
    

Dia De Campo 
Da embrapa 
mostra Como 
proDuzir Carne 
sustentável

O Índice de Preços dos Alimentos 
da Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO) atingiu 
163,4 pontos em junho, com alta de 4,2% 
ante maio, porém, 1% abaixo do nível 
verificado no mesmo mês do ano passado. 
O avanço representa o quinto mês conse-
cutivo de alta e a maior elevação mensal 
dos últimos quatro anos. Página 4.

Novo conceito poderá virar selo e 
reduzir impactos da emissão de gases 
de efeito estufa da bovinocultura. 
Página 3.
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mais De 3 mil pessoas partiCipam Da 
interCorte na bienal De são paulo

Famasul apresenta potenCialiDaDes De 
mato Grosso Do sul na interCorte em sp
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ÍnDiCe De preços 
Dos alimentos 
sobe 4,2% em 
junho, maior alta 
em 4 anos

Se confirmada, queda 
na safra será a maior 
desde 1996

ibGe estima queDa De 8,4% Da 
saFra aGrÍCola Do brasil em 2016

O levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola de 
junho estima uma safra de 
191,8 milhões de toneladas 
em 2016, um recuo de 8,4% 

em relação à produção de 2015, de 209,4 
milhões de toneladas, informou o instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (iBGE). 
A nova projeção é ainda 2,1% menor do 
que o previsto em maio, com 4,0 milhões 
de toneladas a menos.

Área colhida - A estimativa da 
área a ser colhida pelos produtores agrícolas 
brasileiros em 2016 é de 57,6 milhões de 
hectares, uma queda de 0,1% em relação a 
2015, quando foram colhidos 57,6 milhões 
de hectares de grãos, aponta o iBGE. Em re-
lação à estimativa de maio, a área projetada 
recuou 0,3%. O arroz, o milho e a soja - os 
três principais produtos da safra nacional - 
respondem por 87,4% da área a ser colhida 
e 92,4% da estimativa da produção.

Na comparação com 2015, houve 
acréscimo de 2,8% na área prevista de soja 
e redução de 1,2% na de milho. A projeção 
da área de arroz teve redução de 9,4%. 
Quanto à produção, houve recuo de 0,6% 
na estimativa para a soja, de 12,2% para a 
de arroz e queda de 18,0% para a de milho, 
quando comparadas a 2015.

Maior queda eM 20 anos - Se 
confirmada, a queda de 8,4% na safra de 2016 
será a maior desde 1996, quando a produ-
ção encolheu 13,3%. Em termos absolutos, 

a queda de 17,6 milhões de toneladas na 
passagem de 2015 para 2016, se confirmada, 
será a maior da série histórica iniciada em 
1975, embora isso ocorra em parte porque 
o tamanho total da safra cresceu muito de 
lá para cá, como ponderou Alfredo Guedes, 
gerente da Coordenação de Agropecuária 
do iBGE.

Segundo Guedes, a estimativa no início 
do ano era de safra recorde em 2016, mas 
as projeções foram se desfazendo à medida 
que o clima piorava, sobretudo por causa 
da falta de chuvas no cerrado, principal res-
ponsável pela mudança para uma estimativa 
de queda. “No início do ano, previsão era 
ter safra recorde. houve plantio, mas clima 

prejudicou a produtividade”, disse Guedes.
Nos cálculos do iBGE, se a safra de 

2016 se confirmar nesses níveis, ficará 2,8 
milhões de toneladas abaixo da produção de 
2014, recuo de 1,5%. Na passagem de maio 
para junho, a estimativa para a produção de 
soja ficou 0,3% menor. já a estimativa para 
a produção de milho ficou 4,6% menor do 
que a estimada em maio.

Segundo Guedes, o milho foi mais preju-
dicado do que a soja porque a produção na 
segunda safra ganhou relevância. A segunda 
safra já representa 64,1% da estimativa total 
de 70,1 milhões de toneladas. Como o clima 
foi menos favorável na época da segunda 
safra, o milho acabou mais prejudicado.

Página 8.
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desenvolvido pela dow 
AgroSciences em parceria 
com a Universidade Esta-
dual Paulista (UNESP) de 
Botucatu, o Programa de 

Aplicação Responsável, um dos projetos 
de Boas Práticas Agrícolas da empresa, 
capacitará profissionais envolvidos com 
culturas de cana-de-açúcar e produção de 
sementes em municípios do Paraná, Minas 
Gerais e interior de São Paulo.

 Entre os dias 04 a 08 de julho, pro-
fissionais envolvidos diariamente com a 
produção de sementes, serão capacitados 
em propriedades nas cidades de itaí e Morro 
Agudo, no interior de São Paulo. já os trei-
namentos em Minas Gerais acontecerão em 

propriedades nos municípios de Conceição 
das Alagoas, Pedrinópolis e indianópolis. 
Os treinamentos voltados à cana-de açúcar 
acontecem nos municípios der jacarezinho, 
Umuarama e Rondon, no Paraná.

“O objetivo principal do Programa de 
Aplicação Responsável é realizar ações de 
extensão para apresentar aos produtores 
rurais os conceitos de boas práticas na 
aplicação de defensivos agrícolas, além de 
conscientizar e incentivar a adoção destas 
iniciativas, a fim de otimizar recursos, re-
duzir o impacto no meio ambiente e prover 
maior sustentabilidade para o agronegócio”, 
comenta a coordenadora de Boas Práticas 
Agrícolas da dow AgroSciences, Ana Cris-
tina Pinheiro. 

durante os treinamentos práticos, todos 
os participantes têm contato com o Simula-
dor de deriva, equipamento desenvolvido 
pela dow AgroSciences, em parceria com a 
UNESP, e que possibilita simular condições 
reais de vento e tamanhos de gota das apli-
cações. dessa forma, é possível visualizar o 
efeito do uso de cada tipo de equipamento 
- ponta e pressão de trabalho, de acordo 
com a velocidade do vento no momento 
da aplicação.

