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o Brasil implementou isenção de 
impostos para as importações de trigo 
dos Estados Unidos. Nesse cenário, o 
Representante comercial dos Estados 
Unidos Robert Lighthizer e o secretá-
rio de Agricultura dos Estados Unidos, 
Sonny Perdue, deram boas-vindas para 
o Brasil, com isenção de 750 mil tone-
ladas. Página 4.

os custos de produção da cana-
de-açúcar podem ser reduzidos em 
até 15% com o Manejo integrado de 
Pragas e doenças (MiP) e do controle 
biológico quando comparados com os 
do cultivo convencional. A afirmação é 
de Vinícius Lopes, gerente comercial em 
Cana da Koppert do Brasil, que destaca 
ainda os benef ícios ambientais e à saúde. 
Página 3.

BiolóGicoS 
PodEM rEduzir 
cuStoS EM até 
15% na cana
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o Brasil  deverá colher 
120,7 milhões de tonela-
das de soja na temporada 
2019/20, estimou a consul-
toria AgRural, com um leve 

ajuste negativo na projeção de novembro 
ante a divulgada em outubro (121 milhões 
de toneladas).

“Foi mais um ajuste negativo na linha de 
tendência, na questão de produção ainda 
usamos na maioria dos Estados a linha de 
tendência (histórica) de produtividade”, 
disse o analista Adriano Gomes.

Ele explicou que a partir de dezembro os 
números da consultoria já deverão vir com 
dados de produtividade apurados no campo.

Até a última quinta-feira, 7, o Brasil 
havia plantado 67% da área projetada em 
36,4 milhões de hectares.

diante de chuvas mais escassas no início 
do ciclo, a AgRural aponta um atraso no 
plantio de soja do Brasil ante a temporada 
passada, quando o país havia semeado 82% 
da safra nesta época, e em relação à média 
histórica para o período (70%).

o atraso, contudo, não interferiu na 

decisão de rever a produtividade, disse o 
analista.

“A janela ideal da soja não foi prejudica-
da, isso não deve influenciar na produção”, 
disse ele.

Na temporada passada, quando o 
tempo seco atingiu Estados como Mato 
Grosso do Sul e Paraná, o Brasil produziu 
115 milhões de toneladas de soja, abaixo 
do recorde da temporada anterior, de mais 
de 119 milhões de toneladas, segundo 
dados da Companhia Nacional de Abas-
tecimento.

E vê recorde de 120,7 milhões de toneladas. O atraso, contudo, não interferiu 
na decisão de rever a produtividade, disse o analista

aGrural ajuSta PrEviSão 
dE Safra dE Soja do BraSil

Foto: Divulgação
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A equipe de Conjuntura do 
instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (ipea) revisou 
de 0,5% para 1,4% a previsão 
de crescimento do produto 

interno bruto (PiB) do setor agropecuário 
em 2019. Para 2020, espera-se que o setor 

avance mais que 3% nos dois cenários ava-
liados. Usando o primeiro prognóstico de 
safra do instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (iBGE) divulgado neste mês, 
a previsão de crescimento é de 3,2% no 
ano que vem. A projeção vai a 3,7% ao se 
levar em consideração o levantamento da 
safra de grãos da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

Para os dois cenários, os pesquisadores 
do ipea também consideraram informações 
do departamento de Agricultura dos Es-
tados Unidos (USdA) para a pecuária. os 
dados foram divulgados nesta terça-feira, 
19, na seção de Economia Agrícola da Carta 
de Conjuntura do ipea, apresentada em 
seminário na sede do instituto, em Brasília.

A análise dos componentes do PiB 

agropecuário aponta que a lavoura deve 
encerrar 2019 com alta de 1%, e a pecuária 
com avanço de 1,8%. Com base nos dados 
do iBGE, os principais destaques para o 
terceiro trimestre do ano foram o milho e o 
algodão, pelo lado agrícola – com aumentos 
previstos de 23,2% e 39,7%, respectivamente 
–, e os ovos, pela pecuária, com avanço 
de 3,4% em sua produção. o PiB do setor 
agropecuário cresceu 2,7% em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior.

Para 2020, a pecuária será protagonista, 
com expectativa de crescimento de 4,3%, 
influenciado por uma alta de 5,8% na pro-
dução de bovinos. Ainda de acordo com o 
Grupo de Conjuntura do ipea, a pecuária 
deve registrar um recorde de produção, 
impulsionado principalmente pelo aumento 
na demanda de mercados como China, 
Hong Kong e Emirados Árabes.

Em relação aos produtos agrícolas, a 
previsão é de que a soja — grão que possui 
o maior peso no PiB do setor – cresça no 

mínimo 4,7% em 2020. Já a produção de 
milho, destaque em 2019, deve sofrer uma 
queda de ao menos 1,7% na safra 2019/2020.

