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A produção de grãos no Brasil 
novamente supera as pre-
visões de boa safra, como 
mostram os resultados do 
quinto levantamento reali-

zado pela Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab). As lavouras de soja 
e milho, principalmente, impulsionam o 
volume total de grãos para mais um recorde 
histórico, com estimativa de 251,1 milhões 
de toneladas, uma variação de 3,8% sobre 
a safra passada e ganho de 9,1 milhões de 
toneladas. o anúncio foi feito no último dia 

11, em Brasília.
Para área total, espera-se um incremento 

de 2,5%, alcançando cerca de 64,8 milhões 
de hectares e acréscimo de 1,6 milhão de 
ha. o que marca esta previsão são as boas 
condições climáticas que favorecem a re-
cuperação das lavouras, abatidas na última 
temporada pela estiagem nos estados de 
maior produção. As culturas de primeira 
safra estão respondendo por 45,6 mil hec-
tares, enquanto que as de segunda, terceira 
e de inverno, por 19,3 mil.

As lavouras de soja, que ocupam uma 

área 2,6% maior, começam a ser colhidas 
com uma boa produtividade, mantendo 
a tendência de crescimento das últimas 
safras. A produção estimada é de 123,2 
milhões de toneladas da oleaginosa, o que 
também representa um recorde na série 
histórica, graças à melhoria da distribuição 
das chuvas que sacrificaram a semeadura 
no início do plantio de muitos estados. Em 
Mato Grosso, maior produtor nacional, a 
colheita já está 25% finalizada, enquanto 
que em Mato Grosso do Sul e Goiás está 
no estágio inicial.

Lavouras de soja, que ocupam uma área 2,6% maior, começam a ser colhidas 
com uma boa produtividade

A saída do reino Unido da União 
Europeia significa mais liberdade de 
negociação com o Brasil, na visão de 
daniel Toledo, da Toledo e Advogados 
Associados. “Há dois anos, o reino 
Unido vem tentando essa separação, 
que é um conglomerado de dez países 
que mais investem e possuem parcerias 
com o Brasil, ocupando o 7º ou 8º lugar”, 
explica. Página 3.

brExit podE 
significar Mais 
nEgócios para o 
brasil

Página 2.

Foto: Divulgação
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o leite A2 está se tornando 
cada vez mais popular entre 
consumidores e produto-
res por ser considerado 
um leite de mais fácil di-

gestão comparado ao leite A1. Com essa 
perspectiva a Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo, por 
meio do instituto de Zootecnia (iZ/Apta), 
desenvolveu dois métodos para detectar o 
alelo A1 diretamente em amostras de leite 
e seus derivados comercializados como A2. 
o resultado do estudo está no artigo cien-
tífico “New high-sensitive rhAmp method 
for A1 allele detection in A2 milk samples“, 
publicado na revista food Chemistry que 
estará com acesso gratuito por 50 dias.

Esta é a primeira tentativa de desenvol-
ver ensaios para genotipar alelos A1 e A2 do 
gene CSN2 da beta-caseína diretamente de 
amostras de leite. A maioria das pesquisas 
concentrou-se na identificação das frequ-
ências desses genótipos apenas nos animais.

o teste de identificação do iZ vem 
agregar credibilidade ao produto “Leite 
A2”. o leite de vaca pode conter dois tipos 
de proteínas, a beta-caseína A1 e A2. A 
digestão do A1 está associada à liberação 
do peptídeo beta-casomorfina-7, que pode 
causar efeitos gastrointestinais adversos, 
diferente da intolerância à lactose. 

A técnica desenvolvida pelo iZ é muito 
relevante para empresas que comercializam 
produtos provenientes de animais selecio-
nados A2. Com esses métodos, será possível 

detectar os alelos, fornecendo informações 
precisas de produtos que serão consumidos 
por pessoas que só podem ingerir o leite A2 
e seus derivados.

