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exPortações de 
carne bovina 
brasileira 
crescem 19%

A quantia de 382 mil toneladas 
de carne bovina brasileira embarcada 
para o exterior representa um aumento 
de 19% de crescimento no primeiro 
trimestre de 2014. o fôlego vem 
desde 2013, que foi um ano marcado 
pelo crescimento acelerado do setor. 
Página 2.

A perspectiva de menor oferta de 
suco de laranja dos Estados Unidos 
pode refletir em maior demanda pelo 
produto do Brasil, interferindo nos 
preços. A avaliação é do Centro de 
Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea). Página 6.

comércio mundial crescerá 
4,7% em 2014, segundo omc
Atividade será estimulada 
principalmente pela Ásia

o comércio mundial aumen-
tará 4,7% em 2014, mais do 
que o dobro do ano pas-
sado (2,1%), projeção que 
sinaliza uma melhora da 

economia internacional, mas que ainda não 
significa o retorno ao 5,3% de crescimento 
médio dos últimos vinte anos.os números 
foram apresentados dia 14 em Genabra e 
fazem parte do relatório anual da organi-
zação Mundial do Comércio (oMC).

o organismo considera que atualmente 
os riscos nos países desenvolvidos são meno-
res do que no passado imediato, mas aumen-
taram nas economias em desenvolvimento.

Segundo a análise da oMC, as trocas 
comerciais aumentaram apenas 2,1% em 
2013 em termos de volume, o que para o 
diretor-geral da organização, o brasileiro 
Roberto Azevêdo, demonstra a letargia que 
o comércio segue sofrendo.

Ao apresentar as projeções da oMC, 
Azevedo ressaltou que o crescimento de 
2014 será "modesto" já que nem sequer che-
ga à média histórica, mas pelo menos indica 
"que estamos em boa direção", caminhando 
para a consolidação desta melhora em 2015.

o comércio internacional será estimu-
lado, por mais um ano, pela Ásia, cujas 
exportações crescerão 6,9%, enquanto as 
importações subirão 6,4%, uma melhoria 

Foto: Site WTO.ORG

menor Produção 
de laranja nos eua 
deve Pressionar 
Preços

sólida em relação ao 4,6% e ao 4,5% de 2013.
"A Ásia lidera o caminho", disse o econo-

mista Robert Teh, para quem as projeções 
para este ano partem da expectativa de que 
haverá uma recuperação relativa da deman-
da e da atividade econômica na Europa nos 
próximos dois anos.

o economista lembrou que, mesmo com 
a crise, o bloco comunitário representa dois 
terços do comércio mundial, o que explica 
sua importância para outras regiões.

Por sua parte, Azevêdo esclareceu que 
os números representam a "melhor estima-
tiva" da oMC e estão baseadas no cenário 
internacional atual.

o diretor frisou que as projeções podem 
ser revisadas em baixa em caso de alguma 
nova crise, como por exemplo a situação 

na Ucrânia.
"É muito dif ícil prever o momento e 

o impacto de uma crise, que pode vir de 
questões econômicas ou geopolíticas. de-
pendendo do tamanho, do momento e de 
sua natureza, seu impacto pode ser muito 
diferente", disse o chefe da organização 
intergovernamental.

A oMC já teve que revisar no ano passado 
sua previsão inicial de crescimento do comér-
cio na Europa, rebaixada de 3,3% para 2,5%, 
embora no final tenha sido de apenas 2,1%.

A revisão se deveu ao fato da recessão 
na União Europeia não ter terminado no 
primeiro trimestre do ano passado, mas no 
segundo, o que significou que a recuperação 
de sua atividade econômica foi mais lenta 
que o esperado.
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Em período de discussões sobre 
construções superfaturadas 
de estádios, assuntos políticos 
nacionais e internacionais, mui-
tos de nós brasileiros podemos 

esquecer toda esta discussão aproveitar este 
grande evento e transformar o momento 
CoPA do MUNdo em empreendimento.

Segundo pesquisa do Ministério do 
Turismo o Brasil deve receber cerca de 600 
mil turistas estrangeiros e três milhões de 
brasileiros devem viajar dentro do Brasil 
durante os 30 dias de campeonato mundial.