ExportaçõEs: milho vErsus 
soja - As exportações até outubro de 
2019 foram marcadas por uma dicotomia. 
Enquanto o milho foi o grande destaque 
positivo, com um desempenho sem pre-
cedentes — o valor das vendas aumentou 
123% no período, resultado do crescimento 
de 122% nas quantidades e 1% nos preços 
—, o valor exportado de soja no mesmo 
período caiu 22%.

No caso do milho, as exportações para 
alguns mercados, como Taiwan, Coreia do 
Sul e Vietnã, aumentaram mais de seis vezes, 
ao mesmo tempo que as vendas para o Japão 
cresceram 37 vezes. o irã, principal destino 
do milho brasileiro, ampliou suas compras 
em 27,8%. o grão nacional também é mais 
barato que o norte-americano – que, por 
sua vez, teve as exportações prejudicadas 
neste ano por fatores climáticos.

Bom desempenho na produção de milho, algodão e ovos 
no mercado interno, aliado às exportações recordes do 
grão, contribuíram para o cenário positivo

EconoMia: iPEa rEvê Para ciMa a 
PrEviSão do PiB aGro dE 2019 E 2020

Com o tema “As perspectivas para 
a economia e o agronegócio bra-
sileiro”, o MS Agro chega a sua 10ª 

edição no dia 20 de novembro, no auditório 
do Sistema Famasul, em Campo Grande. Já 
considerado um dos principais eventos de 
debate e reflexão estratégica do agronegó-
cio sul-mato-grossense, o encontro traz na 
programação palestras técnicas e um painel 
sobre o assunto, mediado pela jornalista 
Kellen Severo.

A 10ª Edição do MS Agro tem como ob-
jetivo conscientizar os participantes sobre a 
importância de se elevar o agronegócio a um 
alto nível de desenvolvimento sustentável. 
Também vai abordar questões relacionadas 
aos desafios atuais do setor e a necessidade 
de se investir na qualificação profissional e 
formação dos gestores.

o evento terá público-alvo compos-
to por dirigentes sindicais, empresários 
rurais, profissionais liberais, lideranças 
do setor agropecuário, representantes de 
instituições públicas e privadas ligadas ao 
agro, representantes de câmaras setoriais 
e cooperativas, entre outros.

Após abertura do evento com o presi-

dente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, 
programada para 18h30, a primeira palestra 
terá como tema “Contexto internacional: 
comércio e potenciais mercados para o Agro 
do Brasil”, ministrada pela superintendente 
de Relações internacionais da CNA, Lígia 
dutra.

Em seguida, o economista Celso Toledo 
vai falar sobre “Cenário Macroeconômico 
Brasileiro: perspectivas para o Agronegó-

cio”. Por fim, um debate será mediado pela 
jornalista Kellen Severo com a presença dos 
palestrantes, do público e do presidente do 
Sistema Famasul.

ms agro – realizado pela Famasul, 
com patrocínio do Senar/MS, Sistema 
oCB/MS (organização Cooperativas 
Brasileiras), Sicredi, Bayer e com apoio 
do Sebrae/MS (Serviço Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

MS aGro chEGa a 10ª Edição coMo rEfErência 
dE dEBatE SoBrE aGronEGócio do EStado
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Por LEOnaRDO GOttEMS

A ligeira redução na produção 
total em 2019/20 ocorreu 
apesar de um leve aumento 
na estimativa de plantio. A 
AgRural estimava alta de 

1,3% na área plantada até o mês passado, e 
agora vê crescimento de 1,5%.

“No caso da área, foi um aumento basi-
camente vindo do Norte e Nordeste, pelos 
melhores preços tanto em reais quanto em 
dólar, e isso acabou pesando na decisão do 
produtor”, comentou o analista.

“Alguma áreas que estavam abertas, mas 
que não foram semeadas na temporada 
passada, vão ser plantadas nesta tempora-
da”, disse ele.

milho sEguNDa saFra
o analista reafirmou que o atraso na 

soja traz uma preocupação climática para 
a segunda safra de milho, semeada após a 

os custos de produção da cana-de
-açúcar podem ser reduzidos em 
até 15% com o Manejo integrado 

de Pragas e doenças (MiP) e do controle 
biológico quando comparados com os do 
cultivo convencional. A afirmação é de 
Vinícius Lopes, gerente comercial em Cana 
da Koppert do Brasil, que destaca ainda os 

colheita da oleaginosa.
Mas, por ora, não é possível falar em 

eventuais perdas, já que tudo dependerá 
do clima a partir do momento em que a 
segunda safra estiver no campo.

“Há uma preocupação grande com 
a janela de milho safrinha, Estados com 
Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e 
Goiás vão ter bastante milho semeado em 
março”, disse ele, observando que uma parte 
do cereal geralmente é plantado no terceiro 
mês do ano, mas não tanto.