Participaram dos estudos os pesquisa-
dores do iZ, Anibal Eugênio vercesi filho, 
Luciana Morita Katiki, os Assistentes Téc-
nicos de Pesquisa Científica e Tecnológica 
rodrigo Giglioti e Gunta Gutmanis.

o artigo científico sobre a pesquisa pode 
ser acessado gratuitamente até 4 de março 
de 2020, na revista food Chemistry, no link 
www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S030881462030011X 

IdentIfIcação - os métodos HrM 
(High resolution Melting) e rhAmp (Am-
plificação dependente de rNase H), desen-
volvidos pelo iZ, são capazes de discriminar 
e detectar de maneira altamente confiável 

os genótipos A1A1, A2A2 e A1A2 do gene 
CSN2 em amostras de dNA de animais e 
amostras de leite e seus derivados. As duas 
técnicas apresentem 100% de precisão para 
a genotipagem de animais. 

Contudo, a detecção por rhAmp é dez 
vezes mais sensível que o método HrM, 
sendo indicada para a fiscalização de leite 
A2, devido a sua alta sensibilidade para de-
tectar a presença de A1 em amostras de A2. 
Assim, essa metodologia pode ser utilizada 
para identificar possíveis contaminações da 
variante alélica A1 em amostras de leite e 
derivados de leite A2. A metodologia por 
análise de HrM é indicada para a genoti-
pagem dos animais.

A prioridade do iZ, no momento, é 
desenvolver um teste rápido e de alta sen-
sibilidade para identificação do alelo A1 em 
amostras de leite A2. Já há parceria com uma 
empresa privada de tecnologia, e o teste 
encontra-se em fase de desenvolvimento. 
Em breve, produtores e indústrias poderão 
utiliza-lo para detectar a presença de leite 
A1 em amostras de leite ditas como A2.

o laboratório do Centro de Pesquisa 
de Genética e reprodução Animal realiza 
o serviço de genotipagem de animais para 
os genótipos A1A1, A1A2 e A2A2 e para 
detectar a pureza no leite e seus derivados 
que deverão conter apenas a betacaseína 
A2. os interessados em realizar estes testes 
devem procurar os pesquisadores dr. Anibal 
vercesi e dr. rodrigo Giglioti no e-mail 
labgeniz@iz.sp.gov.br

Foto: Lisley Silvério

Medidas adotadas não 
estão sendo eficientes

A União Europeia deve melhorar 
as estatísticas sobre pesticidas, 
desenvolver melhores indicadores 

de risco e condicionar o pagamento de 
subsídios agrícolas ao gerenciamento inte-
gral de pragas se quiser diminuir o uso de 
pesticidas. foi isso que informou com um 
novo relatório publicado na semana passada 
pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE). 

o principal objetivo da auditoria ope-
racional foi avaliar se a ação da UE reduziu 

o risco relacionado ao uso de pesticidas. 
os auditores entrevistaram, entre outros 
funcionários, três diretores-gerais da Co-
missão Europeia responsáveis pela política 
(agricultura e desenvolvimento rural, saúde 
e segurança alimentar e meio ambiente) e 
visitaram três Estados membros (frança, 
Lituânia e Holanda). 

No geral, os resultados foram considera-
dos decepcionantes. “As medidas adotadas 
pela Comissão e pelos Estados membros 
atrasaram e foram limitadas. vários estados 
membros da UE atrasaram-se na transpo-
sição completa da diretiva de 2009 sobre o 
uso sustentável de pesticidas. A Comissão 

lançou procedimentos de infração contra 
a Bulgária e o Luxemburgo em 2012, mas 
não verificou a integridade ou a exatidão 
da transposição da diretiva por outros 
Estados-Membros. 

A Comissão também demorou a in-
formar o Parlamento Europeu sobre a 
implementação da diretiva. Um primeiro 
relatório ao parlamento deveria ser entregue 
em novembro de 2014, mas entregue apenas 
em outubro de 2017. Embora a Comissão 
tenha adotado medidas ampliadas desde 
então, ainda não é capaz de monitorar com 
precisão os efeitos ou riscos resultantes do 
uso de pesticidas. 