O investimento em tecnologia e educa-
ção está dentro dos objetivos da empresa 
que foca na importância dos treinamentos 
para capacitar e disseminar as melhores 
recomendações por meio de práticas inte-
gradas em todas as etapas do processo de 
cultivo e produção. desde o seu início, em 
2010, o programa treinou cerca de 12.500 
profissionais do campo sobre a importância 
das boas práticas agrícolas, com foco nos 
conceitos de tecnologia de aplicação.

proGrama De apliCação responsável Da Dow aGrosCienCes 
realiza treinamentos no paraná, minas Gerais e são paulo

A agricultura digital vai modificar 
os índices de produtividade e as 
relações comerciais entre os países 

nos próximos anos. investir em tecnologia 
da informação, e aplicar de forma eficiente 
os dados analíticos, será crucial para adap-
tação do agronegócio aos desafios impostos 
pelas mudanças climáticas. O assunto será 
abordado pelo presidente da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
Maurício Antônio lopes, durante o 4º 
Fórum de Agricultura da América do Sul. 
O evento ocorre em Curitiba, nos dias 25 
e 26 de agosto, no Museu Oscar Niemeyer 
(MON).

“A transformação digital expande 
oportunidades para que mais empresas, 
indivíduos e países participem da economia 

daqui até o fim do ano, a segunda sa-
fra de milho e a safra de trigo serão 
os principais fatores a determinar 

a produção agrícola de cereais, legumino-
sas e oleaginosas em 2016, na avaliação de 
Alfredo Guedes, gerente da Coordenação 
de Agropecuária do instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (iBGE).

Segundo Guedes, não é possível estimar 

global. E muda o eixo dos negócios, já que 
empresas tradicionais, que, por exemplo, 
buscam vantagem competitiva em mão de 
obra abundante e barata, perderão espaço 
para aquelas que apostam em tecnologia e 
inovação”, aponta lopes, que vai participar 
do painel “Agricultura digital: da Biotecno-
logia ao Big data, a Agricultura Moderna 
e Globalizada”, que acontecerá no segundo 
dia de programação.

O evento, promovido pelo Núcleo de 
Agronegócio Gazeta do Povo, tem como 
foco debater o agribusiness a partir da visão 
sul-americana. Em sua 4ª edição, o Fórum 
pretende se consolidar como palco de nego-
ciações do bloco e continuar contribuindo 
para o desenvolvimento de ações integra-
das, que colaborem para a manutenção e a 

se as projeções melhorarão ou piorarão 
no segundo semestre, mas o pesquisador 
destacou que o trigo é “muito suscetível” 
ao clima, principal responsável pela quebra 
de safra geral deste ano. “Tem espaço para 
piorar”, reconheceu Guedes.

A estimativa de junho do iBGE para o 
milho de segunda safra é de queda de 20,1% 
em relação a 2015. Para o trigo, ainda não 

conquista de mercados. “A América do Sul 
produz cerca de 30% dos grãos e 28% da pro-
teína animal consumida no mundo. Somos 
um grande player do mercado global, mas 
ainda precisamos debater uma estratégia 
conjunta de atuação e o uso da agricultura 
digital a favor do bloco”.

A programação completa do 4º Fórum 
de Agricultura da América do Sul, composta 
por 14 grandes conferências, e outros deta-
lhes do evento estão disponíveis em www.
agrooutlook.com.br. No portal, também 
é possível fazer o download gratuito do 
relatório da edição 2015, que contou com 
a participação de mais de 30 especialistas e 
400 inscritos de 10 países do mundo, além 
de representantes de governos, da iniciativa 
privada e de entidades do setor. 

há estimativa, porque ele é plantado após 
a segunda safra de milho. Mesmo que a 
produção não seja grande em termos his-
tóricos, poderá haver alta em 2016 porque 
houve quebras de safra em 2014 e 2015, 
destacou Guedes.

teCnoloGia DiGital a serviço Do Campo e Do merCaDo

seGunDa saFra De milho e De triGo Ditarão rumos Da proDução no seGunDo semestre, Diz ibGe

O programa, que existe desde 2010, passará por mais de 200 
cidades do Brasil, com objetivo de treinar agricultores de grandes 
culturas e cana-de-açúcar e ressaltar a importância das boas 
práticas na aplicação de defensivos agrícolas

A estimativa de junho do IBGE para o milho de 
segunda safra é de queda de 20,1% em relação a 
2015
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Dia De Campo Da embrapa mostra Como 
proDuzir Carne sustentável nos trópiCos

No dia 22 de julho, a Embra-
pa Gado de Corte realiza 
dentro da etapa interCorte 
de Campo Grande, o dia 
de Campo Carne Carbono 

Neutro, na Fazenda Boa Aguada (Grupo 
Mutum), em Ribas do Rio Pardo (cerca 
de 150 km de Campo Grande), a partir 
das 8 horas. No evento será apresentada 
a marca-conceito Carne Carbono Neutro 
(CCN), desenvolvida pela Embrapa com a 
finalidade de atestar a carne bovina pro-
duzida com alto grau de bem-estar animal, 
na presença do componente arbóreo, em 
sistemas de integração do tipo silvipastoril 
(pecuária-floresta, iPF) ou agrossilvipasto-
ril (lavoura-pecuária-floresta, ilPF). Nessas 
condições, as árvores neutralizam o metano 
entérico exalado pelos animais, um dos 
principais gases responsáveis pelo efeito 
estufa que provoca o aquecimento global.