“o maior risco é no oeste do Paraná 
e sul de Mato Grosso do Sul, que podem 
pegar geada no final de maio e junho... o 
maior risco é o frio, além de veranico (falta 
de chuva) durante enchimento de grãos.”

outro fator que deve contar para a 
produtividade do milho é que o cultivo vai 
ter “dias mais curtos pela frente”, pelo fato 

benef ícios ambientais e à saúde.
de acordo com ele, essa economia nos 

custos de produção é ressaltado na cana-
de-açúcar pelo fato de se tratar de uma 
cultura semiperene, com grandes ciclos pro-
dutivos. “Essas características favorecem o 
uso dos produtos biológicos por terem um 
residual maior, aumentando a possibilidade 

de ter sido plantado mais tarde.
“isso acaba afetando a fisiologia da 

planta, então, geralmente, quanto mais 
tardio o plantio de milho, sai com potencial 
reduzido.”

se fazer menos aplicações. Além disso, os 
biológicos tendem a ser mais baratos que 
os químicos”, explica.

Lopes salienta que o controle biológico 
para cana é utilizado há muitos anos no 
Brasil e sua efetividade já está mais que 
comprovada. o gerente da Koppert lem-
bra que são utilizados tanto macro quanto 
microbiológicos no combate de várias 
pragas e doenças. Entre esses agentes, o 
mais conhecido é o Trichogramma galloi, 
uma microvespa parasitóide de ovos que 
evita o ataque da broca-da-cana (diatrea 

BiolóGicoS PodEM rEduzir cuStoS EM até 15% na cana

de qualquer forma, o analista comen-
tou que a produtividade foi boa em alguns 
anos em que o plantio de milho se deu mais 
tarde, mas que o clima foi favorável. “Está 
tudo em aberto.”

sacchralis) nos colmos da planta.
A Koppert informa que tratou, na safra 

2017/2018, nada menos que dois milhões de 
hectares de cana-de-açúcar. isso representa 
um aumento de 160% em relação à tempo-
rada anterior (2016/2017). Mesmo com esse 
avanço, Lopes acredita que o uso do controle 
biológico pode ser ainda mais expressivo na 
cultura, e destaca para tanto três produtos 
específicos: Galloibug, que atua sobre a broca-
da-cana, o Metarril, inseticida que controla 
a cigarrinha da raiz e o Trichodermil, fungo 
com ação fungicida e nematicida.

Residual maior, aumentando a possibilidade se 
fazer menos aplicações

o salto de pouco mais de 2,4 mil qui-
lômetros que a Peste Suína Africana 
(PSA) deu entre as Filipinas e o 

Timor Leste aponta que o vírus pode cruzar 
oceanos e chegar ao quintal de produtores de 
qualquer lugar no mundo. o mar e a indonésia 

separam o Timor Leste tanto das Filipinas 
quanto do Vietnã, que sozinho perdeu mais 
de cinco milhões de animais pela enfermidade. 
Antes mesmo de o Timor Leste registrar surto 
de PSA, a Austrália já buscava estratégia para 
impedir a chegada do vírus em seu território.

Menos de 700 quilômetros de oceano 
separam os dois países. o longo tempo de 
sobrevivência do vírus, no entanto, é algo que 
gera temor mesmo em lugares mais afastados 
dos focos atuais, como o Brasil. Produtos 
alimentícios são a forma mais comum de 
transmissão da doença.

Quando a PSA chegou ao território 
brasileiro, em 1978, a principal hipótese foi 
de que restos de alimentos de aviões conta-

o BraSil EStá fazEndo o SuficiEntE Para SE ProtEGEr da PSa?
minados tenham sido oferecidos a criações 
de suínos em municípios do Rio de Janeiro. 
Pouco depois, doença se alastrou por cidades 
do interior de São Paulo a Minas Gerais. o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) afirma que está adotando 
uma série de medidas para impedir uma nova 
chegada da PSA no país. No entanto, são me-
didas ainda tímidas e que geram preocupação 
ao setor produtivo.

Chegada da doença ao Timor Leste, atravessando 
o oceano, é alerta para o Brasil

Foto: Divulgação

aGrural PrEvê Safra rEcordE dE 
120,7 MilhõES dE tonEladaS dE Soja

Notícias do mundo agro é no 
Portal agroiN acesse www.agroin.com.br

COntInUaÇÃO Da CaPa
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aProSoja alErta ProdutorES 
SoBrE análiSE dE fErtilizantES
O resultado final do CT 
soja será finalizado em 
março de 2020

BraSil PodE coMPrar triGo doS Eua SEM tarifa

A Associação dos Produtores 
de Soja e Milho de Mato 
Grosso (Aprosoja-MT) faz 
um alerta aos produtores 
rurais quanto a importân-

cia de efetuar a análise dos fertilizantes 
aplicados na lavoura. A preocupação 
surgiu da verificação das amostras desses 
insumos, coletadas durante o projeto 
Circuito Tecnológico Etapa Soja, que 
percorreu as quatro regiões do Estado 
este ano.

