
de Criadores e Pesquisadores. Uma das 
metodologias adotadas, é que a novilha 
assim que desmama vai para estação de 
monta com a mãe com 10 a 14 meses, se sua 
prenhes se confirmar, ela é incorporada ao 
rebanho, caso contrário vai para descarte.

Touro nelore enTra na puberdade com 9,44 
meses e congela sêmen aos 14 meses de idade
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cooperciTrus: resTrição de crédiTo a 
cooperaTivas conTamina agronegócio

campo grande sedia a eTapa mais 
compleTa do circuiTo inTercorTe 2017

Página 9.

Página 3.

Página 2.

REM Espião 007 foi usado na estação de monta logo após sair do pé da sua mãe 
(desmame), já foi contratado pela Alta Genétics, teve sêmen congelado e usado na 
fazenda aos 14 meses e deixou 50 prenhezes na propriedade. Antes de completar 
24 meses, Espião terá filhos nascidos na Genética Aditiva. 

Resultado de um forte traba-
lho seleção iniciado no ano 
de 1.999 pelo senhor hélio 
Coelho e Filhos na genética 
aditiva, a precocidade sexual 

sempre foi a bandeira levantada pelo sele-

cionador, que a quase 20 anos, acreditou 
nessa característica e hoje, como resultado 
de sua seleção, produziu o REM Espião 007, 
com Mgte de 25,39 e top 0,1% no Programa 
de Melhoramento genético da Raça Nelore 
(PMgRN) da aNCP, associação Nacional 

    

a Embrapa está em busca parceiros 
para produzir microrganismos biorre-
mediadores de agroquímicos. a Empresa 
Brasileira de Pesquisa agropecuária já 
investe há quatro décadas na conserva-
ção de bactérias, vírus, fungos, leveduras 
e outros. agora a novidade é a utilização 
de desse material em solos onde há 
persistência de agrotóxicos. Página 8.

Na primeira semana de julho, a serra 
gaúcha reuniu os principais técnicos 
brasileiros que estão envolvidos com 
a agricultura de Precisão durante o ii 
Workshop de agricultura de Precisão 
na Fruticultura e Vitivinicultura, na 
sede da Embrapa Uva e Vinho, em Bento 
gonçalves, Rs. Página 6.

embrapa busca 
parceiros 
para produzir 
microrganismos

agriculTura de 
precisão pode 
moniTorar o 
campo de forma 
compleTa

Foto: Divulgação
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os juros, os bancos e o crédiTo agrícola no brasil
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POR MauRiciO PicazO GalhaRDO

Banco na lingua grega é trapeza, 
primariamente mesa, ou posto 
de cambista, onde se trocava 
dinheiro mediante pagamento 
de uma taxa ou negociavam-se 

empréstimos e depósitos. também trape-
zites, era o cambista, corretor, banqueiro. 
a palavra banco e banqueiro datam do ano 
70 d.C. portanto faz algum tempo.

a palavra juros em grego é tokos tam-
bém é da mesma época, o seja os anos 70 do 
primeiro século e significa primariamente 
produção, nascimento, derivado de tiktõ, 
gerar, nascimento, prole envolvendo a idéia 
de que dinheiro gera dinheiro, que é um 
princípio bem conhecido da economia. as 
posturas da Biblia e de aristósteles são que 
o dinheiro é estéril, ou seja, dinheiro não 
deve produzir dinheiro. Vale dizer, que os 
bens é que devem ser considerados a riqueza 
de uma pessoa ou de uma sociedade. Pa-
ralelamente um israelita não podia cobrar 
juros de um seu compatriota. Por que então 
um católico romano deve cobrar juros de 
outro católico romano, ou um protestante 
deve receber juros de outro irmão de fé. Na 

verdade um banco.
Brasil - o que podemos observar hoje 

no Brasil, são milhares de produtores rurais 
reclamando dos juros altos cobrado pelos 
bancos. o crédito agrícola do Bradesco deve 
crescer 12% em relação a colheita passada. 
o banco espera emprestar R$ 24,6 bilhões. 

o Banco do Brasil liberou R$ 103 bilhões 
para a safra 2017/2018. Para a agricultura 
familiar serão liberados R$ 14,6 bilhões, 
que ótimo! mas e os juros?

No crédito de custeio e de investimento 
o produtor pagará 7,5% e 8,5%, enquanto 

que no Programa de Construção e amplia-
ção de armazéns (PCa) e no inovagro a 
taxa foi fixada em 6,5% ao ano, as infor-
mações são do Portal Brasil. Mas e o juro, 
não está alto! Parece que sim, segundo os 
produtores os juros ainda estão muito altos. 
Nós aqui educadamente perguntamos, 
será que não é possível abaixar os juros. 
tudo tem que ser feito de maneira sábia 
considerando todo o conjunto porque di-
nheiro muito barato também pode gerar 
problemas porque aumenta a demanda e 
o consumo. 

Babilônia as taxas de juros cobradas eram 
elevadas. Em Roma e atenas essas taxas 
chegavam até a 48%.

até hoje alguns dos maiores banqueiros 
do mundo são judeus, como os Rothchilds 
da inglaterra e do continente europeu. as 
atividades bancárias eram efetuadas nas 
praças dos mercados, onde os banqueiros 
montavam uma mesa (trapeza) que era na 

Uma Trapeza, fabricada nos Estados Unidos, no 
princípio uma mesa como esta era usada pelos 
banqueiros antigos, na verdade Banco significa Mesa

Nos tempos mais recentes, o Banco Monte dei Paschi di Siena na Itália foi organizado em 1472

presidenTe da cooperciTrus diz que resTrição de 
crédiTo a cooperaTivas conTamina agronegócio
o presidente da Coopercitrus Co-

operativa de Produtores Rurais, 
josé Vicente da silva, lamentou, 

ao Broadcast agro, serviço de notícias em 
tempo real do grupo Estado, a limitação de 
crédito rural imposta pelo governo federal 
ao setor. Na safra 2017/2018, as cooperativas 
passaram a ter uma limitação de recursos 
do tesouro para que possam repassar aos 
cooperados como financiamento agrícola 
por meio dos seus braços financeiros.

o limite é de R$ 600 milhões, o que é 
considerado pequeno por silva para atender 
à demanda da Coopercitrus, a maior de são 
Paulo e uma das maiores do País, com 27 
mil cooperados e uma receita estimada em 
R$ 3,5 bilhões para este ano.”infelizmente 
estamos vendo uma contaminação no agro-
negócio do contingenciamento de verbas. 
o governo teria de disponibilizar recursos 
do tesouro, mas segura”, disse.

“outra coisa é a falta de visão por acha-
rem que grandes cooperativas são empresas 
que não precisariam ter crédito rural; não 
enxergam o trabalho de pulverização de 
recursos de financiamento que fazemos 

aos cooperados”, completou o presidente 
da Coopercitrus.

há uma semana, o ministro da agricul-
tura, Blairo Maggi, fez uma crítica pública à 
restrição do crédito às cooperativas. duran-
te evento de lançamento do plano agrícola 
e pecuário do Banco do Brasil, falando ao 
presidente Michel temer, Maggi lamentou 
as restrições e cobrou uma liberação maior 
de crédito às cooperativas.

“o Banco Central e a (Ministério da) 
Fazenda irão entender que o que foi feito 

atrapalha e não ajuda”, disse o ministro se 
dirigindo a temer.

sem os recursos do tesouro, o presidente 
da Coopercitrus afirmou que a cooperativa 
terá de buscar outras formas de financiar o 
afiliado, como o uso de adiantamento sobre 
Contrato de Câmbio (aCC), das letras de 
Crédito do agronegócio (lCa), ou mesmo 
recursos com juros livres do mercado. “a 
expectativa é que, com a queda na selic, 
esses recursos sejam disponibilizados com 
juros mais baixos”, concluiu.

