grandes períodos 
de desarrumação econômica. E em todos 
estes períodos, os setores organizados 
conseguiram sobressair.

Fonte: Sistema oCB
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compoStagem e vermicomPoStagem auxiliam a 
tranSFormação de reSíduoS em inSumoS agrícolaS

Produzir fertilizante orgânico 
a custo relativamente baixo é 
possível sem dificuldade para 
o produtor rural por meio da 
compostagem ou vermicompos-

tagem. Segundo o pesquisador da Embrapa 
agropecuária oeste (dourados, MS), ivo de 
Sá Motta, adubos orgânicos alternativos são 
facilmente produzidos nas propriedades. E 
a matéria-prima pode ser obtida a partir de 
restos de frutas, verduras, cascas de ovos e 
outros tipos de alimentos, assim como de 
resíduos de palhas, camas de criações, ester-
co e resíduos agroindustriais. "os resíduos 
transformados em insumos agrícolas por 
meio dessas duas práticas reciclam resíduos 
locais e contribuem para o aumento da capa-
cidade produtiva dos solos, diz o pesquisador.

Segundo Motta, esses materiais no caso 
da compostagem são decompostos por 
microorganismos, como fungos e bactérias, 
e na vermicompostagem pela ação das 
minhocas) desde que estejam com a umi-
dade adequada e na presença de ar. Como 
resultado, são transformados em húmus 
mais matéria orgânica em humificação.

"Se o produtor rural não tiver equi-
pamentos, tais como trator com pá car-
regadeira, composteiras ou carretas para 
enleiramento do material para a preparação 
do composto ou vermicomposto, a operação 
pode ser realizada manualmente com forca-
dos ou gadanhos, curvos e retos; enxadas, 
pás e carrinho de mão", afirma.

Como consequência, estão os impactos 
sociais, econômicos e ambientais positivos, 
"já que as famílias poderão produzir seu pró-
prio fertilizante (orgânico), diminuir custos 
na propriedade e até mesmo aumentar a 
renda, além de conservar o solo e a água dos 
rios e de lençóis freáticos", destaca Motta.

os produtos da compostagem e ver-
micompostagem podem ser utilizados em 
cultivos intensivos diversos, tais como hor-
tas, pomares, ervas medicinais, floricultura 
e condimentares, como adubo orgânico, 
húmus liquido ou chá de composto e subs-
trato para mudas.

BenefícIos - Entre as vantagens 
no uso da adubação orgânica, estão a me-
lhoria da fertilidade do solo, por fornecer 
nutrientes para as plantas, assim como 
nutrientes e energia para os organismos 
benéficos do solo; o aumento da infiltração 
e o armazenamento de água e aeração do 

solo entre outros.
"Podemos dizer que o "composto" 

e o "húmus de minhoca", melhoram os 
atributos químicos, biológicos e f ísicos 
do solo. Quando utilizamos o composto 
(ou húmus) ao invés de estercos temos os 
seguintes benef ícios: maior rendimento 
devido à utilização de restos vegetais, eli-
minação de sementeira de plantas invasoras 
e microorganismos patogênicos devido ao 
aumento da temperatura no interior da pilha 
durante o processo de decomposição, além 
de fornecer para o solo/planta um adubo 
mais elaborado, prontamente disponível 
para a planta", destaca o pesquisador Motta.

Entre os insumos produzidos temos os 
substratos para mudas, que além de baixo 
custo por serem produzidos com recursos 
locais, possibilitam a produção de mudas 
com qualidade, em substratos, tubetes ou 
sacos plásticos.

requIsItos mínImos - Entre as 
condições básicas para começar a produção 
do composto orgânico ou húmus de minho-
ca, está a escolha do local, que deve ficar a 
pleno sol ou, no máximo, semi-sombreado 
com árvores esparsas.  o lugar deve ter 
disponibilidade de água para irrigação da 
pilha ou leira, mas não pode estar sujeito 

a encharcamento, por isso o terreno deve 
ser ligeiramente inclinado. deve ser de fá-
cil acesso e próximo aos cultivos, onde os 
resíduos orgânicos serão depositados para 
a montagem das pilhas.

outro requisito que deve ser mencio-
nado é sobre a diversidade e tamanho dos 
materiais usados: quanto mais variados e 
mais picados os componentes (tamanho 
máximo de 6 cm), melhor será a qualidade 
do composto ou húmus de minhoca e a 
finalização do processo será mais rápida.