Em sua 11ª edição, resultados parciais 
do CT Soja demonstram a reprovação de 
31,9% das amostras de fertilizantes co-
letados e encaminhados para análise em 
laboratórios credenciados. “Essa pesquisa 
é de suma importância para o produtor. E 
serve para alertá-los a fazerem sua própria 
análise também, a confiarem a laboratórios 
credenciados e acreditados pela Embrapa 
e o Ministério da Agricultura”, pontuou o 
diretor administrativo da Aprosoja-MT, 
Lucas Costa Beber.

Gerente Sustentabilidade Socioam-
biental da Aprosoja Mato Grosso, Marlene 

o Brasil implementou isenção de 
impostos para as importações de 
trigo dos Estados Unidos. Nesse 

cenário, o Representante comercial dos 
Estados Unidos Robert Lighthizer e o se-
cretário de Agricultura dos Estados Unidos, 
Sonny Perdue, deram boas-vindas para o 
Brasil, com isenção de 750 mil toneladas. 

os Estados Unidos há muito procuram 

Lima, orienta que os produtores que tive-
ram problemas com fertilizantes devem 
procurar a empresa fornecedora e cobrar 
os devidos esclarecimentos. “Até por se 
tratar de direito do consumidor. Temos ca-
sos de produtores que tiveram problemas 
com fertilizantes, como resultados muito 
aquém do esperado, eles reclamaram e 
foram ressarcidos pela empresa fornece-
dora”, orientou.

Amostras - As amostras são coletadas 
nas fazendas do Estado pelos supervisores 
de projetos da entidade. São analisadas em 
laboratórios que tem tradição em análise 
química de fertilizantes. Posteriormente o 

o Brasil cumprir esse compromisso, culmi-
nando em um anúncio público quando os 
presidentes Trump e Bolsonaro se reuniram 
em Washington em março. o TRQ isento de 
impostos fornecerá acesso estável e previsí-
vel a um mercado em que os exportadores 
de trigo dos EUA tenham há muito tempo 
clientes brasileiros prontos. 

Antes da implementação dessa TRQ, 
o trigo dos EUA normalmente entrava no 
Brasil com um imposto aplicado de 10%, 

resultado da análise é comparado com a 
garantia informada pelo fabricante, onde é 
feito um laudo, realizado por um consultor 
técnico independente (contratado pela 
Aprosoja-MT), com vasta experiência em 
fertilizantes. Neste laudo ele avalia cada 
amostra individualmente e considera todos 
os nutrientes informados da garantia pelo 
fabricante.

Marlene Lima lembra ainda que é im-
portante informar que “para fazer o laudo, 
o consultor considera a legislação vigente 
a qual os fertilizantes fazem parte, que é 
regida pelo Ministério da Agricultura, onde 
a lei destaca que, para um fertilizante ‘não 

em comparação com o trigo dos parceiros 
comerciais da união aduaneira do MERCo-
SUL no Brasil, particularmente a Argentina, 
que entra com isenção de impostos. “Por 
muitos anos, o Brasil falhou em implemen-
tar sua obrigação sob a oMC de estabelecer 
uma TRQ para o trigo. A implementação 
dessa TRQ no Brasil cumpre um compro-
misso assumido com o presidente Trump 
pelo presidente Bolsonaro no início deste 
ano e reflete um desejo de aprofundar os 

conforme’ (reprovado), há uma tolerância 
entre o valor encontrado na análise química 
e o valor da garantia dada pelo fabricante”.

CirCuito tECNológiCo - idea-
lizado para realizar um raio-x em quesitos 
técnicos, estruturais, de gestão da proprie-
dade, de mão de obra e quesitos legais, o 
Circuito Tecnológico Etapas Soja e Milho 
garantem a melhoria contínua dos sistemas 
produtivos e das ações das entidades da 
classe dos produtores rurais.

A expedição pode identificar demandas 
de novos projetos ou mesmo reiterar de-
mandas já conhecidas do agricultor, como 
a fiscalização da qualidade das sementes 
de soja e a de fertilizantes e estimativa de 
safra. Com os dados dos questionários 
compilados e as análises de amostras de se-
mentes e fertilizantes coletadas em campo, 
é gerado relatórios, notícias, apresentação 
dos resultados em reuniões e informações 
ao produtor rural.

iniciado em julho de 2019, o 11º Circui-
to Tecnológico Etapa Soja, até o momento 
recolheu 668 amostras de fertilizantes, 
foram 623 laudos prontos e enviados, e 
ainda, foram entregues ao produtor via 
whatsApp, o parecer técnico mais o laudo 
das análises. Foram 66 municípios parti-
cipantes e 386 propriedades. o resultado 
final desta etapa deve ser finalizado em 
março de 2020.

laços comerciais e econômicos entre os dois 
países”, diz o departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USdA). 