Fotos: Divulgação
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Principal raça brasileira, 
Nelore comprova que 
é precoce e desafia 
selecionadores a 
extrairem, ainda mais, o 
melhor de sua genética

Foto: Divulgação

Base do plantel nacional, o Ne-
lore é considerado o alicerce da 
cadeia produtiva no país, uma 
vez que ocupa mais de 80% 
do efetivo nacional. Excelente 

produtor de carne perfeitamente adaptado 
às condições tropicais brasileiras, resistente 
ao calor graças ao grande número de glân-
dulas sudoríparas. o gado Nelore também 
apresenta proteção natural contra parasitas, 
pois seus pelos dificultam ou mesmo im-
pedem a penetração de insetos.

a facilidade de parto que as vacas Nelore 
apresentam e a habilidade materna em pro-
teger os bezerros até o desmame são grandes 
vantagens da raça. a carcaça do Nelore é 
muito valorizada no mercado, pois oferece 
excelente rendimento, tem distribuição 
homogênea de gordura, e apresenta porte 
médio, menor proporção de cabeça, vísceras 
e patas, além da ossatura leve.

Essas são algumas das características que 
fazem do Nelore a principal raça do país, 
mas uma característica não era consenso, a 
precocidade sexual. segundo dados do iBgE, 
instituto  Brasileiro de geografia e Estatísti-
ca, a média brasileira para a primeira cria é 
de quatro anos; em sistemas melhorados com 
algum tipo de tecnologia, de três a quatro 
anos e de dois a três anos em sistemas com 
tecnologia avançada. Nas fazendas Canaã e 
Remanso da genética aditiva, a média das 

novilhas prenhes da safra 2015 foi de 13,3 
meses e o parto consequentemente, será de 
aproximadamente 22 meses.

Forte pressão de seleção, esse é um dos 
principais critérios de melhoramento na 
genética aditiva, “Quando nós queremos 
identificar a precocidade sexual, nós temos 
que desafiar nossos animais, a diferença 
existe e ela é genética, em o animal se ex-
pressar ou não precoce sexual. Qualquer 
outra característica passa a ser indicadora 
de precocidade sexual, mas se eu quero 
trabalhar a precocidade sexual no meu 
rebanho, eu tenho que identificar minhas 
fêmeas, eu tenho que seleciona-las, retê-las 
no meu rebanho e multiplicar esse material 
genético, por isso que se uma novilha não 
emprenha na sua primeira estação de monta 
ela é descartada.” afirma Roberta gestal, 
médica veterinária responsável pela seleção 
da genética aditiva.

“o filho tem que ser melhor que o pai”, 
essa afirmação é uma das máximas do 
melhoramento. o rebanho da genética 
aditiva é composto por 2526 vacas com 

idade média de 4,9 anos, desse total, 73% 
são fêmeas superprecoce. “REM Espião 007, 
nada mais é que o resultado de um traba-
lho de seleção em que ‘o filho tem que ser 
melhor que o pai’ e o melhoramento deve 
que ser contínuo.”  afirma Eduardo Coelho, 
diretor da genética aditiva. 

rEM Espião 007 à vEnda - REM 
Espião 007 estará à venda no dia 05 de agosto 
(sábado), às 11horas, no 14° Mega leilão 
genética aditiva em Campo grande, Mato 
grosso do sul. ao todo serão ofertados 450 
touros nelore avaliados pelos três principais 
programas de melhoramento genético do 
país: aNCP (associação Nacional dos 
Criadores e Pesquisadores), Programa 
de Melhoramento genético de Zebuínos 
(PMgZ) e Embrapa geneplus. todas as 
baterias de touros em oferta estão entre 
top 0,1 e top 5% na aNCP. ou seja, só os 
melhores.

o leilão é uma ótima oportunidade para 
a compra de touros precoces, com índices 
zootécnicos comprovados nas principais 
avaliações do país e com experiência da 

genética aditiva.  só para ter uma ideia, dos 
20 touros provados na aNCP, 13 animais são 
da genética aditiva; na prova da Embrapa 
geneplus, dos 20 reprodutores listados 
no ranking, 10 são da genética aditiva e 
no Programa de Melhoramento genético 
de Zebuínos (PMgZ), dos 20 selecionados 
nove dos touros são genética aditiva.

o 14° Mega leilão genética aditiva vai 
ser negociado em 24 parcelas e transmitido 
ao vivo pelo Canal do Boi e pelo aplicativo 
Remate Web, que permite acesso ao leilão 
de qualquer parte do país pelo celular ou 
pelo computador.

soBrE a GEnética aditiva 
- Com mais de 30 anos de seleção, três 
fazendas localizadas em Mato grosso do 
sul e aproximadamente 2,2 mil matrizes 
nelore, a genética aditiva é uma das mais 
tradicionais criadoras de Nelore, gir lei-
teiro, girolando e Cavalo Crioulo.

desde o início da criação vem desafiando 
o rebanho Nelore a dar resultados de grande 
valor econômico e participando dos três 
principais programas de melhoramento: 
PMgZ (Programa Melhoramento genético 
de Zebuínos), Embrapa geneplus e aNCP 
(associação Nacional dos Criadores e Pes-
quisadores).

seleção que a genética aditiva vem 
compartilhando com a venda de touros e 
sêmen.  só em 2017, foram vendidas 266 
mil doses de sêmen, o que representa 8% do 
mercado de genética da raça nelore. Para 
2017, a expectativa é aumentar em 10%.

sERViço:
14° Mega leilão Genética aditiva
dia 05 de agosto – sábado – 11h00 

(horário de Brasília)
Recinto da acrissul – associação dos 

Criadores de Mato grosso do sul
transmissão ao vivo pelo Canal do Boi 

e Remate Web.
informações – (67) 3321. 5166.

Eduardo Coelho, diretor da Genética Aditiva

Touro nelore enTra na puberdade com 9,44 
meses e congela sêmen aos 14 meses de idade
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ao deixar a reunião com se-
cretário de agricultura dos 
Estados Unidos, sonny Per-
due, em Washington, dia 17, 
o ministro Blairo Maggi, foto, 

(agricultura, Pecuária e abastecimento) dis-
se ser preciso aguardar “posições técnicas”, 
mas adiantou, mesmo considerando dif ícil 
dar um prazo, ser possível a reabertura do 
mercado norte-americano à carne bovina in 
natura brasileira em 30 ou 60 dias. “É preciso 
aguardar as análises das informações que es-
tão eles recebendo”, assinalou, acrescentando 
que o diálogo com o secretário do governo 
estadunidense foi muito claro e aberto. 
“já o havia recebido no Brasil, quando era 
governador, e isso facilitou nossa conversa.”

Uma equipe de técnicos do Mapa está 
no país desde o último dia 13 em contato 
com a área de defesa sanitária para tratar 
do atendimento às exigências feitas pelo go-
verno dos EUa para restabelecer as impor-
tações de carne bovina, interrompidas por 
causa de preocupações sanitárias. “tenho 
certeza que as mudanças que fizemos são 
tecnicamente aceitáveis e modificam muito 
o patamar anterior. Então, fico animado, 
porque sei que serão reconhecidas pelos 
técnicos americanos”, disse o ministro.