UE ainda não consEgUiU rEdUzir 
pEsticidas, diz tribUnal

MEtodologia iz para idEntificar alElo a1 EM 
lEitE a2 é pUblicada EM rEvista intErnacional
O artigo científico do IZ sobre as Metodologias 
de genotipagem de leite e derivados de A2 foi 
publicado na revista Food Chemistry, que está com 
acesso gratuito por 50 dias

Por LEOnaRDO GOttEMS
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plantas consEgUEM “contrabandEar” dna

brExit podE significar Mais nEgócios para o brasil

As plantas são capazes de contra-
bandear material genético além 
dos pontos de verificação de dNA. 

A pesquisa foi realizada pela cientista rita 
Groß-Hardt e publicada na renomada re-
vista científica britânica eLife. 

Pai, mãe, filho é a estratégia clássica de 
reprodução da natureza, tanto para animais 
quanto para plantas. No entanto, desde 
2017, outras regras se aplicam no mundo 
das plantas - foi nesse ano que o grupo de 

A saída do reino Unido da União 
Europeia significa mais liberdade 
de negociação com o Brasil, na 

visão de daniel Toledo, da Toledo e Advo-
gados Associados. “Há dois anos, o reino 
Unido vem tentando essa separação, que é 
um conglomerado de dez países que mais 
investem e possuem parcerias com o Brasil, 
ocupando o 7º ou 8º lugar”, explica. 

“A tendência é que esse relacionamento 
se estreite ainda mais, porque não haverá 
mais entraves, como competições financei-

trabalho da bióloga molecular 
rita Groß-Hardt demonstrou 
que as plantas podem ter três 
pais: uma mãe e dois pais. A 
equipe da Universidade de 
Bremen causou um grande 
alvoroço no campo com os 
resultados de suas pesquisas. 

“os criadores de plantas 
pretendem combinar as boas ca-
racterísticas de duas plantas diferentes 
cruzando-as. isso se chama hibridização”, 
explica rita Groß-Hardt. “No entanto, 
a hibridação tem seus limites: se 
ambas as plantas estão apenas 

ras e tributárias que existiam com outros 
países e alguns acordos tributários com a 
própria União Europeia. Agora, eles podem 
negociar com quem quiserem no mundo 
inteiro, inclusive conosco”, justifica o advo-
gado especializado em direito internacional.

de acordo com Toledo, que também 
é consultor de negócios internacionais e 
palestrante, a tendência é que tenhamos 
alguns contratos, que já foram assinados, 
e outros que vão ter possibilidade de revi-
são. “o que pode ser excelente para ambos 

distantemente relacio-
nadas, a hibridização 

geralmente não funciona. 
É semelhante ao mundo 
animal, um cervo e um ca-
valo também não podem 
se reproduzir juntos”, 

completa. 
Ela explica também que 

existem vários pontos nas plantas em 
que é verificado se os genes do pai 
estão relacionados o suficiente com 
os da mãe. “Essas barreiras não estão 

localizadas apenas no óvulo. o que 
é muito mais crítico é que o material 

países. Há inclusive empresas que têm in-
teresse em renegociar contratos. isso será 
ótimo, pois terão uma liberdade maior para 
negociação”, projeta.

outra questão importante, salienta, é a 
própria relação do reino Unido com a atual 
UE. “Acredito que, se cada um daqueles 
países tivessem uma autonomia um pouco 
maior, a própria Europa, como um bloco 
unificado, cresceria muito mais. Então essa 
saída do reino Unido vai representar muito, 
não só para a região, mas também para as 

genético deve passar pelo tecido nutritivo 
circundante. Esse tecido realiza verificações 
de qualidade e verifica o dNA em relação 
ao número de cromossomos e ao grau de 
parentesco. Se o dNA do pai não passar 
nessa verificação, a semente morre”, diz ela. 