Entre o público-alvo do dia de campo, 
com 300 vagas disponíveis, estão produtores 
rurais, técnicos e extensionistas, pesquisa-
dores, empresários e microempresários da 
cadeia produtiva da carne e do setor flores-
tal. A programação inclui palestra sobre 
conceitos gerais do CCN e estações técnicas 
com apresentações sobre componentes 
florestal, forrageiro, animal e financeiro 
dentro dos sistemas. As inscrições podem 
ser feitas no endereço eletrônico http://
intercorte.com.br/

“inserir o dia de Campo Carne Carbono 
Neutro na programação da intercorte é 
oportuno para promover esse novo conceito 

de produção, e apresentar a produtores 
rurais, parlamentares e atores chaves da 
cadeia produtiva da pecuária de corte, o 
primeiro sistema de produção sustentável 
de carne, alinhado a esse novo conceito, em 
uma propriedade comercial de Mato Grosso 
do Sul”, diz o chefe-geral da Embrapa Gado 
de Corte, Cleber Soares.

desde 2015, a Fazenda Boa Aguada 
vem sendo avaliada para a produção do 
primeiro lote experimental de animais 
com base no protocolo CCN. O abate dos 
animais experimentais ocorreu no dia 19 
de maio deste ano.

 “A interCorte é uma plataforma para 
disseminar conhecimentos e tecnologias, 
além de fomentar a discussão de melhorias 
para a pecuária. Oferecer em parceria com 
a Embrapa um dia de campo que mostra, na 
prática, um tema tão inovador e necessário 
é uma grande alegria e reforça a nossa mis-
são de contribuir para o desenvolvimento 
sustentável do setor”, destaca Carla Tuccilio, 
diretora da Verum Eventos, que promove 
o Circuito interCorte.

ccn - Carnes bovinas frescas, con-
geladas ou transformadas, para mercado 
interno ou exportação, poderão num futuro 
próximo ter um selo para certificar a sus-
tentabilidade ambiental de sua produção 
através da marca “Carne Carbono Neutro”, já 
registrada no instituto Nacional da Proprie-
dade industrial (iNPi). A certificação ainda 
dependerá de negociações com os setores 
público e privado para a sua implantação e 
posterior transformação em selo.

O pesquisador da Embrapa Gado de 
Corte (MS), Roberto Giolo, informa que 
a carne produzida no sistema com árvo-
res pode ser certificada com a adoção do 
protocolo CCN. “O conceito pode impul-
sionar a exportação, principalmente para 
o mercado europeu que é muito exigente. 
A perspectiva é melhorar a visibilidade da 
carne brasileira e promover maior adoção 
dos sistemas ilPF e iPF no Brasil”, destaca. 

Por isso, Giolo acredita que o conceito 
CCN pode ser um facilitador para o Plano 
ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Car-

bono) do governo federal, que é resultado do 
compromisso assumido pelo Brasil, durante 
a 15ª Conferência das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (COP15), realizada em 
2009 na cidade de Copenhague, de reduzir 
as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 
entre 36,1% e 38,9% até 2020. Compromisso 
reiterado no ano passado, durante a COP21, 
em Paris, quando o governo brasileiro se 
comprometeu com a redução de 37%, até 
2025, e 43%, até 2030, das emissões de GEE. 

coMo funciona - Para garantir 
que a produção esteja de acordo com o con-
ceito CCN, ela deve seguir as orientações 
do documento “Carne Carbono Neutro: um 
novo conceito para carne sustentável pro-
duzida nos trópicos” https://www.embrapa.
br/gado-de-corte/busca-de-publicacoes/-/
publicacao/1042173/carne-carbono-neu-
tro-um-novo-conceito-para-carne-susten-
tavel-produzida-nos-tropicos 

O pesquisador da Embrapa, Valdemir 
laura, acrescenta que o carbono neutraliza-
do fica armazenado no tronco das árvores. 
“isso pode ser medido por uma fórmula 
com a qual se calcula o volume de madeira 
e, consequentemente, a quantidade de car-
bono fixada no tronco da árvore. Você faz 
o inventário florestal [medidas de diâmetro 
e altura das árvores], calcula o volume de 
madeira e a quantidade de carbono esto-
cado. É inquestionável”, afirma. 

Segundo ele, o sistema ideal deve ter 
entre 200 e 400 árvores por hectare. O es-
tudo realizado na Embrapa Gado de Corte 
mostra que cerca de 200 árvores por hectare 
seriam suficientes para neutralizar o metano 
emitido por 11 bovinos adultos por hectare 
ao ano, sendo que a taxa de lotação usual 
no Brasil é de um a 1,2 animais por hectare.