Motta explica que, dependendo dos 
materiais utilizados, é possível ter o produto 
final pronto em aproximadamente 90 dias. 
o composto ou húmus deve ter cor escura 

Os resíduos de origem animal e vegetal, 
processados biologicamente, são transformados 
em composto orgânico e húmus de minhoca

marrom café, cheiro agradável de terra, de 
mato, aspecto "gorduroso" e consistência 
friável ou que se fragmenta com a pressão 
dos dedos. "depois de pronto, o insumo 
deve ser utilizado logo em seguida, ou então 
desde que possível armazená-lo protegido 
do sol e da chuva para manter a sua quali-
dade", orienta o pesquisador.

curIosIdade - Motta conta que a 
compostagem é uma técnica milenar, pra-
ticada pelos chineses há mais de cinco mil 
anos. albert Howard "pai da agricultura 
orgânica" aperfeiçoou a técnica já no século 
XX, década de 1940, em indore na Índia, 
por isso conhecido por método indore de 
compostagem.

Produção de húmus em leiras (sulcos)

Foto: Ivo de Sá Motta/Embrapa

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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Falta de dadoS Sobre PeSca 
é obStáculo para geStão 
SuStentável, diz Secretário

que provocam o desequilíbrio do solo. 
os nematoides, por exemplo, são res-
ponsáveis pela perda anual de 5 a 10% 
da produção brasileira de soja, segundo 
levantamento da Empresa Brasileira de 
Pesquisa agropecuária (Embrapa).

aumento. as importações de 
cereais da argélia somaram US$ 1,65 
bilhão de janeiro a maio, um aumento 
de 14% em relação ao mesmo período 
do ano passado, de acordo com o Centro 
Nacional de informação e Estatísticas das 
alfândegas (CNiS). Foram importadas 
4,99 milhões de toneladas, um cresci-
mento de 2,5% na mesma comparação. 
o trigo foi o principal cereal adquirido 
com importações de US$ 1,15 bilhão, um 
avanço de 18,5% sobre os cinco primeiros 
meses de 2014.

queda. Nem mesmo o boom das 
exportações de soja em grão no mês de 
junho foi suficiente para evitar a ma-
nutenção da trajetória de queda sobre 
a receita do comércio internacional de 
Mato Grosso. o faturamento do primeiro 
semestre encolheu 24,46% em relação ao 
mesmo período do ano passado. Confor-
me dados do Ministério do desenvolvi-
mento, indústria e Comércio Exterior 
(MdiC), os embarques mato-grossenses 
somaram US$ 6,54 bilhões contra US$ 
8,65 bilhões de igual período de 2014.

ferrugem asIÁtIca. a Funda-
ção Chapadão (Mato Grosso do Sul) vem 
utilizando “fungicidas protetores” como 
ferramenta para diminuir a resistência da 
ferrugem asiática da soja aos produtos co-
merciais utilizados atualmente. a eficiência 
de princípios ativos como a estrobilurina 
e triazóis caiu entre 30% a 20% no último 
ano, preocupando os produtores. 

Maurício Picazo Galhardo

giro agronegócio
dIfIculdade. o Fundo Mone-

tário internacional (FMi) aumentou a 
expectativa de encolhimento da econo-
mia do Brasil em 2015. Segundo relatório 
divulgado na quinta-feira (9/7), a previ-
são passou para contração de 1,5%, uma 
piora em relação à estimativa anterior, de 
redução de 1%. Para 2016, a expectativa 
ainda é de crescimento, porém a previsão 
de expansão diminuiu de 1% para 0,7%.

posItIvo. a sexta estimativa de 
2015 para a safra nacional de cereais, 
leguminosas e oleaginosas totalizou 
205,8 milhões de toneladas, 6,7% acima 
da obtida em 2014 (192,9 milhões de 
toneladas) e maior 1.489.457 toneladas 
(0,7%) que a avaliação de maio. a esti-
mativa da área a ser colhida é de 57,5 
milhões de hectares, um acréscimo de 
1,9% frente à área colhida em 2014 (56,4 
milhões de hectares), com diminuição 
de 45.827 hectares em relação ao mês 
anterior (-0,1%). 