Hoje o Brasil é considerado referência 
em produção de alimentos de origem vege-
tal e animal, abastecendo grandes potenciais 
mundiais.

Um dos produtos de maior comerciali-
zação é a carne bovina. Segundo a ABiEC 
(Associação Brasileira das indústrias 

vizinhos argentinos que são pós-graduados 
e grandes apreciadores de carne. Mas 
porque a Argentina que tem uma produ-
ção menor de carne e tem um produto de 
melhor qualidade?

Enfim todos que virão ao Brasil dire-
tamente ou indiretamente por causa da 
Copa do Mundo irão comer em fast foods, 
restaurantes e hotéis seja qual for o local. 
Fica mais uma questão o que iremos oferecer 
para este público?

o Brasil e os brasileiros terão uma gran-
de oportunidade em investir no mercado 
alimentos de qualidade em especial carnes, 
para este público estrangeiro e doméstico. 
Mostrando que aqui também somos um país 
sustentável, altamente competitivo e que 
podemos oferecer produtos com qualidade 
e padronização.

A cadeia produtiva da carne deveria 

unir forças neste período e enxergar a 
Copa do Mundo muito além de um evento 
dentro de um campo de futebol e mostrar 
a força do agronegócio dentro da porteira, 
valorizando os produtos além da porteira 
e oferecer ao consumidor final produtos 
padronizados com qualidade que ira sur-
preender e fidelizar nós e aos estrangeiros.

(*) Bruno PereirA é zootecnista e 
atua na área de marketing e eventos.

brasil! além da coPa um País de oPortunidades 
para os brasileiros - #vamoslucrarcomacoPa

Exportadoras de Carne), os exportadores 
brasileiros bateram o recorde de receita 
no ano passado, com US$ 5,77 bilhões, 
superando em 6,8% o recorde. E porque 
não valorizar nosso produto em território 
nacional?

Em 2011 uma das maiores redes de fast 
food apostou no marketing e investimento 
em carne de qualidade em seus produtos 
onde surgiu uma das campanhas mais 
audaciosas o Angus Mcdonalds, unindo 
forças com a ABA – Associação Brasileira 
de Angus. Em 2013 na visita do Papa ao 
Brasil faltou Hamburguer Angus nas lojas 
da rede de fast food. Talvez estamos no 
caminho certo e muitos não enxergar como 
oportunidade?

 o Brasileiro hoje é carente de infor-
mação no quesito carne de qualidade e 
certificada, diferente dos nossos irmãos e 

o plantio de milho nos Estados 
Unidos começou um pouco mais 
acelerado que na safra passada. É o 

que mostram os dados divulgados pelo de-
partamento de Agricultura do país (USdA) 
com base no trabalho da semana passada.

A semeadura chegou a 3% da área total. 
No mesmo período no ano passado eram 
2%. o trabalho ainda está abaixo da média 
das últimas cinco safras, que é de 6% de 
área plantada.

dos 18 estados pesquisados pelas au-

toridades do país, apenas oito iniciaram o 
trabalho. o mais adiantado é o Tenessee, 
com 57% da semeadura já concluída. de-
pois aparecem Carolina do Norte (20%) e 
Kansas (11%).

o relatório divulgado nesta segunda-feira 
(14/4) ainda não traz informações sobre o 
plantio da safra nova de soja do país.

Já o plantio da safra de algodão avançou 
de 6% para 8% da área na semana passada, 
proporção igual à do ano passado, mas abaixo 
da média das últimas cinco safras (9%).

Plantio de milho começa em oito estados nos eua

Por Bruno PereirA*

exPortações de carne bovina brasileira crescem 19% 

A quantia de 382 mil toneladas de 
carne bovina brasileira embar-
cada para o exterior representa 

um aumento de 19% de crescimento no 
primeiro trimestre de 2014. o fôlego vem 
desde 2013, que foi um ano marcado pelo 
crescimento acelerado do setor. os números 
foram divulgados pela Associação Brasileira 
das indústrias Exportadoras de Carnes no 
último dia 17.

No total, faturamento chegou a US$ 
1,652 bilhão, aumento de 14,7% em relação 
ao mesmo período de 2013, que fechou na 
marca US$ 1,440 bilhão.