“o que nossa equipe descobriu é que, 
embora o dNA do primeiro pai deva passar 
pelas verificações de qualidade do tecido 
nutritivo, o material genético do segundo 
pai pode ser contrabandeado além deste 
ponto de verificação. Assim, a polisspermia 
oferece a chance de introduzir material 
genético paterno na próxima geração”, 
conclui. 

relações comerciais com o Brasil”, afirma.
“Não acho que esse movimento bri-

tânico será o único. Nos próximos anos, 
devem surgir algumas novidades, pois com 
certeza será um exemplo para que outras 
potências consigam enxergar que, algumas 
vezes, ficar atrelado a uma malha inflexível 
pode acabar travando outros setores e, às 
vezes, em uma eventual crise econômica 
mundial pode afundar todo mundo e ao 
mesmo tempo”, conclui daniel Toledo. Por 
Leonardo Gottems.

As plantas podem ter 
dois pais e uma mãe

Foto: Divulgação

Mais UM rEcordE histórico Marca a 
safra dE grãos coM 251 MilhõEs dE t.

A produção do milho de pri-
meira, segunda e terceiras 
safras devem alcançar algo 
próximo a 100 milhões de 
toneladas, com um cresci-

mento de 0,4%. A estimativa de área do 
milho primeira safra é de 4,25 milhões de 
hectares, 3,4% maior que o da safra 2018/19. 
o impulso deve-se às boas cotações do 
cereal no mercado. No rio Grande do Sul, 
apesar do aumento de área, o rendimento 
deverá ser 1,8% menor, devido à estiagem 
que atinge a região. Na segunda safra, Mato 
Grosso já adiantou 20% da semeadura, bem 

à frente de outros estados. A expectativa é 
de um bom crescimento de área, graças à 
rentabilidade produtiva e às boas condições 
do tempo.

Com relação ao algodão, que aproveita 
o espaço deixado pela colheita da soja, a 
expectativa é de um crescimento de 5,3% 
na área, chegando a cerca de 1,7 milhão de 
hectares. A produção também bate recorde 
da série histórica, alcançando 2,82 milhões 
de toneladas de pluma. Por sua vez, o caroço 
chega a 4,23 milhões de toneladas, com 
1,6% de crescimento frente à safra passada.

o arroz entra na relação de beneficiados 

pelas condições climáticas, inclusive nas 
lavouras do rio Grande do Sul, estado que 
produz mais de 80% do consumo nacional, 
com um aumento de 0,6% e produção de 
10,51 milhões de toneladas. Por outro lado, 
o feijão primeira safra perde 0,1% na área, 

alcançando 921,4 mil hectares, mas ganha 
9,4% na produção com a ajuda da produti-
vidade. A produção deve superar 1 milhão 
de toneladas. A segunda safra, que está em 
início de cultivo, deve ocupar a mesma área 
da safra passada de 1,4 milhão de hectares.

Lavouras de soja, que ocupam uma área 2,6% 
maior, começam a ser colhidas com uma boa 
produtividade

COntInuaçãO Da CaPa

Por LEOnaRDO GOttEMS

Por LEOnaRDO GOttEMS
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As inscrições 
podem ser 
realizadas no site 
do Ministério da 
Agricultura

srcg aUxilia prodUtorEs rUrais 
a Expor EM fEiras intErnacionais

sociEdadE rUral brasilEira 
ElEgE priMEira prEsidEntE 
MUlhEr EM UM sécUlo dE história

o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) articula a partici-
pação do setor produtivo 
em eventos internacio-

nais. o objetivo é organizar missões 
comerciais para atrair investimentos e 
promover a produção agropecuária. o 
Sindicato rural de Campo Grande, ro-
chedo e Corguinho (SrCG) auxiliará os 
associados interessados a se inscreverem e 
a estreitar relação com a equipe do Mapa.