“Esta solução para um problema de 
longa data é resultado da defesa do governo 
pelos agricultores americanos e permitirá 
que nossos exportadores de trigo competem 
em igualdade de condições”, disse o embai-
xador Lighthizer. “Estamos ansiosos para 
aumentar as exportações de trigo americano 
para o Brasil”, completa. 

Por LEOnaRDO GOttEMS

Foto: Divulgação
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De acordo com dados divulgados pelo USDA, os 
EUA são o segundo maior exportador de carne de 
frango e produtos avícolas do mundo

“A abertura do mercado para a carne de frango dos 
EUA deve contribuir para a diminuição da grande 
lacuna na oferta de proteína animal na China ”

ExPortadorES doS Eua PodErão 
vEndEr uS$ 1 Bi Por ano Para china

BraSil vê Pouco iMPacto EM rEaBErtura da china ao franGo doS Eua

o Escritório do Representante 
Comercial dos EUA (USTR, 
na sigla em inglês) come-
morou a decisão de China 
de suspender a proibição 

de importação de carne de aves dos Estados 
Unidos. “os Estados Unidos saúdam a deci-
são da China de finalmente suspender sua 
proibição injustificada de aves e produtos 
avícolas dos EUA. Esta é uma ótima notícia 
para os agricultores da América e para os 
consumidores da China”, disse o represen-
tante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, 
em nota divulgada há pouco.

Segundo Lighthizer, com o fim do em-
bargo, exportadores dos Estados Unidos 
poderão vender cerca de US$ 1 bilhão em 
carne de aves e produtos avícolas por ano 
para a China. “A reabertura da China para 
as aves domésticas dos EUA criará novas 
oportunidades de exportação para nossos 
produtores de aves e apoiará milhares de 

trabalhadores empregados pela indústria 
avícola dos EUA”, afirmou o representante 
comercial.

A reabertura de mercado também foi 
comemorada pelo secretário da Agricultura 
dos Estados Unidos, Sonny Perdue. “depois 
de ficarem fora desse mercado há anos, os 
produtores e exportadores de aves dos EUA 
recebem com satisfação a reabertura do 
mercado chinês para seus produtos”, disse 
no comunicado. “Continuaremos nosso 
trabalho para expandir o acesso ao mercado 
em mercados importantes como a China e 
outros países, para apoiar nossos produtores 
e gerar mais empregos nos EUA”, acrescentou 
o secretário.

No início da manha desta quinta-feira, 
o departamento de Alfândegas da China 
(GACC, na sigla em inglês) informou que 
havia liberado a importação de carne de aves 
dos Estados Unidos. A medida tem efeito 
imediato e os produtos avícolas norte-a-

ocorre em meio à epidemia da peste suína 
africana (ASF, na sigla em inglês) que dizimou 
aproximadamente metade do plantel chinês 
de suínos. Com o avanço da doença, a China 
tem aumentado a importação de proteínas 
animais, em alternativa para abastecimento 
doméstico

de acordo com dados divulgados pelo 
USdA, os EUA são o segundo maior expor-
tador de carne de frango e produtos avícolas 
do mundo. No último ano, as exportações 
do setor geraram receita de US$ 4,3 bilhões.

A decisão da China de suspender a 
proibição de quase cinco anos a 
importações de carne de frango dos 

Estados Unidos terá impacto pouco relevante 
para a indústria do Brasil, maior exportador 
global, que vê espaço para todos com a grande 
demanda dos chineses por proteína animal, 
disse uma associação do setor.

Autoridades dos EUA afirmaram nesta 
quinta-feira que a decisão chinesa de reabrir 
o mercado à carne norte-americana deverá 
acrescentará 1 bilhão de dólares anualmente 
às exportações do país.

Contudo, a Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), que está à frente 
da indústria do maior exportador global de 
carne de frango, recebeu com “tranquilida-
de” a notícia, tamanha é a demanda chinesa 
atualmente, com o país ampliando compras 
de várias carnes para lidar com oferta menor 
decorrente dos surtos de peste suína africana.

“A abertura do mercado para a carne 
de frango dos EUA deve contribuir para a 
diminuição da grande lacuna na oferta de 
proteína animal na China com a recente 
crise sanitária...”, disse o presidente da 
ABPA, Francisco Turra, em nota à Reuters.

Segundo ele, “o impacto no fluxo total 
das exportações brasileiras para o país 
asiático não deve ser de grande relevância”.

“Em alguns produtos, como asa de fran-
go, a demanda norte-americana dificulta a 
exportação”, acrescentou Turra.

desde janeiro deste ano, a China assu-
miu a liderança entre os principais destinos 
das exportações da avicultura e da suino-
cultura do Brasil, disse a ABPA.