Hong Kong segue como maior mercado 
consumidor da carne brasileira. No total, 
foram 92.772,58 toneladas importadas entre 
janeiro e março de 2014, seguido por Rússia, 
com 67.636,72 toneladas e Venezuela com 
34.777,86 toneladas.

Se considerado apenas o mês de mar-
ço, os países asiáticos se destacaram, com 
altas taxas de crescimento de Hong Kong, 
irã, Egito, Emirados Árabes e Líbano. No 
período, o Brasil exportou 110,9 mil tone-
ladas de carne, com faturamento de US$ 

o faturamento 
chegou a uS$ 1,652 
bilhão

482,7 milhões.
A carne in natura foi a categoria de 

produtos brasileiros mais comprada pelos 
importadores em todo o mundo, chegando 
ao faturamento de US$ 1,341 bilhão no 
período, significando um crescimento de 
22,2% na comparação com o mesmo período 
do ano passado.

“Mesmo com o carnaval, que acabou 
reduzindo o número de dias úteis para a 
indústria da carne bovina brasileira, con-
seguimos registrar números satisfatórios 
para o mês de março”, afirma Antônio Jorge 
Camardelli, presidente da ABiEC - Associa-
ção Brasileira das indústrias Exportadoras 
de Carne.



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 3

unica defende em nota aumento 
da mistura de anidro na gasolina

Preços da carne suína mantêm estabilidade no brasil

A União da indústria da Cana-
-de-açúcar (Unica) divulgou 
nota defendendo o aumento 
do porcentual de etanol ani-
dro na gasolina. "o possível 

impacto no preço da gasolina para o con-
sumidor e ganhos importantes em termos 
ambientais, de saúde pública e até para a 
balança comercial brasileira estão entre os 
principais argumentos a favor do aumento 
da mistura de etanol anidro na gasolina, dos 
atuais 25% para 27,5%", diz.

o aumento da mistura foi sugerido pela 
indústria ao governo. "Qualquer aumento 
na mistura de etanol na gasolina significa 
a substituição de um componente, a gaso-
lina pura que na refinaria custa R$ 2,40 o 
litro, por outro, o etanol anidro vendido 
pelo produtor por cerca de R$ 1,50. Essa 

os preços da carne suína têm se 
mantido praticamente estáveis no 
mercado brasileiro. A informação 

é do Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea).

diferença permite, potencialmente, algum 
recuo no preço final da gasolina na bomba," 
diz no comunicado a presidente da Unica, 
Elizabeth Farina.

Na avaliação da entidade, mais etanol 

de acordo com os pesquisadores, a de-
manda está mais fraca. No entanto, a oferta 
restrita tem evitado pressão negativa sobre 
as cotações. E como o consumo de carne 
bovina é menor, em função da Semana 

Foto: Jornal da Cana

entidade defende 
proporção de 27,5%

na gasolina beneficiaria a Petrobras ao 
reduzir a necessidade de produção ou 
importação adicional de gasolina. Sobre 
a resistência da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automoto-

Santa, a expectativa é de que as cotações 
sejam favorecidas.

“Entre 9 e 16 de abril, a carcaça comum 
suína se valorizou 0,7% no atacado da 
Grande São Paulo, enquanto o preço da 
carcaça especial teve pequena queda de 
0,4%”, informou o Cepea.

Já no mercado de suíno vivo, os preços 
seguem em ligeira queda na maioria das 

res (Anfavea) ao aumento da mistura, a 
Unica diz que a entidade "superestima" 
o impacto do aumento do porcentual de 
anidro à gasolina. "Ela não indica a base 
utilizada para as comparações feitas, mas 
sabe-se que a Anfavea normalmente uti-
liza o E22 (gasolina com 22% de etanol) 
como referência para medir consumo e 
emissões. Qualquer análise deve ser feita 
tomando como base a mistura vigente, de 
25%. Utilizar uma base inferior produz 
aumentos nas avaliações, que não são 
condizentes com a realidade".