Uma das medidas adotadas foi deixar de 
embarcar as peças dianteiras inteiras, como 
vinha sendo feito. É justamente nessa parte 
que são aplicadas as vacinas e onde foram 
detectadas reações à aplicação.

o encontro com Perdue, de acordo 
com Maggi, superou as expectativas. “o 
resultado foi melhor do que eu esperava. 
Ficou o compromisso de que o retorno será 

o mais rápido possível, assim que coisas 
estiverem esclarecidas. Não há qualquer 
objeção política por parte do secretário do 
governo americano”, declarou.

outro problema alegado foi a presença 
de osso nas peças. “Nenhum país livre de 
aftosa com vacinação pode exportar peças 
com osso”, observou o ministro. “Como o 
Brasil mudou e está fazendo cortes menores, 

mercado dos eua À carne brasileira 
pode ser reaberTo em 60 dias, diz maggi

é possível observar isso com toda a tranqui-
lidade e garantir que achados que trouxeram 
impedimento à entrada da carne brasileira 
não aconteçam mais. há equipamentos nos 
frigoríficos que podem detectar isso. Cada 
caixa de mercadoria passa por um scanner.”

o ministro Maggi retorna ao Brasil na 
terça-feira (18), após uma reunião com o 
Conselho Empresarial Brasil-Estados Uni-
dos marcada para às 11 horas da manhã, 
horário americano.

suspEnsão - depois de mais de 17 
anos de negociação, em setembro do ano 
passado o Brasil conseguiu obter a carta 
de equivalência do governo americano 
em relação ao sistema sanitário brasileiro. 
Com isso, 15 frigoríficos conseguiram a 
habilitação para exportar carne bovina in 
natura para os Estados Unidos.

Em março, depois da operação Carne 
Fraca, os americanos passaram a inspecionar 
100% das carnes importadas do Brasil. No 
mês passado o governo dos EUa informou 
ao ministério que foram encontrados abces-
sos em algumas carnes brasileiras. o Mapa 
suspendeu automaticamente as exportações 
de cinco frigoríficos, mas a medida não foi 
suficiente para os americanos, que decidiram 
suspender todos as 15 empresas habilitadas.

Fotos: Divulgação
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o Ministério da agricultura, 
Pecuária e abastecimento 
espera que a venda de 
carnes brasileiras, tanto 
bovina, quanto suína e de 

aves, ao mercado externo cresça 3% este 
ano, segundo comunicado feito dia 11, o 
secretário executivo do Ministério da agri-
cultura, Pecuária e abastecimento, Eumar 
Novacki, que participa, em genebra, na 
suíça, do Codex alimentarius.

de acordo com Novacki, missões in-
ternacionais, que foram intensificadas nos 
últimos meses, têm servido para consolidar 
e ampliar negócios nos mercados consu-
midores. o secretário reiterou a meta de 
atingir 10% de participação no mercado 
global em cinco anos. hoje, o Brasil tem 
quase 7% da fatia do mercado de produtos 
agropecuários do mundo.

segundo nota divulgada pelo Ministério 
da agricultura, durante as reuniões bilate-

rais de que participou em genebra, Novacki 
fez questão de ressaltar as providências 
adotadas para assegurar a qualidade dos 
produtos brasileiros.

outro aspecto destacado por Novacki 
foi a criação do programa de compliance 
do Ministério da agricultura, visando a 
aumentar o controle sobre os procedimen-
tos internos e a relação dos fiscais com os 
produtores. o secretário  disse ainda que 
a intenção do ministério é estimular as 
empresas do setor a criarem suas regras de 

compliance (conjunto de disciplinas para 
fazer cumprir normas legais e regulamenta-
res, políticas e diretrizes estabelecidas para 
um negócio, instituição ou empresa, bem 
para evitar, detectar e tratar qualquer desvio 
ou inconformidade que possa ocorrer).

Na viagem à suíça, Novacki tem parti-
cipado ainda de encontros bilaterais com 
representantes dos principais parceiros 
comerciais e de organismos internacionais 
para falar sobre a qualidade e segurança dos 
alimentos produzidos no Brasil. o secre-

minisTério da agriculTura espera aumenTo 
de 3% na exporTação de carnes brasileiras

tário pretende também reforçar o apoio à 
candidatura do coordenador de assuntos 
Multilaterais da secretaria de Relações in-
ternacionais do Ministério da agricultura, 
guilherme Costa, à presidência do Codex.

o Codex alimentarius é entidade vin-
culada à organizacão das Nações Unidas 
para a agricultura e a alimentacão (Fao), 
que trata dos padrões, diretrizes e reco-
mendações para a segurança, qualidade 
e comércio leal de alimentos entre os 188 
países-membros. a elaboração de normas 
que reflitam o desenvolvimento tecnoló-
gico do setor de alimentos – decisivas à 
inocuidade dos produtos – e que facilitem 
o comércio justo, sem barreiras sanitárias, 
é defendida pelo brasileiro. É a primeira vez 
que o Brasil concorre ao cargo.

após a divulgação da operação Carne 
Fraca, em março deste ano, diversos merca-
dos impuseram restrições à carne brasileira. 
Mercados como os dos Estados Unidos e 
da Comunidade Europeia determinaram 
a fiscalização de 100% da carne brasileira. 
No final do mês passado, os Estados Uni-
dos suspenderam a importação de carne 
fresca do Brasil. Na operação da Polícia 
Federal, a principal denúncia referia-se à 
comercialização de carne adulterada no 
mercado interno e externo.
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Em Mato grosso do sul, milhares de 
animais estão no campo, prontos para o 
abate. só que os pecuaristas estão mais 

cautelosos para vender depois dos últimos 
acontecimentos do setor, como as delações 
da jBs e a maior oferta de gado gordo. No 
meio desse turbilhão, frigoríficos menores 
retomam espaço no mercado do estado.

o pecuarista luiz da Costa Vieira Neto 
segurou os animais no pasto durante dois 
meses. Precisando de dinheiro, decidiu, 
na semana passada, mandar os bois para a 
jBs, mas só deve receber daqui a 30 dias. 
É que o maior frigorífico do país mudou a 
modalidade de pagamentos e desde maio 
compra somente a prazo, nada à vista.

“Não adianta eu segurar o boi, a conta 
chegar e eu não ter como quitar, pagar 
essa conta, porque aí eu vou pagar um juro 
muito maior. Então tenho que fazer minhas 
previsões. Eu tenho conta para pagar daqui 
a 30, 35 dias e tenho que abater o boi agora. 
Para chegar lá e ter dinheiro para quitar as 
contas. todo mundo tem que fazer conta. 
agora nós estamos dando um crédito a jBs 

frigoríficos menores reTomam espaço no mercado de ms
e esperamos que a empresa não massacre 
os produtores”, comentou.

Em Mato grosso do sul, 300 mil animais 
estão prontos para o abate, mas continuam 
nos campos. o cálculo é da associação dos 
Criadores do estado (acrissul). o princi-
pal motivo é o preço baixo. hoje a média 
da arroba do boi está em R$ 123, 14% a 
menos em relação ao mesmo período do 
ano passado. Para ajudar os pecuaristas, o 
governo até reduziu a alíquota do imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e serviços 
(iCMs) de 12% para 7% nas vendas de gado 
gordo para outros estados.

“Esse gado sai e vai trazer uma arreca-
dação ao sair, incrementando o volume de 
vendas, possibilitando que o estado receba 
essa arrecadação que não contava, e o 
pecuarista, que é o dono do gado, resolva 
o seu problema, que é pagar as contas. Ele 
está apertado e precisa vender para fazer 
dinheiro”, comenta o presidente da acrissul, 
jonatan Barbosa.

Esse momento de desafio fez surgir um 
novo cenário no mercado. Com a situação, 

os frigoríficos menores, que perderam es-
paço nos últimos anos para grupos como 
a jBs, agora reaparecem como opção de 
negócios para muitos pecuaristas. Essas 
empresas geralmente pagam à vista, o que 
de certa forma, traz mais segurança para 
os produtores.