recorde. as exportações brasileiras 
de soja totalizaram 9,81 milhões de tone-
ladas em junho, segundo o Ministério do 
desenvolvimento, indústria e Comércio 
Exterior (MdiC). Foi o maior volume 
mensal embarcado na história. as exporta-
ções aumentaram 5,0% em relação a maio 
deste ano, quando foram exportadas 9,34 
milhões de toneladas, recorde até então. 
Em relação a junho do ano passado, o vo-
lume cresceu 42,3%. Foram 2,92 milhões 
de toneladas a mais este ano.

maneJo IntelIgente. a pre-
sença de nematoides e doenças como o 
mofo branco representa um dos prin-
cipais decréscimos de produtividade 
de soja e feijão em regiões do Cerrado, 
sobretudo em áreas de monocultura 

Fontes: G1, IBGE, Scot Consultoria, Agrolink, Agência de Notícias Brasil - Árabe, Diário de Cuiabá. 
Dê sua opinião: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com. 

Boa semana e um forte abraço.

a urgência para melhorar o 
planejamento da pesca ma-
rinha no Brasil é consenso 
entre o governo federal, 
pescadores artesanais, in-

dústria e pesquisadores. apesar do grande 
potencial econômico da atividade no país, 
o Ministério da Pesca e aquicultura reco-
nhece que as áreas de monitoramento e 
gestão pesqueira não avançam há sete anos. 
desde 2008, com a desativação do Sistema 
Nacional de Coleta de dados Estatísticos, 
o país não coleta dados nacionais sobre o 
estoque de peixes, o que impede a gestão 
eficiente dos recursos.

Na opinião do Secretário de Planeja-
mento e ordenamento da Pesca do mi-
nistério, Fábio Hazin, (foto), os prejuízos 
disso são enormes. "o fato de o Brasil ter 
atravessado alguns anos sem a geração 
de dados estatísticos nos impede de fazer 
um planejamento adequado da atividade 
pesqueira, porque não podemos planejar, 
nem administrar, nem gerir aquilo que não 
conhecemos", resume.

Para ele, o maior desafio da pasta é 
reconstruir o sistema de coleta de dados, 
que até a criação do ministério, em 2003, 
era gerido pelo instituto Brasileiro do Meio 
ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (ibama). após esbarrar em muitas 
questões burocráticas, o ministério busca 
saídas como acordos com universidades 
parceiras, editais para licenciamento am-
biental e automonitoramento em reservas 
extrativistas para reativar a geração dos 
dados nacionais.

de acordo com o pescador artesanal 
antônio Vieira, no setor há 53 anos, a falta 
de dados prejudica os trabalhadores. “a falta 
de monitoramento faz com que os pesca-

dores artesanais sejam responsabilizados 
por problemas que não foram causados por 
eles, como a pesca excessiva, a poluição e 
a destruição de matas ciliares, que causam 
impacto na quantidade de peixes”, ressaltou 
o pescador do município de Laguna, em 
Santa Catarina.

a bióloga marinha Mônica Perez, 
diretora da oceana, organização interna-
cional de defesa dos oceanos, garante que 
o Brasil não sabe ao certo a quantidade 
de peixes que foi pescada no último ano 
nem o volume que deve pescar. “Só temos 
projeções, estimativas. Não é suficiente. 
imagina o setor agrícola não saber quanto 
produziu?", indaga.

de acordo com estimativa do ministério, 
foram pescados em 2013 aproximadamente 
765 mil toneladas. o número não diferen-
cia as espécies marinhas das continentais. 
a oceana estima que o volume atual de 
espécies marinhas pescadas seja 400 mil 
toneladas por ano.
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Desde 2008, não é feita uma coleta de dados 
nacionais sobre o estoque de peixes
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o iPca doS últimoS 12 meSeS e a inFlação de ovoS e FrangoS
o levantamento do iBGE para 

avaliação da evolução do quadro 
inflacionário brasileiro demonstra 

que os produtos da avicultura – frango 
e ovo – continuam não participando do 
agravamento desse quadro. Pelo contrário.