Sobre possível impacto nos motores, diz 
que "peças e componentes que entram em 
contato com o combustível devem supor-
tar o aumento na mistura, já que há vários 
anos se pratica no Brasil o limite final de 
26% de mistura". "Afirmar que essas peças 
e componentes não poderiam suportar um 
aumento de 1,5% na mistura não é razoá-
vel pois elas são produzidas com amplas 
tolerâncias. desconsiderar esse fato seria 
o mesmo que admitir que esses produtos 
são de baixa qualidade."

regiões pesquisadas. Em São Paulo, por 
exemplo, dia 16/4, o indicador do Cepea 
registrou baixa de 0,06%, com o quilo va-
lendo R$ 3,64

“Nem mesmo a antecipação dos abates 
nos frigoríficos por conta dos feriados foi 
suficiente para resultar em um aumento 
significativo de demanda por animais e inter-
romper o movimento de baixa das cotações.”

oferta restrita impede pressão maior da demanda 
enfraquecida

Por ESTADÃO CONTEÚDO

http://www.geneticaaditiva.com.br/leiloes/leiloes/30-04-2014-2-leilao-senepol-da-san-e-convidados/157


groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 4

acrissul divulga grade de Palestras e WorkshoPs 
que serão realizadas durante a exPogrande 2014

A programação de eventos, 
cursos, palestras e leilões da 
76º Expogrande já está defi-
nida. Começando pelo ciclo 
de palestras e atividades, no 

dia 25 de abril das 08h as 15h30 acontece o 
dia de campo/pecuária natural no Pantanal 
na fazenda Baia Grande no município de Rio 
Verde no MT/MS. Já no tatersal ii da Acrissul 
acontece o Workshop Sul-Mato-Grossense 
de Empreendedorismo Rural das 8h as 18h 
mostrando casos de sucesso e os impactos 
positivos causados nos últimos anos no campo 
através da inovação e sustentabilidade. Conti-
nuando no dia (28) no auditório da Acrissul, 
será realizado o lançamento do Manual de 
Andrologia, com as palestras “Critérios para 
Análise de Sêmen Congelado” com o Prof. 
Rubens Paes Arruda – USP/Pirassununga 
e “Critérios de Avaliação Andrológica para 
Garanhões e nutrição de bovinos.

No dia (29) de manhã no auditório da 
Acrissul a programação fica por conta do 1º 
Fórum da nova pecuária de Mato Grosso do 
Sul como tema central, o relato de casos de 
sucesso, desmama precoce,suplementação 
com misturas múltiplas em tempo integral 

e inseminação artificial de grande escala. 
No período da tarde o fórum segue com 
palestras sobre adubação e manejo de pas-
tagens, lucratividade do solo ao Mercado 
Exterior de Agronegócio. No dia (30), o 
evento segue em debate sobre o tema “A 
pesquisa pecuária da Embrapa em MS” 
com representantes da Embrapa Pantanal, 
Emiko Kawakami de Rezende, Chefe Geral 
da Unidade Embrapa Gado de Corte, Cleber 
oliveira Soares, Chefe Geral da Unidade 
Embrapa Agropecuária oeste e Guilherme 

Lafourcade Asmus, Chefe Geral da Uni-
dade. outros representantes como Chico 
Maia, presidente da Acrissul, Eduardo 
Riedel , presidente da Famasul, Alexandre 
Raffi, presidente da Associação Novilho 
Precoce e Leonardo de Barros, presidente 
da Associação Brasileira Pecuária orgânica 
também participarão do evento.

de acordo com o assessor técnico 
da Expogrande, Loacir da Silva, este 
ano o produtor rural pode esperar uma 
feira completa. “o produtor rural sabe 

que a Expogrande se renova a cada 
ano. Serão temas técnicos,discussões 
atuais,cursos,palestras,debates que serão 
úteis para o cotidiano do produtor rural. 
Estamos com muitas novidades, é só se 
programar e participar dos nossos encon-
tros, assim você encontra amigos e busca 
conhecimento”, pontua Loacir.