“optamos por entregar o boi para 
quem paga à vista, isso, por quê? Porque 
em época de crise, com o cenário contur-
bado, ninguém sabe o que pode acontecer. 
Nós temos obrigações. Eu preciso pagar o 
salário dos meus funcionários. Eu preciso 
pagar meus fornecedores e se acontecer 
alguma coisa no meio do caminho não 
conseguirmos honrar”, aponta o presidente 
do Movimento Nacional dos Produtores 
(MNP), Rafael gratão.

Vários frigoríficos menores do estado 
voltaram a trabalhar com a capacidade 
máxima de operação. “houve um aumento 
significativo na oferta de animais para o aba-
te. tanto que anteriormente, trabalhávamos 
com uma escala com de uma semana, de 
sete dias. hoje estamos trabalhando com 

20 dias de escala. E dessa forma, também 
nós aumentamos o nosso abate em torno de 
20% para atender essa maior oferta”, explica 
o empresário sérgio Capicci, dono de uma 
frigorífico em Rio Negro.

Praticamente todos os frigoríficos de 
pequeno e médio portes registraram au-
mento de abates no mês, em Mato grosso 
do sul. Muitas empresas já procuraram, 
inclusive, a superintendência Federal de 
agricultura (sFa/Ms), para exportar carne 
para mais países.

“Com muito mais frequência do que 
era costumeiro, temos recebido consul-
tas. Não somente sobre a a ampliação de 
capacidade de exportação, como também 
ampliação da capacidade de operação no 
dia a dia. Cada frigorífico desse tem um 
limite de operação. Eles tê procurado o que 
é necessário fazer e qual a documentação 
necessária. temos uma procura também 
de plantas que estavam paradas e já estão 
buscando retomar a produção”, explica o 
superintendente federal da agricultura no 
estado, Celso Martins.

Meta é atingir 10% 
de participação no 
mercado global em 
cinco anos
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agriculTura de precisão 
pode moniTorar o campo 
de forma compleTa
Na primeira semana de julho, a 

serra gaúcha reuniu os prin-
cipais técnicos brasileiros que 
estão envolvidos com a agri-

cultura de Precisão durante o ii Workshop 
de agricultura de Precisão na Fruticultura 
e Vitivinicultura, na sede da Embrapa Uva 
e Vinho, em Bento gonçalves, Rs. 

Promovido pela Rede de agricultura de 
Precisão da Embrapa (Projeto agricultura de 
Precisão (aP) para sustentabilidade do siste-
ma produtivo agrícola, pecuário e florestal 
brasileiro), o evento possibilitou o intercâmbio 
entre a pesquisa, produtores e fornecedores de 
equipamento e levantamentos de demandas. 
“a expectativa é que o setor produtivo entenda 
as possibilidades e a grande ferramenta que é 
a aP; quando surgir a demanda, nós vamos ter 
resposta pronta e isso também vai impactar 
positivamente”, projeta luciano gebler, pes-
quisador da Embrapa Uva e Vinho. 

agricultura de precisão é um conjunto 
de técnicas de apoio à agricultura na qual 
se utiliza de tecnologia de informação, 
sensores, mapas, baseando-se no princípio 

da variabilidade da planta frente ao solo, 
clima e práticas agrícolas. a partir de da-
dos específicos de áreas geograficamente 
referenciadas, implanta-se o processo de 
automação agrícola, dosando-se adubos e 
agrotóxicos, bem como irrigação. a agri-
cultura de precisão também pode auxiliar a 
gestão do sistema de produção e a tomada 
de decisão pelo produtor sobre a área de 
manejo, como combate às doenças.

Na avaliação de Ricardo Yassushi ina-
masu, pesquisador da Embrapa instrumen-
tação e coordenador Rede de agricultura 
de Precisão, a maior dúvida é o momento 
certo para usar a ferramenta. ”o primeiro 
passo é encontrar as diferenças que existem 
na lavoura, entender essas diferenças e con-
seguir extrair o melhor disso. tem regiões 
que o tipo do solo, a própria característica 
é dif ícil de você extrair, e requer menos in-
sumos. se pode reduzir o insumo e manter 
a produtividade, por exemplo.”

Uma opção viável são os drones confor-
me lúcio andré de Castro jorge, pesquisa-
dor da Embrapa instrumentação, acredita 

que os drones são “uma nova ferramenta, 
uma ferramenta fácil de estar sendo acessa-
da pelo produtor, a um custo razoável, que 
você consegue monitorar o campo de forma 
completa”. Rosemary hoff pesquisadora da 
Embrapa Uva e Vinho e coordenadora do 
evento considera que “a tendência na ques-
tão do uso de drone é a mais difundida, além 
do uso de sistemas computacionais para ges-
tão do agronegócio, como na gestão vitícola, 
usando sistema de informação geográfica, 
imagens de satélite, imagens aéreas captadas 
por drones. Penso que está aumentando a 
demanda por esse tipo de equipamento. 
Existem empresas que prestam consulto-
ria nessa área, tanto para pesquisa quanto 
para empresas que estão disponibilizando 
comercialmente aos produtores.”

Uma boa novidade para os produtores foi 
a divulgação da inovagro, a linha de crédito 
para compra de equipamento de agricultura 
de precisão. se o custo para investimento 
na aP é alto, por outro lado, o Ministério 
de agricultura, Pecuária e abastecimento 
(MaPa) possui uma linha de crédito para os 
produtores que quiserem investir em agri-
cultura de Precisão. Está aberta para o Brasil 
todo, disponível 1 milhão e 600 mil reais por 
produtor, por CPF. Essa linha de crédito é 
para a aquisição de produtos de agricultura de 
precisão e permite que o produtor possa pagar 
até 5% do valor do projeto para o profissional 
responsável também através do financiamen-
to.  “Esse ano a linha inovagro está com uma 
taxa de juros 6,5% ao ano, em comparação ao 
ano passado que era 8,5%. Então o governo 
baixou 2% para incentivar essa aquisição de 
tecnologia para os produtores. tanto para 
o pequeno, médio e grande produtor”, diz 
Fabrício juntolli, do MaPa. 

outra alternativa apresentada é direcio-
nada aos pequenos produtores, através das 
cooperativas. se uma cooperativa ou uma 
associação de produtores comprar um drone 
vai ser muito mais barato do que cada um 
comprar o seu; sendo compartilhado tem 
mais condições para que um técnico acom-
panhe o processo e seja melhor utilizado. 
“a recomendação é que o produtor tenha 
bastante controle da sua cultura, através de 
anotações, registro das ocorrências durante 
a safra, entressafra, época de dormência, 
porque tudo isso ajuda a aplicar técnicas 
de agricultura de precisão e saber por que 
estão ocorrendo tais fenômenos”, completa 
hoff. durante o Workshop, o produtor pode 
conhecer de perto os usos e pesquisas sobre 
a aP. Para tiago tonini, enólogo e produtor 
vitícola “Esse tipo de tecnologia desencadeia 
um processo novo para poder trabalhar, 
diminuir os custos com pesticidas. É uma 
ótima experiência para se entender  a reali-
dade que está chegando até nós.”

gebler considera que “ainda falta serem 
estabelecidos parâmetros mínimos para a 
introdução da agricultura de Precisão na 
fruticultura em áreas produtivas que ainda 
não a utilizam; organizar o manejo de aP 
em áreas que já o iniciaram e contribuir 
para a organização do sistema de trabalho e 
padronização de ações, processos e equipa-
mentos, dando as bases para a consolidação 
da Fruticultura de Precisão no Brasil, esta 
foi a avaliação final do evento”. sobre o ii 
Workshop de agricultura de Precisão na 
Fruticultura e Vitivinicultura gebler acre-
dita que atingiu plenamente seus objetivos. 
o próximo encontro de agricultura de pre-
cisão está previsto para daqui a dois anos e 
pretende se tornar periódico.
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LeiLão BeLa aLvorada – nelore zan oferTa 
animais com excelenTes avaliações nos 
principais programas de melhoramenTo