Entre janeiro e outubro, o país asiático 
importou 444,7 mil toneladas de carne de 
frango do Brasil (+22% em relação ao mesmo 
período do ano passado), segundo dados da 
ABPA. do total exportado pelos brasileiros 

matar milhões de porcos no país, maior 
consumidor global de carne suína.

o aval para a retomada do comércio 
acontece depois de o Serviço de inspeção 
e Segurança Alimentar dos EUA alterar o 
Registro Federal na semana passada para 
aprovar as importações de produtos deri-
vados de aves abatidas na China.

As aprovações para o setor avícola dos 
dois lados ocorrem em meio a negociações 
entre os países para resolver uma guerra 
comercial de 16 meses, marcada pela im-
posição de tarifas retaliatórias de bilhões 
de dólares entre as nações.

Melhorar o acesso dos produtos agrí-
colas dos EUA ao mercado chinês tem 
sido uma parte crítica das negociações, 
com a remoção de barreiras não-tarifárias 
sendo vista como uma chave para alcançar 
o objetivo de donald Trump de dobrar as 
vendas agrícolas para a China.

A China proibiu aves e ovos dos EUA em 
janeiro de 2015 devido a um surto de gripe 
aviária, e as importações caíram naquele ano 
para um quinto dos 390 milhões de dólares 
importados em 2014.

mericanos que atendem à regulamentação 
chinesa já podem entrar no país, informou 
o GACC.

A proibição estava em vigor desde 2015, 
quando foram registrados surtos de gripe 
aviária nos EUA. A liberação já havia sido 
anunciada anteriormente como parte das 
negociações comerciais entre os dois países, 
mas ainda não havia sido oficializada. Como 
parte do acordo com Washington, Pequim 
está se comprometendo em aumentar as 
compras de produtos agrícolas. A medida 

no ano, a China ficou com 13,3%.
As ações das empresas produtoras de 

carne de frango dos EUA dispararam com 
a notícia sobre a liberação chinês, incluindo 
os papéis da Tyson Foods, Sanderson Farms 
e Pilgrim’s Pride, da brasileira JBS.

“A China é um importante mercado de 
exportação para os criadores de aves dos 
EUA, e estimamos que agora eles poderão 
exportar mais de 1 bilhão de dólares em 
aves e produtos avícolas a cada ano para a 
China”, disse o representante comercial dos 
EUA, Robert Lighthizer, em comunicado.

A alfândega da China informou que 
suspendeu restrições à importação de carne 
de aves dos EUA, com efeito imediato.

o plano para suspender a proibição ao 
produto norte-americano foi anunciado 
pelo Ministério do Comércio da China no 
final de outubro, mas a publicação no site 
da administração aduaneira é um reconhe-
cimento formal da reabertura do comércio.

A reabertura do mercado ocorre em 
momento em que a China enfrenta uma 
escassez sem precedentes de proteínas, 
depois da epidemia de peste suína africana 

Foto: Divulgação
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A Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo está trabalhando 
para ampliar a produção do 
leite A2, produzido por vacas 

A2A2. o alimento é de fácil digestão e aten-
de às necessidades de pessoas intolerantes à 

beta casomorfina – 7 (BCM7) que é produto 
da digestão da caseína A1, uma proteína 
encontrada no leite que causa inflamação e 
desconforto gástrico e intestinal para uma 
parcela da população.

o instituto de Zootecnia, instituição de 
pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia 

Alimento é de fácil digestão e atende necessidades 
de pessoas intolerantes à substância que causa 
inflamação e desconforto gástrico

EStado dE São Paulo quEr aMPliar 
Produção PauliSta dE lEitE a2

dos Agronegócios (Apta), da Secretaria, tra-
balha com um programa de melhoramento 
genético para formar um rebanho de vacas 
somente com o gene A2 (vacas A2A2) em 
qualquer raça, ampliando a oferta deste 
leite em todo o Estado.

de acordo com o pesquisador do iZ, 
Anibal Eugênio Vercesi Filho, que conduz 
as pesquisas do leite A2, uma das proteínas 
encontradas no leite, a betacaseína pode ser 
codificada por 13 diferentes alelos, sendo 
mais comuns nos bovinos os alelos A1 e 
A2. durante o processo de digestão no ser 
humano, o alelo A1 forma uma substância 
chamada beta casomorfina-7, um opióide 
que é um fator de risco para algumas do-
enças humanas como o diabetes tipo 1, a 
arterioesclerose (acúmulo de gorduras nas 
paredes das artérias) e a inflamação das 
mucosas gástrica e intestinal.

“Quando se toma o leite A2, não há o 
risco de se ter esse problema, pois a sua 
digestão não forma essa substância”, explica 
Vercesi. importante destacar que apesar de 
terem sintomas parecidos, a intolerância à 
betacaseína A1 não tem a ver com a into-
lerância à lactose.

o pesquisador conta que a betacaseína 
A2 pode aparecer em qualquer raça, mas 
predomina nas raças zebuínas como no Gir 
leiteiro, Sindi e Guzerá. “Usamos touros 
A2A2 e genotipamos as vacas, realizando 
a programação de acasalamento. A ideia 
é que todas as vacas, independentemente 
da raça, sejam produtoras de leite A2, com 
alta produtividade, vida produtiva longa e 
resistência à mastite”, afirma Vercesi.