Controle preventivo De miCotoxinas na Dieta auxilia renDimento Das aves De Corte e postura

Presentes nos grãos destinados à ali-
mentação de aves, as micotoxinas são 
consideradas substâncias tóxicas para 

o desenvolvimento das granjas. Em recente 
análise dos componentes presentes na dieta 
dos frangos de corte e postura, a Alltech, 
referência em nutrição e saúde animal, cons-
tatou que no Brasil a contaminação chega a 
um nível de até oito toxinas por amostragem, 
número considerado alto pelos especialistas. 
O principal reflexo negativo para as aves é a 
ocorrência de imunossupressão, que com-
promete o sistema imunológico do animal 
e, consequentemente, o seu desempenho. 
Como forma de auxiliar os produtores a 
identificarem a presença desse risco na dieta 

das granjas, o assunto será tema do Seminário 
Online de Atualização de Micotoxinas em 
Aves ministrado pelo gerente da equipe de 
Aves da Alltech do Brasil, Felipe Fagundes, 
no próximo dia 18 de julho, às 11h30. A 
participação é gratuita.

 O gerente da Alltech comenta que as 
micotoxinas desafiam a produção avícola 
porque existe uma dificuldade de identi-
ficação em torno de 30% a 40% das toxi-
nas presentes, e nem sempre as reações 
apresentadas pelas aves são facilmente 
relacionadas à presença dos fungos. “Como 
as micotoxinas interferem diretamente na 
imunidade das aves, muitas vezes os animais 
desenvolvem doenças secundárias, e isso 

acaba dificultando e mascarando o real 
problema que está ocorrendo na granja. 
Por isso, é importante que os produtores 
sempre estejam atentos à matéria–prima 
ofertada aos animais”, explica. 

Ao longo da palestra, serão apresentadas 
as alternativas para esse acompanhamento 
da qualidade do alimento, entre as quais está 
a utilização de métodos de investigação da 
presença de micotoxinas na dieta. Em geral, 
as análises chegam a identificar uma a duas 
toxinas existentes por amostra. Porém, a 
partir de estudos realizados nos últimos 30 
anos para ampliar a identificação dos fungos 
a fim de favorecer o rendimento dos animais, 
a Alltech desenvolveu o programa 37+, que 

consiste na análise de riscos a partir da coleta 
de amostras das rações permitindo a iden-
tificação da intensidade do risco existente.

“Com a utilização da tecnologia de 
UPlC (Ultra Performance liquid Chro-
matography),  a análise do 37+ chega a ser 
10 vezes mais rápida, além de possibilitar 
a quantificação de diversas micotoxinas 
simultaneamente. isso porque, a dupla 
espectrometria de massa permite a cons-
tatação precisa de cada toxina presente 
na amostra, incluindo aquelas que ficam 
“mascaradas””, explica o gerente da Alltech. 
O tema será exemplificado durante o curso 
para reforçar a importância da realização 
desse monitoramento pelos produtores.

Novo conceito poderá virar selo e reduzir impactos da 
emissão de gases de efeito estufa da bovinocultura
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ÍnDiCe De preços Dos alimentos sobe 
4,2% em junho, maior alta em 4 anos

O Índice de Preços dos Ali-
mentos da Organização 
das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação 
(FAO) atingiu 163,4 pontos 

em junho, com alta de 4,2% ante maio, porém, 
1% abaixo do nível verificado no mesmo 
mês do ano passado. O avanço representa 
o quinto mês consecutivo de alta e a maior 
elevação mensal dos últimos quatro anos.

Com exceção dos óleos vegetais, todas 

as outras categorias de alimentos avaliadas 
subiram, principalmente o açúcar. O índice 
considera uma média ponderada dos preços 
internacionais de cinco grupos de commodi-
ties, que tem ainda cereais, laticínios e carne.

O índice de preços do açúcar ficou em 
276 pontos, 14,8% superior ao verificado 
no mês anterior. de acordo com o relatório 
da FAO, o aumento foi sustentado princi-
palmente por perspectivas de produção 
menor pelo Brasil, após as fortes chuvas 

Informações são da Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO)

Com exceção dos óleos vegetais, todas as outras categorias de alimentos avaliadas subiram, principalmente o 
açúcar

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

pressão ascendente exercida pela pouca 
oferta contrabalançada pela baixa demanda.

O Índice de Preços de carnes ficou 2,4% 
acima do verificado em maio, atingindo 
158,3 pontos. Pelo terceiro mês consecu-
tivo, houve alta em todas as subcategorias, 
principalmente para suínos e ovinos.

Na UE, a falta de suínos para abate e 
o peso dos animais terminados abaixo da 
média, sustentaram os preços. Os preços 
da carne de frango tiveram um aumento 
moderado, mas que é constante desde o 
início do ano, com alta de 10% desde janeiro, 
que é reflexo do aumento das vendas pelo 
Brasil para o japão e Arábia Saudita.

Os óleos vegetais foram mais uma vez o 
ponto fora da curva, registrando queda de 
0,8% em junho na comparação com maio, 
para 162,1 pontos. O óleo de palma foi o 
componente que mais pesou na queda, 
em virtude da queda da demanda global 
de importação e uma recuperação sazonal 
da produção na indonésia e na Malásia. 
Perspectivas de ampla oferta do derivado 
de girassol e canola também pesaram sobre 
o índice.

Em contraste, os preços do óleo de soja 
aumentou, sustentado pela menor disponi-
bilidades do produto para exportação na 
América do Sul e projeções menos favo-
ráveis de produção do que as inicialmente 
previstas para a safra 2016/17.

que dificultaram as operações de colheita 
e a concentração de açúcar nos canaviais 
do Centro-Sul do país.

No segmento de laticínios, a alta foi de 
7,8%, na mesma base de comparação, para 
137,9 pontos. O aumento foi registrado em 
todos os subprodutos que compõem esta 
categoria, segundo a FAO, por causa da 
perspectiva de que a oferta seja menor na 
temporada 2016/17.