“Planejamos reunir os empreendedo-
res rurais que possuam produtos adequa-
dos à exportação ou mesmo os associados 

Essa é a primeira vez que uma 
mulher ocupa o cargo na enti-
dade em sua história centenária. 
Aproximar ainda os produtores 
rurais dos demais elos da cadeia 

produtiva e fortalecer a imagem de uma 
das mais tradicionais e representativas 
instituições agropecuárias são os principais 
desafios em seu mandato.  

Graduada em Sociologia e Política pela 
fESPSP (fundação Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo), Teresa vendramini 

que tenham intenção conhecer a realidade 
sobre determinados mercados”, explica o 
presidente do SrCG, Alessandro Coelho.

“Mato Grosso do Sul se consolidou 
na exportação de commodities, mas tem 
potencial para outros produtos, inclusive 

é produtora rural, com fazendas de gado no 
interior paulista e sul-mato-grossense. Na 
gestão de seu antecessor, Marcelo vieira, 
ela foi diretora da entidade e responsável 
pela criação do departamento de pecuária. 

Mãe de fernanda e avó de Joquinha (4), 
e Antonio (3), Teka, como é carinhosamente 
conhecida no meio, também é aclamada 
por movimentos femininos do agronegócio, 
por chamar a atenção da sociedade civil e 
do governo ao protagonismo da mulher 
no campo. “As mulheres estão criando 
correntes sólidas em torno dos sindicatos 
rurais, cooperativas ou mesmo em grupos 
independentes. Uma característica revela-
dora em todas elas é a busca constante por 
conhecimento”, comenta Teresa.

o comentário é endossado por le-
vantamentos de instituições renomadas 
como a Esalq/USP, onde o sexo feminino 

os artesanais. Temos muito o que mostrar 
fora do Brasil e também o que aprender. 
É uma oportunidade ímpar para promo-
ver  intercâmbio e concretizar negócios”, 
completou o presidente.

verifique abaixo a lista com as feiras 

representa mais de 50% dos alunos dos 
cursos de Medicina veterinária, Zootecnia 
e Agronomia. Em pesquisa realizada em 
2017, 88% das mulheres entrevistadas no 
campo se declararam independentes finan-
ceiramente e 45% confirmaram participar 
da renda familiar.   

“foi desafiador representar uma legião 
de mulheres prontas para reivindicar sua 
liderança no agronegócio, mostrando o 
que pensam, o que temem e de que ma-
neira trabalham”, diz Teresa, destacando 
a grande proporção e velocidade com que 
este movimento está acontecendo. 

Nos últimos anos, a pecuarista, à frente 
da diretoria da SrB, ministrou dezenas de 
palestras incentivando mulheres a assumir 
o negócio, além de enfrentar os desafios de 
mercado e das dificuldades em um universo 
ainda predominantemente masculino. Este 

previstas para 2020, com as respectivas 
datas, municípios e países.
• Biofach 2020  — Nuremberg, Alema-
nha,12/fev a 15/fev/2020
• Food and Hotel Asia 2020  — Singa-
pura, 31/03 a 03/04/2020
• EXPO ANTAD & Alimentaria 2020 — 
Guadalajara, México, 31/03 a 02/04/2020
• SIAM 2020  — Meknes, Marrocos, 14 
a 19/04/2020
• SIAL Canada 2020  — Montreal, Ca-
nadá, 15/04 a 17/04/2020
• Seoul Food and Hotel 2020  — Coreia 
do Sul, 19/05 a 22/05/2020
• THAIFEX 2020  — Bangkok, Tailândia, 
26 a 30/05/2020
• SAITEX 2020  — Joanesburgo – África 
do Sul, 21 a 23/06/2020

Para mais informações os associados 
devem procurar o SrCG presencialmente, 
pelo telefone (67) 3341-2656 ou acessar 
diretamente a plataforma do Mapa. 

http://www.agricultura.gov.br/assun-
tos/relacoes-internacionais/eventos-in-
ternacionais/feiras-internacionais

trabalho chamou a atenção da executiva 
Cristina Xavier, autora do Livro “Mulher 
Alfa”, em que Teresa é uma das personagens 
escolhidas para relatar sua trajetória no 
agronegócio. “Grande parte das decisões 
do agro passarão pelas mãos das mulheres 
nos próximos anos”, enfatiza Teresa. 