Por meio do Plano Mais Leite Mais 
Renda, criado para coordenar a cadeia pro-
dutiva do leite e aumentar a produtividade 
e a qualidade da produção para dois bilhões 
de litros por ano em dez anos, a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento busca 
incentivar o desenvolvimento de projetos 
regionais da bovinocultura de leite, como 
a produção do leite A2.

Produtores nos municípios de Franca, 
ourinhos, Novo Horizonte, Araçatuba, 
Botucatu, Caconde e São João da Boa 
Vista já se articulam, por meio do Plano 
Mais Leite Mais Renda, para viabilizar a 
produção deste leite.

“É um projeto que agrega muito valor 
à atividade leiteira, uma alternativa para a 
população que precisa deste leite e também 
para o produtor, que pode oferecer um 
produto diferenciado ao mercado, com 
valor agregado, principalmente na oferta de 
produtos lácteos processados, como queijos 
e iogurtes”, afirma o médico veterinário 
Carlos Pagani Neto, assistente técnico de 
Bovinocultura da Coordenadoria de de-
senvolvimento Rural Sustentável e um dos 
autores do Plano Mais Leite Mais Renda.

de acordo com o especialista, o processo 
não demanda um investimento tão alto ao 
produtor a partir do teste genotipagem do 
animal, em laboratórios especializados, e 
a certificação do leite por empresas certi-
ficadoras. Em São Paulo, a marca de leite 
Letti a2, produzida na Fazenda Agrindus, 
em descalvado, foi a primeira a receber a 
certificação para a produção de leite com 
vacas A2A2.

Foto: Divulgação
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novo SiStEMa dE 
Produção dE MudaS 
dE MaracujazEiro

Maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
apenas ao serviço de telefonia fixa, cada 
vez menos utilizado e obsoleto no Brasil. 
o PL 4061/2019, do deputado José Me-
deiros (PodE-MT), quer permitir que 
os recursos do fundo sejam utilizados 
para financiar, de forma geral, políticas 
governamentais de telecomunicações, 
ampliando o acesso à internet entre as 
famílias de baixa renda, e no meio rural.

mElÃo - o Brasil fechou acordo com 
a China que viabiliza a exportação de me-
lão para o país asiático. Em contrapartida, 
os chineses poderão vender pera para o 
mercado brasileiro. os protocolos sanitá-
rios foram firmados após reunião bilateral 
entre os presidentes Jair Bolsonaro e Xi 
Jinping, dentro da Xi Cúpula do Brics, 
em Brasília. A ministra Tereza Cristina 
(Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 
participou do encontro. o acordo para 
exportação de melão é simbólico por se 
tratar do primeiro entendimento com a 
China sobre frutas.

ExtENsÃo rural - os programas 
de assistência técnica e extensão rural do 
governo federal foram reduzidos em 57%. 
o orçamento de R$ 118 milhões destinado 
aos projetos em 2019 deve ficar em R$ 
51 milhões para 2020. Para recompor 
os recursos, ampliar a abrangência e a 
qualidade da assistência técnica para agri-
cultores familiares, a Frente Parlamentar 
de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(FATER), na Câmara dos deputados, 
assinou um pacto com o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) pelo fortalecimento da extensão 
rural. Atualmente, de acordo com o Cen-
so Agropecuário 2012, apenas 20% dos 
produtores rurais recebem algum tipo 
de assistência técnica.

ECoNomia vErDE - Ao participar 
de painel no Banco Mundial sobre a ex-
periência brasileira com a agricultura de 
baixo carbono, a ministra Tereza Cristina 
(Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 
apresentou os resultados do programa 
ABC Cerrado. Segundo a ministra, a ideia 
é levar a mesma proposta exitosa para 
outras regiões do Brasil. 

BaNCo muNDial - No discurso 
no Banco Mundial, a ministra também 
ressalta que o Brasil conta com uma das 
legislações ambientais mais exigentes do 
mundo, lembrando o Código Florestal e 
falou sobre seus desafios na pasta. “Quan-
do assumi o Ministério da Agricultura, no 
início deste ano, estabeleci uma agenda 
estratégica baseada em três desafios que 
serão endereçados nos próximos anos: 
governança fundiária, inovação tecno-
lógica e qualidade sanitária. desafios 
estes fundamentais para atuar como um 
tripé para a produção sustentável”, disse 
a ministra.

sustENtÁvEl - A ministra Tereza 
Cristina (Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento) participa na terça-feira (19) de 
palestra sobre boas práticas de agricultura 
sustentável no instituto Brasil do Wilson 
Center (centro internacional de estudos 
e pesquisas). No evento, a ministra vai 
destacar que vem crescendo no mundo 
a demanda por alimentos que sejam pro-
duzidos com impacto ambiental mínimo e 
baixo custo. E o Brasil, como uma potência 
agrícola e ambiental, vem adotando medi-
das cada vez mais sustentáveis e ainda há 
espaço para continuar crescendo.