Queda da oferta pela Oceania e União 
Europeia (UE) também sustentou os preços. 
O relatório da instituição reforça que, apesar 
da alta significativa de junho, esta variação 
representa apenas uma recuperação dos 
preços mais baixos que vinham sendo 
praticados nos três meses anteriores. Em 
comparação com junho do ano passado, o 
índice caiu 23 pontos ou 14%.

Os cereais, por sua vez, avançaram 2,9%, 
para 156,9 pontos, mas ainda está 3,9% 
abaixo do registrado em igual período no 
ano passado. Segundo a FAO, o aumento 
é sustentado principalmente pela alta dos 
preços no Brasil, impulsionadas pelas ex-
portações.

As cotações do trigo aumentaram du-
rante a primeira metade do mês, antes de 
inverter o curso posteriormente com rela-
tórios de rendimentos recordes nos Estados 
Unidos. O preço do arroz variou pouco 
em relação aos níveis de maio, como uma 
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de receptividade do público. Recebemos 
muitos elogios e comentários positivos, 
que mostram que conseguimos fazer o re-
cado chegar aos visitantes. Esperamos que 
a mensagem repercuta no campo em cada 
vez mais pessoas conscientes e engajadas em 
fazer da pecuária brasileira uma referência 
para o mundo”, afirma a coordenadora do 
Caminho do Boi, Mariana Beckheuser, 
vice-presidente executiva da Beckhauser, 
empresa que idealizou o projeto, inspirado 
nos estudos da professora e pesquisadora 
Temple Grandin, da Universidade do Es-
tado do Colorado (EUA), uma das maiores 
referências em bem-estar animal do mundo.

showcorte - Uma atração que 
chamou bastante a atração do público foi o 
ShowCorte, iniciativa inédita focada na de-
monstração, ao vivo na Bienal, de diferentes 
cortes de carne, oferecida pela ABCZ.

Em intervalos da programação, entrou 
em cena o chef jimmy McManis, parceiro da 
plataforma on-line Academia da Carne Fri-
boi, conhecido como “Ogro” em sua atuação 
no programa Mais Você, da Rede Globo, que 
discorreu sobre cortes de traseiro e contrafilé 
com osso, enquanto manipulava os cortes.

“A ideia do ShowCorte foi instigar a 
reflexão de como o setor deve se posicionar 
para o consumidor, não só para encurtar a 
distância entre a cidade e o campo, entre 
quem consome e quem produz, mas para 
o trabalho de produzir carne seja de fato 
reconhecido e valorizado”, ressalta Carolina 
Barretto, coordenadora da Beef Week e do 
ShowCorte.

leilão PecuÁria solidÁria - O 
encerramento da interCorte foi marcado 
pela solidariedade com a realização pela pri-
meira vez em São Paulo, após quatro edições 
no Tocantins, do leilão Pecuária Solidária. 
Foram leiloados obras de arte, insumos 
agropecuários, animais e artigos especiais, 
como chapéu e botas do cantor Sérgio Reis. 
A renda será revertida a entidades e projetos 
sociais paulistas, como FiC - Fraternidade 
irmã Clara, hospital Amparo Maternal, 
APFCC - Associação Paulista Feminina 
de Combate ao Câncer, Casa de Apoio São 
luís, laramara - Associação Brasileira de 
Assistência à Pessoa com deficiência Visual 
e Fundo de Solidariedade de Solidariedade 
do Estado de São Paulo (Fussesp). O leilão 
contou com a presença da primeira-dama 
do Estado de São Paulo, lu Alckmin e de 
representantes das entidades. Em breve 
será realizado um evento para a prestação 
de contas do que foi arrecadado.

mais De 3 mil pessoas partiCipam Da 
interCorte na bienal De são paulo

Mais de 3 mil pessoas 
passaram pela Bienal 
do ibirapuera, em São 
Paulo, nos dias 16 e 17 
de junho, para a inter-

Corte - Exposição Tecnológica da Cadeia 
Produtiva da Carne. O público que esteve 
presente no evento foi proveniente de 24 
estados brasileiros, do distrito Federal e de 
países, como Argentina, Bolívia, Venezuela, 
EUA e França.

A interCorte em São Paulo reuniu inicia-
tivas como o Congresso do GTPS – Grupo 
de Trabalho da Pecuária Sustentável e uma 
etapa do Circuito interCorte com palestras 
e painéis sobre o tema central “Pecuária 
de ponta a ponta”; feira de negócios com a 
participação de 45 marcas que apresentaram 
suas novidades tecnológicas; o Caminho 
do Boi, projeto que mostra na prática de 
forma interativa a importância da integra-
ção dos elos da cadeia da carne; ShowCorte 
com demonstração ao vivo de diferentes 
cortes de carne e discussão sobre como o 
setor pecuário deve se posicionar perante o 
consumidor; a Exposição Arte do Boi, com 
quadros, fotografias e esculturas inspirados 
na pecuária; a livraria Cultura do Boi e 
o leilão Pecuária Solidária, além da Beef 
Week, com a participação de lojas de carne e 
restaurantes da capital paulista com o intuito 
de melhorar a percepção dos centros urbanos 
e dos consumidores em relação à qualidade 
de carne bovina brasileira.