Nos doze meses encerrados em junho, 
em onze das treze capitais pesquisadas o 
ovo registrou evolução de preço em índices 
inferiores ao da inflação, sendo que em três 

delas (Porto alegre, São Paulo e distrito 
Federal) houve redução em relação aos 12 
meses imediatamente anteriores. assim, 
em apenas duas capitais (Belém e Salvador) 
o ovo acumula variação de preço superior 
à inflação.

Com o frango a situação é bem similar. 
Mas em apenas uma capital (Goiânia) a 
variação de preço superou o índice infla-
cionário. ou seja: em doze delas o preço 

real do frango teve evolução negativa, 
sendo que em Porto alegre, Recife, Belém e 
Fortaleza também o preço nominal evoluiu 
negativamente.

a título de informação extra, a tabela 
abaixo traz, além do índice geral (iPCa) e da 
variação do ovo e do frango inteiro, também 
a variação de uma peça de carne bovina 
habitualmente adotada para comparativos 
com o frango – o acém. Como se constata, 

dia de camPo aPreSenta SiStema de 
automação na nutrição de bovinoS
Realizado no último dia 4, na 

Fazenda São João em doura-
dos (MS), reuniu cerca de 150 
pessoas para mostrar a forma 
de trabalho na propriedade. 

Rogério Goulart, da São João, afirma que  
o resumo do trabalho apresentado no dia 
de campo é a automação.  “automatizar a 
engorda do boi, seguindo os caminhos do 
frango e do suíno. intensificamos a engorda 
em áreas pequenas, aumentando a produ-
tividade por área, com pouca mão de obra 
e resultados satisfatórios.” 

No evento Rogério apresentou um curral 
automatizado, acionado por sensores que 
detectam o nível de ração no cocho, onde 
a ração fornecida pela Zoomix sai do silo 
e chega ao cocho, que tem um muro “oco” 
por onde é despejada, até atingir o nível e 
o sistema parar. 

Para Márcio Roberto da Zoomix, 

empresa responsável pela nutrição dos 
bovinos, “a maior contribuição está na 
flexibilidade. a gente consegue adaptar a 
formulação, ajustar preços em virtude de 
aditivos, rapidez na entrega, enfim, estamos 
muito antenados ao que o mercado tem de 
melhor em virtude do que o cliente precisa. 
Estamos sempre viajando, se informando 
e procurando capacitação para atender 
nossos parceiros.” 

Márcio falou também sobre a mudança 
de mercado, “o mercado mudou muito. 
Estamos acompanhando essa evolução pela 
busca de maior produtividade. Na indústria 
sentimos isso na linha de produção, pois 
houve um crescimento na busca por pro-
dutos de maior desempenho, como farelado 
e rações. Mas é claro que a conta tem que 
fechar. É aí que entram nossos técnicos 
com a orientação para adaptar os produtos 
a realidade do produtor.” 

a menor variação observada (pouco mais 
de 16% em Vitória) corresponde a quase 
o dobro do iPCa acumulado no período. 

FotoS: Wisley Torales / Agroin Comunicação
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Confira algumas fotos do evento e as demais no site www.agroin.com.br.
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preço do caFé arábica Sobe menoS 
que o do robuSta em junho, diz oic

os cafés arábica e robusta, 
que compõem o indicador 
de preço da organiza-
ção internacional do Café 
(oiC), tiveram comporta-

mento desigual em junho em relação ao mês 
anterior. os três grupos de arábica (suaves 
colombianos, outros suaves e naturais bra-
sileiros) subiram pouco, respectivamente, 
1,2%, 0,8% e 0,1%. Em compensação, o ro-
busta aumentou 3,1% em junho em relação 
ao mês anterior, "o que pode ser atribuído 

às preocupações com a oferta do Vietnã", 
maior produtor mundial desse tipo de café, 
informa a oiC, em relatório mensal.