No dia (2), o evento segue com o seminá-
rio Sul-Mato-Grossense de Bovinocultura 
de Leite com os temas “A Hora do Leite-
-Números do Leite no Mato Grosso do 
Sul” com o palestrante Ronan Salgueiro da 
Câmara na Setorial do Leite. “de Produtor 
Para Produtor-Trocas de Experiência e Re-
sultados do Sebrae” e na sequência a palestra 
com o tópico “Serviço de Monitoramento 
Reprodutivo-Uma Grande Ferramenta para 
Produtividade”, com Raul de oliveira Neto, 
Gerente do departamento Técnico do Leite/
ABS. No período da tarde a programação 
continua com a “Reprodução em Gado de 
Leite” com José Ricardo Garia, diretor de 
Novos Negócios da ouro Fino e o “Pano-
rama Nacional de Raça Girolando” com 
Leandro Carvalho da Associação Brasileira 
de Criadores de Girolando.

http://www.leiloboi.com.br/AgendaDetalhe.aspx?codAgenda=763
http://www.seteestrelas.com.br
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emPresários esPanhóis reclamam da 
burocracia brasileira Para a imPortação

A burocracia é o principal en-
trave para a penetração no 
mercado brasileiro de um 
dos maiores processadores 
de carne suína da Espanha.

o grupo Jorge, cujo faturamento atin-
giu € 520 milhões de euros em 2013, teve 
de esperar um ano pelo selo de aprovação 

de seus produtos junto ao Ministério da 
Agricultura, segundo o diretor de relações 
institucionais, Antonio Jové. Agora, os 
executivos aguardam o andamento das 
negociações para finalmente poderem em-
barcar embutidos e derivados para o Brasil.

Além da burocracia, e também por causa 
dela, Jové ainda cita um velho problema 

De olho no mercado potencial, empresas do país 
ibérico esperam pela aprovação de produtos junto 
ao Mapa

conhecido dos brasileiros: a infraestrutura 
logística. "Uma tonelada de soja brasileira 
pode levar até uma ano para chegar à Espa-
nha", diz. Ultimamente, o grupo tem bus-
cado alternativas para o grão aumentando 
a compra de concorrentes como Estados 
Unidos e Argentina.

"Barreiras sanitárias podem ser uma 
arma na guerra comercial", diz Jové. Por 
isso, o grupo, que exporta para o bloco 
europeu e para a China, entre outros, não 
quer abrir mão do potencial do mercado 
consumidor brasileiro.

No ano passado, três associadas da in-
terporc, que reúne empresas espanholas que 

trabalham com a raça capa branca, expor-
taram juntas 400 toneladas de carne suína 
processada e industrializada para o Brasil, 
entre salsichas e presunto, que incluem os 
famosos jamóns serranos (presunto feito a 
partir do pernil dos porco).

"Sabemos que o Brasil é um pais em  
desenvolvimento com um potencial de 
mercado muito grande", diz o diretor de 
exportações da interporc, José Ramón 
Godoy. "Podemos oferecer qualidade e va-
riedade nos produtos processados". A carne 
in natura, no entanto, não está nos planos 
dos espanhóis, que não querem concorrer 
diretamente com o produto brasileiro.

Por JOrNAl DE UbErAbA

o indicador com base em São Paulo 
fechou a R$ 444,12 por saca de 60 quilos 
dia 16/4. A valorização acumulada desde o 
dia 31 de março é de 12,05%.

os pesquisadores destacaram também 
que o foco do mercado internacional é a 

colheita no Brasil para a safra 2014/2015. 
A expectativa de redução na temporada 
do maior produtor mundial deve pesar na 
disponibilidade global, além de diminuir a 
oferta interna.

“diante disso, há receio de que haja 

café arábica sobe mais de 12% em abril, aPonta cePea
os preços do café arábica acu-

mulam forte alta no mercado 
f ísico brasileiro neste mês. A 

informação foi divulgada pelo Centro de 
Estudos Avançados em Economia Apli-
cada (Cepea).

um déficit de oferta de café, cenário que 
poderá resultar em queda dos estoques e 
tem sido o responsável pelos avanços nas 
cotações internas e externas da commodity 
e também pelas fortes oscilações em alguns 
momentos”, informou o Cepea.
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Parceria garante disseminação da 
Produção sustentável na fronteira

o Sebrae/MS, em cooperação 
com o instituto Federal 
de Mato Grosso do Sul 
(iFMS) e a Universidad de 
Columbia del Paraguay, 

inaugurou dia 16, com um Café da Manhã 
orgânico, unidades demonstrativas do pro-
jeto PAiS (Produção Agroecológica integra-
da Sustentável) na fronteira do Brasil com o 
Paraguai. o lançamento, que aconteceu na 
sede do iFMS em Ponta Porã – um dos locais 
a receber as estruturas modelo juntamente 
com a Universidad de Columbia –, marca 
oficialmente a parceria entre o Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas e as 
instituições de ensino e pesquisa nas regiões 
de fronteira do estado. 