“Estamos muito satisfeitos com o resul-
tado da interCorte, pois levamos a carne 
para o coração de São Paulo, reunindo um 
público altamente qualificado, que realmente 
faz a diferença no setor, com uma abordagem 
diferenciada de ponta a ponta da cadeia 
produtiva, agregando elos importantes 
como o varejo e o consumidor. O manifesto 
#SomosdaCarne, que nasceu na interCorte, 
representa esse novo momento do setor, mais 
focado na sustentabilidade, na produtividade 

e na integração”, avalia Carla Tuccilio
O presidente do Grupo de Trabalho da 

Pecuária Sustentável – GTPS, Fernando 
Sampaio comemorou a participação da en-
tidade no evento. “A intercorte representou 
um momento muito especial para o GTPS. 
lançamos nosso Guia de indicadores para 
a Pecuária Sustentável após um trabalho 
de dois anos. Trouxemos o setor para de-
bater temas importantes como a demanda 
crescente por cadeias de fornecimento 
sustentáveis e mostramos experiências do 
varejo que ligam o consumidor ao produtor. 
Também debatemos como comunicar ao 
consumidor os avanços deste setor para 
que os seus produtos sejam valorizados, e 
entregamos a ii edição do Prêmio GTPS de 
jornalismo. Para nós, foi uma oportunidade 
única estar no coração do maior centro 
consumidor da América latina junto com 
os players mais relevantes do setor para 
debater o futuro da pecuária sustentável. 
Foi e será no futuro o momento de trazer 
os grandes temas e tendências conectando 
produção e consumo”.

Autoridades e lideranças debatem o setor
O evento contou com a presença de au-

toridades, como o Governador do Estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin; o Governador 
do Estado de Mato Grosso, Pedro Taques; 
o vice-Governador do Estado de Rondônia, 
daniel Pereira; o Secretário de Agricultura 
do Estado de São Paulo, Arnaldo jardim; o 
senador josé Aníbal; o presidente da Embra-
pa, Maurício lopes; o presidente da ABCZ, 
luis Claudio Paranhos; o presidente da Fa-
masul, Maurício Saito, além de deputados, 
secretários de Estado e lideranças do setor.

Após percorrer o Caminho do Boi na 
entrada da interCorte, o Governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin declarou: “A 
feira é muito importante, pois o Brasil é o 

maior exportador do mundo de carne bovina. 
Temos o segundo maior rebanho e o princi-
pal rebanho comercial. São Paulo não tem 
o maior rebanho mas trabalha a carne, um 
quarto da exportação da carne é daqui. É um 
setor muito importante socialmente pelos 
empregos que gera e economicamente pelo 
significado que tem na balança comercial”.

A importância da feira também foi res-
saltada pelo Governador de Mato Grosso, 
Pedro Taques, que participou de um painel 
sobre políticas públicas para a agropecuá-
ria no último dia do evento. “A  interCorte 
é extremamente importante porque aqui 
nós temos todos aqueles que fazem parte 
da cadeia pecuária. O Mato Grosso é o 
maior rebanho bovino, com 29,2 milhões 
de cabeças, mas além de quantidade nós 
queremos qualidade. Por isso, criamos o 
imac - instituto Mato-grossense da Carne, 
para mostrar que a nossa carne tem rastre-
abilidade, certificação e é produzida com 
qualidade”, disse o Governador.

caMinho do Boi - Um dos desta-
ques da interCorte foi o Caminho do Boi, 
logo na entrada da Bienal, que tinha que ser 
percorrido por quem entrava na feira. de 
forma interativa e sensorial, o público pôde 
se colocar no lugar do animal de corte por 
meio de estações que representavam impor-
tantes etapas do processo, como genética, 
nutrição, infraestrutura e manejo, sanidade, 
reprodução, sustentabilidade, sistemas de 
produção, bem-estar, gestão, transporte, 
indústria e mercado da carne.

“O Caminho do Boi na intercorte 2016 
foi um desafio de adaptarmos a linguagem 
para conseguirmos levar a mais pessoas a 
mensagem da pecuária que produz carne 
de qualidade, dentro de um processo susten-
tável econômica, ambiental e socialmente. 
E superou nossas expectativas em termos 

Evento foi um marco na 
integração da cadeia 
produtiva da carne 
e trouxe iniciativas 
inovadoras, como 
Caminho do Boi, 
ShowCorte e Beef Week
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(20-24), pressionados pela desvalorização 
do dólar frente ao Real. Esse cenário 
afastou vendedores do mercado, que 
apostam em recuperação das cotações 
nos próximos meses, fundamentados nos 
baixos estoques das indústrias, no elevado 
volume de soja já comprometido e nas ex-
portações em ritmo acelerado neste ano. 

Milho - Os preços do milho estão 
caindo com força na região de Campinas 
(SP). Em sete dias, o recuo foi de expressi-
vos 15,7%, ou de 7,98 reais/saca, com o in-
dicador ESAlQ/BM&FBovespa voltando 
para a casa dos R$ 42/saca de 60 kg – na 
sexta-feira, 24, fechou a R$ 42,64/saca de 
60 kg. As quedas da última semana foram 
as mais intensas de toda a série histórica 
deste indicador, iniciada em 2004. 

cooPeraÇão - O ministro Blairo 
Maggi (Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento) e o governador de Mato Grosso, 
Pedro Taques, assinaram na quarta-feira 
(29), em Brasília, um acordo para descen-
tralizar a atividade de fiscalização do uso 
de sementes e mudas nas propriedades 
rurais do estado. Além disso, o acordo 
prevê a adesão de Mato Grosso ao Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agrope-
cuária Aplicado às Cadeias dos Produtos 
de Origem Vegetal – SUASA VEGETAl. 
Também estarão presentes na cerimônia, 
no Gabinete do Ministro, representantes 
das bancadas de Mato Grosso na Câmara 
dos deputados e no Senado.

calendÁrio aGrÍcola (Ms) e 
fases da lua eM Julho - Plantio: 
Mandioca. Colheita: Algodão, Café, Cana-
de-açúcar. Fases da lua julho: dia 4 lua 
Nova, dia 11 lua Crescente, dia 19 lua 
Cheia, e dia 26 lua Minguante.