as exportações de café do Vietnã tive-
ram expressiva queda de 40,4% em maio 
em relação ao mesmo mês de 2014, para 
1,5 milhão de sacas de 60 kg. "É dif ícil, 
neste momento, dizer se essa queda nos 
embarques vietnamitas ocorre por causa 
da redução na produção ou do acúmulo de 
estoques", pondera a organização.

o resultado é que a arbitragem entre os 

mercados futuros de arábica (Nova York) e 
robusta (Londres), em junho, estreitaram 
2,8%, para apenas 55,61 centavos de dólar 
por libra-peso, nível mais baixo desde ja-
neiro de 2014. Este aperto "poderia poten-
cialmente encorajar torrefadores a ajustar 
seus blends, aumentando a proporção de 
café arábica", observa a oiC.

o estoque certificado de café arábica 
na Bolsa de Nova York (iCE Futures US) 
subiu ligeiramente em junho, para 2,4 
milhões de sacas, "mas permanecem em 
níveis relativamente baixos", diz a oiC. 
Já o volume dos estoques de robusta na 
Bolsa de Londres (iCE Futures Europe) 
se recompôs rapidamente nos últimos 15 
meses, saindo de apenas 274 mil sacas em 

abril de 2014 para cerca de 3,1 milhões de 
sacas no mês passado.

a oiC estima que a produção mundial 
de café no ano-safra 2014/2015 deve alcan-
çar 141,9 milhões de sacas. Esse volume é 
significativamente menor do que o consumo 
mundial, que é estimado em 149,3 milhões 
de sacas em ano civil de 2014.
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3º Fórum de agricultura da américa do Sul debate 
creScimento do agronegócio na economia mundial 

Para debater um cenário global que 
depende e exige cada vez mais do 
agronegócio, o Fórum de agricultura 

da américa do Sul (agricultural outlook 
Forum 2015) realiza sua terceira edição nos 
dias 12 e 13 de novembro, agora em Curitiba, 
no Museu oscar Niemeyer. 

Com o mote “Sociedade Urbana, Eco-
nomia Rural”, o outlook Fórum 2015 trará 
16 temas, divididos entre painéis simultâ-
neos e grandes conferências, para abordar 
assuntos diversos que envolvem o agrone-
gócio mundial: de tecnologia e conjuntura 
econômica à necessidade de ganhos em 
sustentabilidade. Com base em um ponto 
de vista sul-americano, o fórum vai debater 

a demanda crescente por alimentos em 
um contexto globalizado, e como os atores 
produtivos deverão se comportar dentro do 
campo geopolítico atual. 

o agronegócio responde por quase 1/4 
do Produto interno Bruto (PiB) brasileiro e 

1/3 do PiB de estados em que a economia 
está baseada no setor agropecuário, como é 
o caso do Paraná. Para 2015, o setor deverá 
ser o único a apresentar crescimento em 
um momento de estagnação da economia.

a mudança de local do evento para a 

capital paranaense – as duas primeiras 
edições ocorreram em Foz do iguaçu (PR) 
– visa facilitar o acesso de todos os elos 
da cadeia produtiva e permitir a diversi-
ficação do público.  “o outlook Fórum 
se consolidou como um grande encontro 
internacional para debater o setor agro, 
suas tendências e perspectivas. Por isso, 
trouxemos o evento a Curitiba com o intuito 
de expandi-lo e de enriquecer essa conversa. 
Esperamos reunir mais de 400 pessoas de 
15 países diferentes”, explica o coordenador 
do Núcleo de agronegócio da Gazeta do 
Povo, Giovani Ferreira. 

No ano passado, o 2° Fórum de agri-
cultura da américa do Sul reuniu 35 pales-
trantes e mais de 300 lideranças do setor 
de 11 países ao longo de dois dias. o tema 
debatido, “inovação e Sustentabilidade no 
Campo”, procurou a discutir a américa do 
Sul enquanto bloco e apontar caminhos para 
a região se estruturar de forma cooperativa, 
buscando manter a competitividade em um 
mundo globalizado. 

O evento terá sua 
terceira edição em 
Curitiba, nos dias 12 e 
13 de novembro

Três grupos de arábica suaves colombianos, outros 
suaves e naturais brasileiros subiram pouco no 
período

Foto: Divulgação

https://www.facebook.com/agroincomunicacao