Reconhecida como referência 
em melhoramento genético 
da raça Nelore, a Fazenda Bela 
alvorada apresenta grandes 
destaques de seu plantel em 

mais uma edição do leilão Bela alvorada 
– Nelore Zan & Convidados. o evento irá 
ocorrer no dia 22 de julho, sábado, a partir 
das 14h, na Fazenda, em guararapes (sP), 
com transmissão pelo Canal do Boi. 

dentre os lotes, estão touros indicados 
para repasse provenientes de um plantel 
com mais de 55 anos de anos seleção para 
desempenho baseada em dados de efici-
ência a pasto. serão ofertados 140 repro-
dutores selecionados como melhoradores 
- todos avaliados nos programas da aNCP, 
geneplus/Embrapa, Nelore Qualitas e 
PMgZ. além disso, todos possuem ultras-
sografia de carcaça para aol e Espessura 
de gordura (Eg), fatores determinantes 
para aumento do rendimento frigorífico no 
abate dos descentes e, consequente, ganho 
de lucratividade para o produtor.

“ao longo de todos os esses anos, o 
foco no melhoramento genético fez com 
que os touros da Bela alvorada tenham 
alta consistência nas avaliações genéticas 
e, principalmente, apresentem um biotipo 
funcional, que traz ganhos de produtividade 
na reprodução e na produção de carne a 
pasto”, frisa Flávio aranha, titular da Bela 

alvorada. 
dEstaquEs - Um dos principais des-

taques desta edição será a venda de 100% do 
touro melhorador jeito da Bela. Ele é filho 
do avesso da Bela na Rússia Bons (Maris-
co iZ). Uma linhagem consistente que lhe 
favoreceu para se destacar nas principais 
avaliações, tendo iQg toP 0,5% e Mgte 
toP 3%. Com excelente apresentação em 

seus tributos de carcaça, jeito da Bela pos-
sui costelas profundas, ótimo acabamento, 
racional excepcional e ossatura forte.

outro destaque será a comercialização 
de 100% do reprodutor provado jacamim da 
Bela. Ele é toP 0,1% no Programa Nelore 
Qualitas e toP 7% na aNCP. É Filho do 
REM Quilano na doadora dona da Bela 
(avesso da Bela), uma das melhores doa-

doras do time da Bela alvorada. jacamim 
é um touro que se destaca pela capacidade 
de transmitir eficiência em produção de 
carne, sendo toP 0,1% para perímetro 
escrotal, toP 0,5% para acabamento e toP 
4% para aol.

“jacamim foi o segundo melhor em es-
pessura de gordura e rendimento de carcaça 
no teste de Eficiência alimentar da aNCP, 
o terceiro melhor para aol e o quinto no 
ganho médio diário. Um touro que, certa-
mente, apresenta números extraordinários 
para performance das principais dEP’s 
economicamente significativas”, enfatiza 
Flávio aranha. 

No mesmo dia, também serão oferta-
dos touros repassadores com a qualidade 
Nelore Zan, como Métrico da Bela (Bitelo 
ds x Backup), Mgte toP 1%, aol 1%, 
PE 4% e acabamento 7%; Malaio da Bela 
(hamlet da Bela x Craque da Bela), Mgte 
4%, aol 4%, PE 4%, peso da carcaça toP 
7%, entre outros.

MatrizEs - o remate irá ofertar 10 
matrizes escolhidas na cabeceira do plantel 
da Bela alvorada, filhas de touros provados, 
como avesso da Bela, Rambo, Backup e 
Marisco iZ. a média do Mgte das ma-
trizes é toP 4%. Vale destacar que todas 
apresentam alta stayability, característica 
muito valorizada para quem mantém um 
plantel de cria.

também estarão à venda 20 novilhas 
da seleção Nelore Zan de alta avaliação 
genética da geração 2015.

lEilão BEla alvorada 
& convidados 2017

data e horário: 22 de julho de 2017 
(sábado) às 14h.

local: Fazenda Bela alvorada – gua-
rarapes/sP.

transmissão: Canal do Boi.
Realização: Bela alvorada – Nelore Zan
leiloeira: Central leilões.

Na edição deste ano, a Bela Alvorada - Nelore Zan irá ofertar 140 touros 
melhoradores, 10 matrizes provadas e 20 novilhas destaques na seleção

Jeito da Bela, Avesso da Bela X Rússia Bons (Marisco IZ). MGTe 15,07, TOP 3%. RGD: Azan 1451, nascido 
em 29/02/2012

a Embrapa está em busca parceiros 
para produzir microrganismos 
biorremediadores de agroquí-

micos. a Empresa Brasileira de Pesquisa 
agropecuária já investe há quatro décadas 
na conservação de bactérias, vírus, fungos, 
leveduras e outros. agora a novidade é a 
utilização de desse material em solos onde 
há persistência de agrotóxicos.

“as linhagens biodegradadoras mais 
eficientes já foram identificadas, os ex-
perimentos deram bons resultados e, no 
momento, estamos em busca de parceiros 
para colocar essa tecnologia no mercado”, 
comenta a pesquisadora Maria laura Mat-

tos, da Embrapa Clima temperado.
a especialista acredita que a tecno-

logia vai despertar o interesse do setor 
produtivo, uma vez que atende também ao 
mercado de alimentos orgânicos. segundo 
dados do Conselho Nacional da Produção 
orgânica e sustentável (organis), o mer-
cado brasileiro de orgânicos cresceu 20% 
em 2016, com faturamento estimado de 
R$ 3 bilhões. E a expectativa aponta para 
crescimento ainda maior em 2017 de, no 
mínimo, 10%.

já na Embrapa Recursos genéticos 
há estudos avançados para utilização de 
microrganismos no controle biológico de 

insetos-praga e mosquitos transmissores 
de doenças. a unidade detém um banco 
com mais de 2.600 estirpes de bactérias 
entomopoatogênicas.

Entre esses estão produtos à base de 
fungos, como por exemplo Beauveria 
bassiana, Nomuraea rileyi e Metarhizium 
anisopliae, e vírus. há também fungos 
biocontroladores de doenças de plantas, 
entre os quais os pertencentes ao gênero 
trichoderma: “temos hoje na Unidade, 
em Brasília, dF, mais de 1.000 linhagens 
desses fungos”, complementa a pesquisador 
da Embrapa sueli Mello.

“É preciso aproveitar esse cenário positi-
vo para inserir as tecnologias da Embrapa no 
mercado brasileiro”, sustenta Maria laura. 
de acordo com ela, os produtos biológicos 
representam uma oportunidade para a 

embrapa busca parceiros para produzir microrganismos
Bactérias, vírus, fungos, leveduras e outros têm 
diversas aplicações comerciais.

Foto: Divulgação
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Com o tema “Entender 
para Atender”, evento 
terá dia de campo da 
Embrapa e palestras 
integradas com oficinas 
práticas

campo grande sedia a eTapa 
mais compleTa da inTercorTe

Palestras integradas com oficinas 
práticas, dia de campo e parti-
cipação dos consumidores em 
restaurantes. Estas são algumas 
das atrações da interCorte 

Campo grande, que será nos dias 20 e 21 
de julho.

a abertura será no dia 19 de julho com 
o dia de Campo Embrapa interCorte 2017, 
no qual os participantes passam por quatro 
estações, coordenadas por pesquisadores 
da Embrapa gado de Corte, que abordam 
os seguintes temas: aplicativos para gestão 
e controle da propriedade rural, bem-estar 
animal e curral anti-estresse, novos ma-
teriais forrageiros e avaliação de touros 
jovens. “a ideia de realizar o dia de campo na 
interCorte é aproximar mais a Embrapa do 
produtor rural, aproveitando este momento 
para mostrar no campo as tecnologias que 
temos para oferecer”, destaca a Pesquisadora 
de sistemas de Produção e supervisora de 
transferência de tecnologia da Embrapa 
gado de Corte, dra. Thaís amaral. 