Maurício Picazo Galhardo

Giro aGroneGóCio
Plano - O Ministério da Agri-

cultura, Florestas e Pescas (MAFF) do 
japão atualizou a norma que possibilitará 
ao Brasil exportar melão, caqui, frutas 
cítricas e novas variedades de manga 
para aquele país. O adido agrícola no 
japão, Marcelo Mota, recebeu carta das 
autoridades fitossanitárias nipônicas 
informando sobre a necessidade de se 
apresentar o plano de trabalho sobre os 
procedimentos oficiais e de responsabi-
lidade dos exportadores. O documento 
deve ter informações sobre o controle de 
pragas, incluindo a gestão de risco para 
algumas espécies de mosca-das-frutas.

senado - durante mais de três horas, o 
ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento) apresentou as prioridades 
da pasta aà Comissão de Agricultura e Refor-
ma Agrária do Senado  A desburocratização 
e a ampliação do mercado externo foram os 
principais pontos destacados pelo ministro. 
Maggi também falou sobre a proposta de 
taxação das exportações agrícolas para o 
financiamento da Previdência Social. 

feiJão - A redução da alíquota para 
a importação foi solicitada após alta 
do preço do grão no mercado interno, 
principalmente do feijão carioca, que 
corresponde a mais de 70% do consumo 
brasileiro. Conforme o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (iPCA), 
divulgado pelo instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (iBGE), referente 
a maio, o feijão carioca em 2016 apresen-
tou alta de 33,49% e no acumulado dos 
12 meses 41,62%. já o feijão-mulatinho 
37,44% em 2016 e 48,79% nos 12 meses. 

PreÇo - Os valores da soja em grão e 
dos derivados caíram no Brasil na semana 

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

presiDente Do sistema Famasul apresenta 
potenCialiDaDes De ms na interCorte em sp

Apresentar a evolução do desen-
volvimento econômico de Mato 
Grosso do Sul, associado ao perfil 

empreendedor e sustentável do produtor 
rural. Este foi o objetivo principal da palestra 
ministrada pelo presidente do Sistema Fama-
sul – Federação da Agricultura e Pecuária de 
MS, Mauricio Saito, durante  a interCorte - 
Exposição Tecnológica da Cadeia Produtiva 
da Carne, realizada nos dias 16 e 17 de junho 
em São Paulo.

O evento contou com a participação de 
mais de 3 mil pessoas da interCorte - Expo-
sição Tecnológica da Cadeia Produtiva da 
Carne na Bienal do ibirapuera, em São Paulo. 
O público que esteve presente no evento foi 
proveniente de 24 estados brasileiros, do 
distrito Federal e de países, como Argentina, 
Bolívia, Venezuela, EUA e França.

Saito apresentou um panorama das 
produções agropecuárias de Mato Grosso 
do Sul, dando destaque  à produção de grãos 

nas últimas décadas, pontuando a expansão 
da área de plantio e o investimento em tec-
nologia. “Somente nas últimas duas décadas 
o cultivo de  soja registrou um crescimento 
de 190%. É uma característica do Estado o 
desenvolvimento de produções calcadas em 
estudo e pesquisa, sendo privilegiado por 
abrigar três unidades da Embrapa – Pantanal, 
Gado de Corte e Agropecuária Oeste - e 
duas Fundações de Pesquisa, Fundação MS 
e Fundação Chapadão”, afirmou.

 O evento contou com a presença de au-
toridades, como o Governador do Estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin; o Governador 
do Estado de Mato Grosso, Pedro Taques; 
o vice-Governador do Estado de Rondônia, 
daniel Pereira; o Secretário de Agricultura 
do Estado de São Paulo, Arnaldo jardim; o 
senador josé Aníbal; o presidente da Embra-
pa, Maurício lopes; o presidente da ABCZ, 
luis Claudio Paranhos; além de deputados, 
secretários de Estado e lideranças do setor.
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Um audacioso projeto promete 
sacudir o mercado brasi-
leiro de produção de carne 
premium, atualmente em 
forte expansão. Trata-se de 

um programa de multiplicação da genética 
do gado Akaushi, de origem japonesa, cuja 
carne é considerada de altíssima qualidade, 
pelo alto grau de marmoreio (gordura en-
tremeada) e características únicas de sabor 
e suculência. “Além disso, a raça taurina é 
capaz de produzir uma carne bastante sau-
dável, com elevado índice de ácido oleico, o 
Ômega 9, bem superior ao Ômega 3 do sal-
mão”, compara o empresário júlio Resende, 
fundador do projeto e presidente da Origine, 
empresa de Brasília (dF). 