CoNECtaDo - o Fundo de Uni-
versalização dos Serviços de Telecomu-
nicações (FUST) atualmente é vinculado 

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

Uma das medidas é a produção de mudas de 
maracujazeiro em ambiente telado

desde 2017 os produtores de 
Santa Catarina adotam no-
vas técnicas para produzir o 
maracujá-azedo. depois que 
a doença do endurecimento 

dos frutos, causada por um vírus, começou 
a ameaçar os pomares, a Epagri orienta 
sobre a necessidade de implantar várias 
medidas de prevenção. A chave do sucesso 
da atividade está na produção de mudas 
de maracujazeiro de qualidade, sadias e de 
maior porte, também chamadas de mudas 
avançadas ou mudão.

A doença do endurecimento dos fru-
tos já dizimou pomares em várias regiões 
brasileiras produtoras de maracujá-azedo. 
A disseminação do vírus, transmitido por 
pulgões, é rápida e dif ícil de ser controlada. 
A doença afeta o crescimento dos frutos e 
eles ficam menores, sem brilho, endurecidos 
e deformados, perdendo assim o valor de 
mercado. Mas os prejuízos não param por 
aí. A virose pode comprometer totalmente 
a viabilidade econômica da atividade, pois a 
produtividade das lavouras diminui.

Para que esta situação não aconteça na 
região Sul de Santa Catarina, onde é colhido 
o melhor maracujá para consumo in natura 
do Brasil, pesquisadores e extensionistas 
rurais da Epagri, produtores e instituições 
parceiras desenvolvem e aplicam várias tec-
nologias para evitar a todo custo que o vírus 
chegue às lavouras. “A entrada da virose do 
endurecimento dos frutos do maracujazeiro 
no Sul de Santa Catarina desencadeou a 
tomada de várias medidas para que a produ-
ção de maracujá continuasse a ser fonte de 
renda para várias famílias de agricultores”, 
explica o extensionista rural diego Adílio 
da Silva, que trabalha com fruticultura nas 
regiões de Araranguá, Criciúma e Tubarão.

muDas livrEs DE vírus
Uma das medidas é a produção de mudas de maracujazeiro em ambiente telado. 

o uso de tela antiaf ídeo 50 mesh é imprescindível para a produção de mudas livres 
de vírus. Além dessa técnica, cuidados referentes ao substrato e à embalagem para 
a produção de mudas de qualidade são pontos fundamentais. “Somando a entrada 
da virose com as técnicas utilizadas atualmente, temos a produção de mudas avan-
çadas, comumente chamadas de mudões pelos produtores”, ressalta o extensionista.

Além de diminuir os efeitos da doença sobre o cultivo, o uso de mudas avan-
çadas permite ao produtor acessar preços melhores na safra pela antecipação da 
produção. outra prática adotada na região é o vazio sanitário. Após a colheita, entre 
os meses de junho e julho, todas as plantas são eliminadas para reduzir a fonte de 
contaminação para a próxima safra.

Foto: Divulgação
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CLASSifiCADOS 
AGROin

Carrossel de 
produtos separados 

por categorais. 

JORnAL AGROin
Últimas edições do Jornal 

Agroin Agrongócios, acesse 
e leia agora mesmo.

ÚLTiMAS 
nOTíCiAS
notícias para 
o homem do 
campo manter-
se atualizado 
no dia-a-dia.

JORnAL AGROin 
AGROnEGóCiOS
Acesso para downloand rápido.

PRóxiMOS EvEnTOS
Display de eventos para 
uma fácil navegação sem 
a necessidade de acessar 
a Agenda.

AGROin nO fACE
fan page da Agroin 
Comunicação no 
facebook. Curta essa 
ideia.

BAnnER 
PUBLiCiTáRiO
formatos Gif, 
JPG e SWf.

BAnnERS 
PUBLiCiTáRiOS
formatos Gif, 
JPG e SWf.

BAnnERS 
PUBLiCiTáRiOS

formatos Gif, 
JPG e SWf.

BAnnER 
PUBLiCiTáRiO
formatos Gif, 
JPG e SWf.

GALERiAS
Últimos 
eventos 

cobertos pela 
equipe Agroin. 

nOTíCiAS EM DESTAqUES 
Principais notícias da 

atualidade para o acesso simples 
e rápido do leitor.

AGROin WEB SiTES 
ninguem melhor do que uma empresa 
especializada em comunicação rural 
para desenvolver a solução perfeita 
para sua empresa. Acesse e confira 

alguns de nossos projetos. 

acesse agora o novo site da

e cadastre-se para receber nossos 
boletins diários!

www.agroin.com.br