No dia seguinte, a interCorte tem início 
no Centro de Eventos albano Franco com 
o tema “Entender para atender”, que será 
discutido em quatro painéis nos dois dias 
com palestras, apresentação de casos de 
sucesso e debates, em um formato inova-
dor com oficinas práticas promovidas pelo 
sEBRaE integradas à programação.

o primeiro painel dedicado à susten-
tabilidade será aberto pelo  secretário de 

governo e
gestão Estratégica de Mato grosso 

do sul, Eduardo Riedel. Em seguida serão 
apresentados alguns cases de sustentabili-
dade no estado, como do grupo Mutum, 
com fazendas de pecuária e eucalipto, e a 
Fazenda 3R, referência em produção de 
bezerros precoces. Concomitante às apre-
sentações, no palco integrado será mostrada 
a preparação de um hambúrguer artesanal 
feito a partir do corte Ponta de Peito pelo 
Chef adriano torres. 

o segundo painel será dedicado à ati-
vidade de cria com palestra do o médico 
veterinário e proprietário da empresa 
Firmasa de tecnologia para Pecuária, lu-
ciano Penteado da silva, que apresentará 
um panorama da criação de bezerros e as 
tendências de mercado no Brasil. a oficina 
desse painel é a preparação de Bolinho de 
angu recheado com ragu de carne pelo 
Chef adriano torres. o zootecnista daniel 
Carvalho fará a apresentação “as oportu-
nidades para a cria produtiva”, seguida da 

apresentação da experiência de reprodução 
na Fazenda sertão, desenvolvido pelo pe-
cuarista Marco garcia com o trabalho de 
reprodução, cruzamento com angus, Cha-
rolês e simental Preto e acompanhamento 
até o abate dos animais nascidos. ao final 
do painel, os palestrantes farão um debate 
com o público enquanto os Chefs adriano 
torres e arildo Flores fazem ao vivo uma 
desossa de traseiro.

No dia seguinte, o painel intensifica-
ção será conduzido pelo  gerente técnico 
da assoCoN – associação Nacional da 
Pecuária intensiva, Bruno andrade. a se-
gunda palestra do painel será o “Retrato do 
confinamento brasileiro”, apresentada pelo 
médico veterinário e Consultor técnico 
da Cargill Nutrição animal, joão danilo 
Ferreira, seguida pela apresentação do caso 
de sucesso compartilhado pelo gerente de 
pecuária da agropecuária jacarezinho, 
Rafael Zonzini. a oficina desse painel será 
o preparo de Coração de alcatra com Purê 
de abóbora Cabotian. 

o último painel do evento será dedicado 
à discussão da carne de qualidade. Quem 
fará a palestra principal sobre a cadeia 
produtiva e a carne de qualidade é um dos 
principais especialistas nessa área do Brasil: 
o professor da Faculdade de Engenharia 
de alimentos, da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). o público da 
interCorte poderá conhecer nesse painel as 
experiências de Nedson Rodrigues Pereira, 
da Fazenda Cachoeirão, em Bandeirantes 
(Ms); jander Pereira, diretor executivo da 
guarânia alimentos, que produz a “lingui-
ça com alma pantaneira”; e leonardo de 
Barros, presidente da aBPo (associação 
Brasileira de Pecuária orgânica). as oficinas 
deste painel serão sobre afiação de facas e a 
desossa de dianteiro, conduzidas pelos Che-
fs adriano torres e arildo Flores enquanto 
os palestrantes debatem com o público.

Enquanto o setor produtivo se reúne 
na interCorte para discutir como melhorar 
a atividade, o consumidor é convidado a 
conferir o resultado de todo esse trabalho 
com os pratos especiais com carne bovina 
preparados por 55 restaurantes de Campo 
grande, dourados, três lagoas e Bonito 
que participam da Beef Week Ms, de 14 
a 30 de julho.

“teremos em Mato grosso do sul um 
evento completo, que integra a cadeia de 
ponta a ponta, em um formato inovador 
e que proporciona a todos os envolvidos 
fazer a sua parte para fortalecer a pecuária 
e a carne bovina brasileira”, ressalta Carla 
tuccilio, diretora do terraviva Eventos.

“É com grande satisfação que o sistema 
Famasul, há muitos anos, é apoiador da in-
terCorte, um evento que se renova ano após 
ano e que tem como finalidade trazer infor-
mações e tecnologia ao homem do campo. 
somos parceiros dessa iniciativa porque 
entendemos que o melhor caminho para o 
desenvolvimento é o compartilhamento de 
conhecimento”, declara do Mauricio saito, 
presidente do sistema Famasul. 

INTERCORTE



groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 10

brasil exporTa us$ 5,6 bilhões de café no ano safra 2016/17

o Brasil exportou 32,906 milhões 
de sacas de café no ano safra 
2016/2017 – que vai de julho 

de 2016 a junho de 2017, de acordo com 
dados divulgados pelo Cecafé (Conselho 
dos Exportadores de Café do Brasil). os 
embarques somaram receita cambial de 
Us$ 5,6 bilhões, um aumento de 5% na 

No dia 25 de julho, na Co-
munidade 17 de abril – Pa 
Cristina alves, em itape-
curu Mirim-Ma, das 8h 
Às 12h, a Embrapa Cocais 

e o Movimento dos trabalhadores Rurais 
sem terra – Mst realizam dia de campo 
sobre cultivo de feijão caupi biofortificado 
em rotação de culturas com arroz. o even-
to tem o objetivo de apresentar a cultivar 
biofortificada BRs aracê como alternativa 
de rotação de culturas com o arroz no am-
biente de sequeiro favorecido na agricultura 
familiar da baixada maranhense. o público
-alvo são assistentes técnicos, professores, 
estudantes, extensionistas e produtores.

Entre os temas da programação, estão 
palestras sobre “Características das Culti-
vares de feijão biofortificados, benef ícios da 
rotação de culturas e alternativas de safrinha 
para a agricultura Familiar”, a ser ministra-
da pelo analista da Embrapa Cocais: Carlos 
santiago e “a importância do consumo e 
produção dos  alimentos Biofortificados  
na agricultura familiar”, apresentada pelo 
chefe de transferência de tecnologia, Carlos 

comparação com a temporada anterior.
o preço médio obtido pela saca foi de 

Us$ 171,48, o que significou aumento de 
13,4% sobre o ano safra 2015/2016. o café 
arábica segue sendo o destaque, mais de 
28,9 milhões de sacas exportadas. logo em 
seguida vem o robusta, com 277.523 sacas 
comercializadas ao exterior.

“atingimos praticamente 33 milhões de 
sacas, um número que revela a influência 
dos fatores climáticos nos últimos dois anos, 
em especial na produção de cafés conilon. 
se somarmos esse volume às cerca de 20 

Eugênio Vitoriano lopes; Representantes 
do Mst vão abordar os temas “a organi-
zação da Comunidade para a produção em 
lavoura comunitária” e “Planejamento de 
ações futuras e Encerramento”.

o evento conta com a parceria da as-
sociação dos Pequenos Produtores do P. 
a. Cristina alves, da Cooperativa Mista 
dos assentamentos de Reforma agrária do 
Vale do itapecurú – CooPERVi, da asso-
ciação irmã dÓRotY, do Movimento dos 

milhões de sacas para consumo interno, 
temos um total de 53 milhões de sacas de 
café brasileiro, o equivalente a um terço do 
consumo total mundial. Neste momento, 
nossa atenção se volta para a entrada da 
safra 2017-2018, que deve recuperar a 
normalidade de performance do Brasil, 
principalmente ao longo dos próximos 
seis meses”, comenta Nelson Carvalhaes, 
presidente do Cecafé.