A iniciativa busca promover a cultura da 
produção sustentável como ferramenta para 

a geração de renda, segurança alimentar e 
cidadania aos integrantes da agricultura 
familiar de ambos os países. "É uma ação 
transfronteiriça, que gera a capacitação de 
alunos e professores, e será com certeza a 
primeira de muitas desenvolvidas entre 
as instituições”, destaca Paulo Antello, 
analista técnico do Sebrae no MS e gestor 
do projeto no território de fronteira entre 
Brasil e Paraguai. 

de acordo com ele, o objetivo é formar 
pessoas para replicar a tecnologia de pro-
dução sustentável, ensinando na prática os 
alunos. Ao todo, cinco professores das duas 
instituições receberam capacitação técnica 
e construíram as unidades demonstrativas 
com um grupo de dez acadêmicos interes-
sados em aprender sobre o sistema. 

Antello ressalta ainda que "os territórios 

Foto: Sebrae MS

Sebrae e instituições de ensino e pesquisa reforçam 
práticas agroecológicas entre professores e alunos 
para formar profissionais especializados.

de fronteira têm Índices de desenvol-
vimento Humano (idH) inferiores aos 
das regiões centrais. Com a consolidação 
da metodologia e a região tão integrada, 
fortalecer o vizinho é fortalecer o Brasil, 
social e comercialmente”. 

preços. A avaliação é do Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Nesta semana, o departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USdA) 

divulgou que o estado da Flórida deve co-
lher a menor safra de laranjas desde o ciclo 
1984/1985, um volume calculado em 110 
milhões de caixas.

“Se esse cenário se confirmar, a menor 
oferta de laranja (e, consequentemente, 
de suco) dos EUA deve elevar a demanda 

menor Produção de laranja nos eua deve Pressionar Preços

A perspectiva de menor oferta de 
suco de laranja dos Estados Unidos 
pode refletir em maior demanda 

pelo produto do Brasil, interferindo nos 

Flórida deve colher menor volume desde a 
safra 1984/1985

Projetos de referência
Hoje, 250 PAiS estão ativos no estado. 

A tecnologia consiste na implantação de 
um galinheiro central, uma horta ao redor 
com cinco canteiros (cultivada sem o uso de 
agrotóxicos; ou seja, com adubos e defensi-
vos orgânicos), mais quintal agroecológico; 
além de um sistema de irrigação por gote-
jamento, que proporciona a economia de 
água. o projeto é uma parceria entre Sebrae, 
Fundação Banco do Brasil e Ministério da 
integração Nacional. 

Já o MS Sem Fronteiras promove desde 
2010 ações para o desenvolvimento econô-
mico das regiões Brasil-Paraguai (Ponta 
Porã/Pedro Juan Caballero) e Brasil-Bolívia 
(Corumbá, Ladário/Porto Quijarro, Porto 
Suarez). São instituições parceiras o CiRd 
(Centro de informações e Recursos para o 
desenvolvimento), no Paraguai, e a FTE 
(Fundação Trabalho Empresa), na Bolívia. 
o projeto é um convênio do Sebrae com 
o Fundo Multilateral de investimento 
(Fumin) do Banco interamericano de de-
senvolvimento (Bid). 

pelo suco do Brasil, maior exportador da 
commodity. Sem previsões de aumento 
na oferta mundial no curto prazo, o suco 
de laranja tende a se manter valorizado no 
mercado internacional”

Na avaliação dos pesquisadores, uma 
possível valorização do suco pode elevar 
o preço pago ao citricultor paulista, que 
registrou baixa de 6,6% em relação à semana 
passada. A caixa de 40,8 quilos da laranja 
pera registrou média de R$ 18,60.