O projeto Akaushi teve início há quatro 
anos, quando a Origine começou a impor-
tar doses de sêmen dessa raça da empresa 
norte-americana heartbrand Beef, do 
Texas, detentora do direito de uso da ge-
nética Akaushi fora do japão. “Fizemos um 
acordo com a heartbrand Beef que prevê 
a propagação exclusiva da carne Akaushi 
pelo mundo, tendo o Brasil como base para 
a multiplicação dessa genética, por meio do 
cruzamento industrial em vacada Nelore ou 

de outras raças”, explica Resende. 
Atualmente, o projeto da Origine já conta 

com 100 fazendas parceiras no Brasil, o que 
já resultou na produção de 23.000 animais 
meio-sangue Akaushi. Os primeiros lotes de 
animais terminados (cerca de 5.000 cabeças 
já abatidas) estão sendo comprados pela 
Origine e abatidos em frigoríficos terceiri-
zados. “Essa carne é fornecida para redes 
de churrascarias e casas de carne do País”, 
conta Resende, acrescentando que, em 2018, 
a empresa pretende inaugurar a primeira 
indústria própria de abate e industrialização 
da carne Akaushi, que será instalada em Es-
treito, no Maranhão. Nessa fase, a produção 
dos cortes especiais levará a marca própria 
Origine e será quase toda direcionada ao 
mercado externo. 

O programa de parceria de multiplica-
ção de animais meio-sangue Akaushi segue 
conceito semelhante a outros projetos de 
cruzamento industrial voltados para a pro-
dução de carne premium.  A Origine fornece 
sêmen a custo subsidiado aos parceiros (já 
foram importadas cerca de 2.500 doses do 
gado puro), que se responsabilizam pela 
produção do animal (fases de cria, recria e 
terminação). “Normalmente, o gado cruza 

Akaushi é mantido unicamente sob o regime 
de criação a pasto, inclusive na fase de ter-
minação, sem necessidade de uso de ração”, 
explica o presidente da Origine.  Segundo 
ele, apesar de sua origem, a raça Akaushi 
se adapta facilmente ao clima tropical bra-
sileiro.  “É um gado rústico, de pelo curto, 
bastante dócil”. No entanto, a preferência 
da empresa pelo meio-sangue Akaushi/
Nelore levou em conta a decisão de pro-
duzir animais em larga escala e de maneira 
rápida. “O cruzamento industrial é a melhor 

receita para alcançar este objetivo”, justifica, 
acrescentando que os animais meio-sangue 
são abatidos precocemente, geralmente aos 
20 a 22 meses de idade, com 18@. 

Os parceiros do projeto recebem da 
Origine preço equiparado entre fêmea e 
macho, com o adicional de até 12% sobre o 
valor da arroba na região da produção, hoje 
espalhada pelos Estados do Pará, Tocantins, 
Maranhão. há planos de expansão do projeto 
para Mato Grosso, Minas Gerais e Rio de 
janeiro ainda neste ano. 

brasil multipliCa GenétiCa Do GaDo akaushi
Empresa cria rede de pecuaristas no Brasil para 
expandir genética de gado de origem japonesa por 
meio do cruzamento industrial com vacada Nelore

Em  junho passado, o Brasil recebeu, pela 
primeira vez na história, oito bovinos vivos 
da raça pura Akaushi, seis touros e duas 
vacas, que foram importados dos Estados 
Unidos, pelo grupo Origine. Esses animais 
estão atualmente alojados em uma fazenda 
de itatinga, interior de São Paulo, perten-
cente à Seleon Biotecnologia, prestadora 
de serviços em coleta e processamento de 
sêmen e produção in vitro de embriões.

A presença de animais Akaushi no Brasil 
faz parte de uma segunda fase do projeto, 
que prevê a multiplicação da raça japonesa 
por meio da FiV – Fertilização in Vitro. Para 
isso, conta com a parceria da Seleon Biotec-
nologia, escolhida pela Origine para fazer 
parte do programa de expansão da raça. 
“Vamos criar um rebanho de animais puro 
sangue Akaushi a partir dos seis touros e as 
duas fêmeas importadas”, antecipa Bruno 
Grubisich, proprietário e diretor-presiden-
te da Seleon. dessa maneira, a Seleon vai 
lançar mão da FiV para multiplicar com 
eficiência e maior rapidez esse rebanho, a 
partir do uso de sêmen sexado de fêmea 
dos touros Akaushi, para, assim, formar  

um plantel de vacas puras Akaushi, a partir 
de embriões fecundados oriundos das duas 
matrizes importadas. “No intervalo de um 
ano, vamos produzir de 80 a 100 animais 
de fertilização in vitro”, diz Grubisich. 
Segundo ele, a meta é alcançar, através da 
FiV,  um número de cerca de 300 matrizes 
puras Akaushi, para depois partir para a 
inseminação tradicional.

AnimAis vivos

Pré-imunizAção
Os oitos bovinos Akaushi importados 

dos EUA estão sendo mantidos na Estân-

A carne do Akaushi é bastante difun-
dida no japão e Estados Unidos, mas a sua 
produção atende basicamente o consumo 
interno de ambos os países. Sua genética é 
utilizada há mais de cem anos por criadores 
japoneses, sendo atualmente protegida pelo 
governo do japão, que a considera com um 
dos tesouros nacionais do país. 

cia Bela Vista, fazenda localizada a 7 km 
da Seleon Biocnologia. “Antes de entrar 
para a fase de coleta de sêmen dos touros 
Akaushi e aspiração de oócitos nas matri-
zes, os animais precisam passar por uma 
etapa de pré-imunização contra doenças 
do carrapato, com duração de dois meses”, 
explica o dono da Seleon. depois disso, 
esses animais ainda precisam passar pelo 
procedimento normal de quarentena, para 
certificação da inexistência de tuberculose 
e brucelose. “Só após essas duas etapas é 
que iremos iniciar a atividade de coleta 
de material genético em escala industrial”, 
afirma Grubisich. 

tesouro nAcionAl

Os oitos bovinos Akaushi importados dos EUA estão sendo mantidos na Estância Bela Vista