“Vale destacar a evolução do segmen-
to, que nitidamente fica cada vez mais 
estruturado para o futuro. o Cecafé vai 

trabalhadores Rurais sem terras – Mst, 
da Cooperativa de Produção agropecuária 
dos Produtores da Microrregião da Baixada 

continuar a atuar para aprimorar cada vez 
mais as sinergias entre todos os segmentos 
do agronegócio do café, tendo em vista o 
respeito e pleno atendimento das neces-
sidades e exigências do consumidor final, 
nosso objetivo primordial”, conclui.

os principais destinos do café brasilei-
ro seguem sendo os Estados Unidos, com 
6.431.043 sacas, ou 19,5% do total. Na 
sequência aparece a alemanha (5.881.811 
sacas, ou 17,9%), a itália (2.990.189 sacas ou 
9,1%), o japão (2.337.667 sacas ou 7,1%) e 
Bélgica (1.957.223 ou 5,9%).

Aumento de 5% na 
comparação com a 
temporada anterior.

cavalo árabe: 3ª edição do leilão do haras engenho será dia 22

culTivo de feijão caupi bioforTificado em roTação 
de culTuras com o arroz é Tema de dia de campo

No próximo sábado, 22 de julho, a 
partir das 13h, será realizada mais 
uma edição do leilão do cavalo árabe 

promovido pelo haras Engenho. o evento é 
promovido pelo empresário laucídio Coelho 
Neto e convidados. Reunindo criadores de 
diversos Estados e também do exterior, é 
considerado hoje um dos mais importantes 
leilões do País no circuito da raça.

os criadores irão ofertar o que há de 
melhor no País em animais de excelente per-
formance, força, agilidade e beleza. No evento, 
que está em sua terceira edição, serão leiloa-
dos 28 animais, 14 deles do plantel do haras 

Engenho, que também irá ofertar embrião 
e coberturas do garanhão Thee apprentice.

além dos animais do haras Engenho, 
serão leiloados exemplares dos criadores ale-
xandre Puga de Barcelos, Marco túlio dias 
lopes Filho, Mauro luiz Barbosa dódero, 
Moacyr de almeida Filho, Benedito Morato 
do amaral, Francisco Vilaró Carrasco, hum-
berto Florezi, leonardo dias Moreira de 
abreu e de osmar Ferreira dutra, bem como 
dois animais do haras Vila dos Pinheiros.

“os nossos amigos e demais convidados 
terão mais uma excelente oportunidade de 
conhecer e adquirir o que há de melhor na 

raça, sinônimo de robustez e inteligência, 
com aptidão natural para a lida no campo e 
ainda docilidade e agilidade para o esporte e 
o lazer”, disse laucídio Coelho Neto, que há 
42 anos investe na criação desses animais.

Fotos e vídeos dos animais – todos os lotes 
que serão ofertados na terceira edição do leilão 
do cavalo árabe estão disponíveis no site da lei-
loboi, leiloeira oficial do evento. Na home page 
é possível ver as fotos e informações detalhadas 
a respeito dos animais, individualmente, além 
de vídeos e uma área específica para que os in-
ternautas possam esclarecer eventuais dúvidas.

genealogia, idade, pelagem, nome do 

criador e outros dados são disponibilizados 
aos internautas. No site é também possível 
efetuar o cadastro e ainda ter acesso a infor-
mações sobre as condições de pagamento 
pelos lotes arrematados no leilão.

serviço - os pré-lances poderão ser 
feitos pelo site www.leiloboi.com. o leilão 
será transmitido ao vivo pela Conexão BR 
no site www.sba1.com/aovivo. o haras 
Engenho está localizado no quilômetro 
493 da Rodovia sidrolândia/Nioaque , no 
município de Maracaju. Mais informações 
poderão ser obtidas pelos telefones (67) 
3382-4663 ou (67) 3342-4113.

Mais soBrE a Biofortificação – o projeto Bio-
FoRt, da Embrapa, tem como objetivo primeiro diminuir a 
desnutrição e garantir maior segurança alimentar a partir do 
aumento dos teores de ferro, zinco e vitamina a na dieta da po-
pulação mais carente. o processo de biofortificação é feito com 
o cruzamento de plantas da mesma espécie, conhecido como 
melhoramento genético convencional, gerando cultivares mais 
nutritivas. inclusive, o projeto, ao longo do tempo, formou uma 
rede de pesquisadores no Brasil e no exterior que investe em 
conhecimento técnico-científico da agronomia e da saúde para 
obtenção de alimentos mais nutritivos.

a Embrapa agroindústria de alimentos, localizada no Rio de 
janeiro, lidera o projeto BioFoRt, que, por sua vez, faz parte da 

Rede de Biofortificação no Brasil – Rede BioFoRt. Esta rede foi 
iniciada pelo projeto harvestPlus, financiado pela fundação Bill 
& Melinda gates e pelo Banco Mundial, entre outros, e também 
inclui o projeto agrosalud, financiado pela agência Canadense 
para o desenvolvimento internacional (Cida), ambos coorde-
nados pela Embrapa agroindústria de alimentos.

Parcerias - Para atingir os resultados esperados, o BioFoRt 
congrega mais de 150 pessoas em diferentes áreas do conhe-
cimento e em 14 Estados brasileiros. a rede interage com 
universidades, centros de pesquisa nacionais e internacionais, 
associações de produtores, governo, prefeituras e organizações 
não-governamentais.

Para saber mais acesse http://biofort.com.br/ .

Maranhense – Coopervid, da secretaria de 
Estado da agricultura Familiar - saF e do 
Projeto Rede Brasil arroz ii e Projeto Biofort.
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o governo de Minas aten-
deru a reivindicação da 
associação Brasileira dos 
Criadores de girolando 
sobre o fim da cobrança de 

imposto na venda de touros registrados da 
raça. assinado pelo governador Fernando 
Pimentel, o decreto 47.208, que revogou a 
alínea “c” do item 6 da Parte 1 do anexo 1 
do Regulamento do iCMs (imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e serviços) em 
Minas gerais, foi publicado no dia 27 de 
junho de 2017. 

a medida vale para toda venda realiza-
da dentro ou fora do Estado. Com isso, os 
produtores mineiros de touros girolando 
com registro genealógico emitido pela 
associação deixarão de pagar os 18% de 

iCMs no momento da comercialização. 
Esta isenção antes estava restrita apenas às 
fêmeas girolando com registro genealógico. 

segundo o presidente da associação 
Brasileira dos Criadores de girolando 
luiz Carlos Rodrigues, a entidade vinha 
reivindicando o fim da tributação há um 
ano junto à secretaria de Estado da Fazenda 
de Minas gerais. “Minas gerais é referência 
na seleção de girolando, sendo hoje um 
grande polo internacional de genética da 
raça. Essa medida beneficiará inúmeros 
produtores de touros, ajudando a reduzir os 
custos das propriedades em um momento 
de turbulências na economia nacional. o 
governo de Minas foi mais uma vez sensível 
à nossa solicitação.”, ressalta o presidente 
da girolando.