“Por outro lado, a elevação no preço da 
fruta ao consumidor final pode limitar a 
demanda pelo produto”, pondera o Cepea, 
em nota.

http://www.leiloboi.com.br/Agenda.aspx
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rio brilhante está em festa: Marcelo barbosa agora 
é advogado formado e aprovado pela OAb/MS. 
Parabéns Dr. Marcelo!!!
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raul e sr. Alfredo Southall, responsáveis pelo leilão Vacacaí

VaCaCaí – Com 35 anos de seleção 
e participando pela primeira vez da 
Expogrande, Sr. alfredo e Raul Soul-
tall ofertarão 70 reprodutores angus 
e Red angus no 10º Leilão Genética 
Vacacaí, que acontece dia 02 de 
maio na acrissul. Os animais estão 
com andrológico e prontos para o 
trabalho, e a disposição para visita-
ção a partir do dia 26 na fazenda Je-
roa, na BR 163, KM387. Raul conta 
que os animais são todos frutos de 
inseminação artificial e transferên-

LEiLOGRaNdE – Empresa capitaneada por 
Murilo Borges realizará importantes rema-
tes nessa Expogrande. dia 22/04, às 20h00, 
acontece o Leilão Ranking Nelore Corte, da 
Nelore MS, que ofertará 1.200 animais entre 
bezerros, novilhas e garrotes para cria, recria 
e engorda da mais alta qualidade. dois dias 
depois, 24, às 20h00, é dia do Leilão agro-
pecuária Guarujá estarão a venda 1000 bois 
da Guarujá e 500 animais dos convidados do 
leilão. Já no dia 29, acontece a 4º edição do 
Leilão agropecuária Menta e Fazenda Reno-
vação Santa Terezinha, consagrado como o 
melhor leilão de gado de corte da Expogrande 
2013, serão ofertados 400 machos e 400 fê-
meas da agropecuária, além de 700 machos 
da Renovação. E finalizando, dia 2, a partir 
das 19h00, o 9º Leilão GPL de Gado Leiteiro, 
estarão a venda 30 matrizes Girolando, 10 
novilhas Girolano prenhes de FiV, 5 bezerras 
fruto de FiV e 5 reprodutores Girolando e Gir 
Leiteiro. Todos os leilões serão transmitidos 
pelo agro Brasil, mais informações pelo (67) 
3384-9077.

NOVidadE: Tem gente de programa novo no 
agro Brasil, a partir do dia 4 de maio, todos 
os domingos, das 12 às 13 horas. Será um 
programa de venda de gado e quem estará à 
frente da empreitada é Murilo Borges da Lei-
logrande.

cia de embrião, filhos de touros dos EUa e argentina, resisten-
tes a carrapatos, adaptados o clima de MS e assegurados por 
365 dias. imperdível!

http://www.rastrovet.com.br
http://www.iagro.ms.gov.br
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tecnologia ajuda no monitoramento 
agrometeorológico da Produção agrícola

Para facilitar o monitoramento 
agrometeorológico da pro-
dução agrícola, a Embrapa 
informática Agropecuária 
(Campinas, SP) e o Centro de 

Pesquisas Meteorológicas e Climáticas 
Aplicadas à Agricultura da Universidade 
Estadual de Campinas (Cepagri/Unicamp) 
estão desenvolvendo uma nova versão do 
Sistema Agritempo. o programa vai ser 
apresentado ao público na 21ª Feira inter-
nacional de Tecnologia Agrícola em Ação 
– Agrishow, que ocorre em Ribeirão Preto 
(SP), de 28 de abril a 2 de maio.