Maurício Picazo Galhardo

giro agronegócio
to do Brasil – Cooperativa de crédito 
(sicoob – Cocred) foi inaugurada em 
lins na quinta-feira, 13 de julho, com 
as presenças do secretário de agricul-
tura e abastecimento do Estado de são 
Paulo, arnaldo jardim, e do prefeito 
municipal, Edgar de souza. a instituição 
se diferencia dos bancos por oferecer 
linhas apropriadas às necessidades do 
produtor rural. 

valor Bruto - as estimativas 
da safra agrícola deste ano, entre 237 
e 240 milhões de toneladas de grãos, e 
os resultados de alguns segmentos da 
pecuária resultaram num valor bruto 
da produção (VBP) de R$ 536 bilhões, 
4,3% maior do que o alcançado no ano 
passado, de R$ 514 bilhões. o VPB – 
estimado com base nas informações 
de junho – foi divulgado dia (13) pela 
secretaria de Política agrícola (sPa) 
do Ministério da agricultura, Pecuária 
e abastecimento (Mapa).

trataMEnto dE EsGoto - 
a Yara, líder mundial em nutrição de 
plantas, venceu licitação da sabesp para 
fornecer, por um ano, o nutriente mineral 
e biológico Nutriox à rede de esgoto de 
dez cidades paulistas abastecidas pela 
companhia de saneamento. o produto, 
única solução preventiva do mercado 
brasileiro, é aplicado em estações de 
tratamento de águas residuais e atua na 
eliminação do gás sulf ídrico (h2s), gás 
tóxico presente em esgotos, potencial-
mente inflamável, corrosivo e com alto 
teor de odor. o contrato prevê a aplica-
ção de duas mil toneladas de Nutriox, 
distribuídas nas cidades de Campos do 
jordão, Cubatão, Mongaguá, são joão 
da Boa Vista, serra Negra, divinolândia, 
itatiba, itupeva, são Manoel e Bananal. 

carrapatos - o carrapato é 
uma das principais preocupações dos 
pecuaristas, principalmente os de leite, 
por acarretar prejuízos sanitários e 
econômicos, que podem ser evitados 
com as orientações do vídeo “Controle 
de carrapatos em bovinos”. a iniciativa 
faz parte do Programa de sanidade em 
agricultura Familiar (Prosaf ), desenvol-
vido pelo instituto Biológico (iB) da se-
cretaria de agricultura e abastecimento 
do Estado de são Paulo.

facilitação - Com o objetivo 
de fomentar a compra de leite e de-
rivados pelas Unidades gestoras do 
Estado (UgEs) e promover a interface 
com programas paulistas de desen-
volvimento da agricultura familiar, o 
governo do Estado de são Paulo inseriu 
o subprograma PPais leite e derivados 
no Programa Paulista da agricultura de 
interesse social – PPais. atualmente, os 
pequenos produtores de leite apresentam 
dificuldades para realizar, de maneira 
mais eficaz, as etapas necessárias que 
permitam melhorar as formas de comer-
cialização dos seus produtos. 

caMinHão - Caminhão equipado 
com baú para o transporte de olerícolas 
foi entregue na quinta-feira, 13 de julho, 
à Cooperativa de hortifruticultores de 
Marília (Cophomar) e a associação do 
Bairro Centro Mesquita (aprobem), em 
Marília, pela secretaria da agricultura. 
Com a melhoria, os gastos da Cophomar 
e da aprobem serão diminuídos em 40%. 
os 73 cooperados gastavam cerca de 
R$100 mil ao ano com o frete da pro-
dução, destinada a 118 pontos de venda 
do município e à alimentação escolar.

crédito rural - a 28ª agência 
do sistema de Cooperativas de Crédi-

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

venda de Touro girolando 
esTá isenTa de icms em minas

o número de bovinos abatidos nos 
frigoríficos de Mato grosso do sul 
caiu 1,85% no primeiro trimestre 

de 2017 frente ao mesmo período de 2016, 
recuando de 861.912 animais para 845.984, 
segundo dados de pesquisa do instituto 
Brasileiro de geografia e Estatística (iBgE).

apesar da redução, o estado se manteve 
como o segundo no ranking nacional de 
abates, ficando atrás somente de Mato gros-
so, que no acumulado de janeiro a março 
deste ano, contabilizou 1.116.752 cabeças 
abatidas. o número é 0,06% menor que as 
1.117.319 do mesmo intervalo de tempo 
do ano passado.

Em âmbito nacional, entretanto, o nú-
mero de abates cresceu 0,67%, passando de 
7.319.737 animais para 7.369.356.

a pesquisa do iBgE aponta também 
que dos animais abatidos no estado nos três 

ms abaTeu quase 16 mil bovinos a 
menos no primeiro TrimesTre de 2017

primeiros meses deste ano, 44,49% foram 
bois (375.418 animais), 29,14% foram vacas 
(246.555), 20,97% foram novilhas - fêmeas 
com menos de dois anos (177.470) e 5,28% 
foram novilhos - machos com menos de 
dois anos (45.541).
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ainda falTa incenTivo, mas orgânicos
chegam À mesa do clienTe com amor
a aceitação dos produtos 

orgânicos tem crescido em 
Campo grande e em todo 
País, especialmente porque 
a partir de 2011 só pode ser 

vendido como orgânico o produto que ti-
ver um selo que chancele isto. Em Campo 
grande, um polo instalado numa área de 
14 hectares, próximo do Polo Empresarial 
na saída para aquidauana, tem rendido 
variedade de produtos que são comercia-
lizados em feiras.

Maria aparecida Brito e altair estão na 
área há seis anos, com outros 13 produtores. 
Eles produzem legumes, verduras e tem ba-
nanal. tudo orgânico, alimentado à base de 
compostagem. Na produção familiar, todos 
participam e se dedicam dia e noite, pois 
produzir alimentos orgânicos exigem mais o 
olho do dono pela ausência de repelentes que 
afugentariam passarinhos, fungos e também 
os polinizadores. ‘Um descuido e as bananas 
vão pro bico das aves’, diz dona Maria sem 
perder o espírito empreendedor Pelas bicadas 
que comprometeram quase todo o cacho.

‘Quando você compra um produto 
orgânico, você está levando mais que 
alimento: está levando amor’. É assim que 

Maria aparecida define seu trabalho e dos 
demais produtores no Polo de orgânicos 
da Capital, que trabalham em apenas uma 
hectare de terra cada um.

os 14 produtores estão organizados 
por meio da cooperativa organocoop 
(Cooperativa dos Produtores orgânicos da 
agricultura Familiar de Campo grande), 
que atualmente é presidida por Vanderlei 
azambuja. Ele destaca que hoje a produção 
ainda não conseguiu lastro para chegar aos 
supermercados. os produtos são vendidos 

em feiras, como a tradicional que ocorre na 
Praça do Rádio Clube e em um shopping, na 
saída para Cuiabá, ambos em Campo grande.

‘se tivéssemos mais incentivo como 
linhas de microcrédito, maquinários cedi-
dos pelo poder público, com certeza, nós 
teríamos mais produção, mais produto à 
venda e mais qualidade na mesa dos nossos 
clientes’, defende Vanderlei, que também é 
certificado nos produtos como os outros 
13 vizinhos do Polo.

Um dos poucos parceiros que estes pe-

quenos produtores conseguiram foi a supe-
rintendência Federal de agricultura (sFa), 
que é braço do Ministério a agricultura no 
Estado. Por meio do agente de atividades 
agropecuária Valter loeschner e uso da 
seção laboratorial avançada – slaV, 
que completa em este ano duas décadas. 
Criado em 1996, o laboratório iniciou as 
atividades no ano seguinte, com o objetivo 
de atender necessidades de fiscalização de 
plantas provenientes do serviço de sani-
dade Vegetal – ssV e subsidiar suas ações. 
atualmente é o único posto laboratorial 
avançado na Região Centro-oeste. além 
da sFa também tem, entre outros, o sebrae 
e a sedesc como parceiros.

Fotos: Eliane Ferreira / agroin comunicação