A pesquisadora da Embrapa informá-
tica Agropecuária Luciana Alvim Santos 
Romani, líder do projeto, explica que a 
equipe está desenvolvendo uma plataforma 
computacional atualizada, aliada a uma 
interface baseada no conceito de web 2.0, 
que permite mais flexibilidade no uso dos 

recursos tecnológicos. “Além de recursos 
que vão permitir visualizar melhor o sistema 
em celulares e tablets, ele será apresentado 
nos idiomas português, inglês, francês e 
espanhol, já que também é consultado por 
usuários internacionais”, conta Luciana.

o objetivo é atender melhor às neces-

Foto: Neide Furukawa

o objetivo é atender 
melhor às necessidades 
dos produtores, que 
estão cada vez mais 
conectados

sidades dos produtores, que estão cada vez 
mais conectados. o uso de dispositivos mó-
veis, como tablets e celulares, para gerenciar 
as atividades agrícolas é crescente no País, 
incluindo diversos serviços como alertas 
agrometeorológicos, monitoramento de 
safras, controle de aplicação de agrotóxicos 

e diagnóstico de pragas e doenças. Esses 
serviços ajudam o produtor a tomar uma 
rápida decisão.

o Agritempo é um sistema de monito-
ramento agrometeorológico disponível na 
internet que permite o acesso gratuito às 
informações meteorológicas e agrometeo-
rológicas de todos os municípios brasileiros. 
Resultado de parceria entre várias institui-
ções nacionais, é um consórcio que organiza 
e administra dados de um conjunto de mais 
de 1.400 estações meteorológicas espalha-
das pelo País. Criado em 2003, o sistema 
está sendo aperfeiçoado para uma versão 
mais interativa e com funcionalidades que 
buscam atender aos interesses dos diversos 
públicos da Embrapa.

Entre os novos recursos tecnológicos 
destaca-se o uso de ferramentas de WebGis, 
que permitem a geração personalizada de 
uma série de mapas de previsão e monitora-
mento, além de gráficos de dados históricos, 
de acordo com critérios selecionados pelo 
usuário, como período e região desejada. A 
tecnologia foi avaliada por representantes 
do Ministério do desenvolvimento Agrário, 
Ministério do Meio Ambiente, Casas da 
Agricultura, universidades, institutos de 
pesquisa e instituições de assistência técnica 
e extensão rural.

autoridade americana para designar vendas 
de menor volume.

No total, o governo americano registrou 
vendas de 438 mil toneladas do cereal entre 
os dias 4 e 10 de abril, aumento de 48% em 

toneladas, uma queda de 76% em relação 
à semana anterior e de 79% em relação à 
média de quatro semanas anteriores. de 
acordo com o relatório, as principais baixas 
foram registradas em compras da China e 
da Turquia. Por outro lado, cresceram as 
vendas para países como indonésia e Japão.

As vendas de milho somaram 601,9 mil 

brasil imPortou 85 mil toneladas de trigo dos eua segundo usda

eua registram queda nas exPortações de milho e soja

o Brasil registrou importações de 
85 mil toneladas de trigo da safra 
2013/2014 dos Estados Unidos no 

período entre 4 e 10 de abril. A informação 
está no relatório semanal de exportações, 

o governo dos Estados Unidos re-
gistrou queda nas exportações de 
soja e milho da safra 2013/2014 

nesta semana. os dados foram divulgados 
dia 17, pelo departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USdA). os dados se 
referem ao período de 4 a 10 de abril.

As vendas de soja somaram 19,2 mil 

Volume foi registrado 
no período entre 4 e 10 
de abril

toneladas, uma redução de 9% em relação 
à semana anterior e de 36% na comparação 
com a média das últimas quatro semanas. A 
China foi o país onde o governo americano 
registrou diminuição das compras do cereal.

Safra nova - o USdA divulgou 
também números de exportações referentes 
à safra 2014/2015. Na soja, as vendas foram 

de 400,7 mil toneladas. As exportações 
caíram 52% em relação à semana anterior 
e 58% em comparação com a média das 
últimas quatro semanas.

No milho, as vendas foram de 192,6 mil 
toneladas. As exportações caíram 9% em re-
lação à semana anterior e 7% em comparação 
com a média das últimas quatro semanas.

relação à média das últimas quatro semanas.  
Já em relação ao trigo da safra 2014/2015, 
foram negociadas 556,3 mil toneladas no 
período, 9% a mais que na média das últimas 
quatro semanas.

divulgado pelo departamento de Agricul-
tura do país (USdA).

do volume, o USdA informa que 50 mil 
toneladas foram remanejadas dos chamados 
“destinos desconhecidos”, termo usado pela 