Foto: Divulgação

Teresa Vendramini, 
60 anos, é a nova 
presidente da Sociedade 
Rural Brasileira (SRB)

Foto: Flávia tebaldi

Alessandro Coelho, presidente do SRCG, destaca o potencial de exportação dos produtos artesanais de MS
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Manejo adequado e beM-estar aniMal MelhoraM 
capitalização dE ovinocUltorEs EM Ms
Em curto prazo o produtor rural 

que aplica manejo adequado 
consorciado com bem-estar 
animal, consegue potencializar 
a produtividade e, consequente-

mente, melhorar a receita na ovinocultura 
de corte. A afirmação é do zootecnista e 
especialista em nutrição de ovinos, Jonil-
son Araújo da Silva, instrutor de cursos de 
formação Profissional rural do Senar Mato 
Grosso do Sul. Este é o tema na editoria 
“Educação no Campo” desta semana.

“Sombreamento, dimensionamento das 
instalações, temperatura controlada, ali-
mentação e água em quantidade e qualidade 
recomendadas são condições necessárias 
para evitar estresse, melhorar a qualidade 

de vida do animal e garantir o ganho na 
produção. Tudo isso evita perdas e facilita 
o trabalho desenvolvido na propriedade”, 
explica.

Segundo o instrutor, há uma técnica 
muito específica para a ovinocultura e, 
como os cuidados sanitários são a alavanca 
para aumento de produtividade, a atividade 
exige mão-de-obra qualificada. “Podemos 
dizer que hoje um dos principais gargalos 
é o conhecimento para executar atividades 
nesta área. Por isso os cursos são funda-
mentais, já que os participantes aprendem a 
importância da sanidade do rebanho, com o 
controle de doenças e a redução de morta-
lidade dos animais, além da consciência de 
gestão e organização do negócio”, detalha.

tura otimizada, aproveita-se muito bem o 
ambiente onde os animais são criados para 
o desenvolvimento de outras atividades, 
medida que reduz o investimento.

“Se comparada com outras, esta é uma 
atividade com baixo custo de implantação, 
além de ter muita flexibilidade de associação 
com outras culturas”, conclui. 

As capacitações oferecidas pelo Senar/
MS são gratuitas. Para a ovinocultura são 
mais de 50 opções de gestão, processos, 
educação e segurança no trabalho, além 
da Assistência Técnica e Gerencial, que 
oferece consultoria para os produtores ru-
rais do estado. Procure pelo sindicato rural 
do seu município para acessar os cursos e 
atendimentos.

outro ponto que vale a pena ressaltar é 
o diferencial para ovinocultura: sua adap-
tabilidade a outras culturas. “Com estru-

prodUção dE carnE bovina EM Mato grosso do sUl aUMEnta 9,41% EM 2019
Em 2019 a produção de carne bovina 

em Mato Grosso do Sul teve um au-
mento de 9,41% em comparação ao 

ano anterior. foram mais de 914 mil tone-
ladas frente a 835 mil no mesmo período de 
2018, segundo dados do Mapa (Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). 
No último ano, foram mais de 3,5 milhões 

de animais abatidos, o que representa uma 
alta de 8,75% em relação ao ano de 2018. As 
informações estão na edição 96 do Boletim 
Casa rural de Pecuária do Sistema famasul. 

no começo de janeiro uma redução pelo 
valor pago pela arroba, e isso naturalmente 
é repassado para o atacado e o varejo. Então 
estamos neste momento nesse processo de 
arrefecimento na demanda por animais, o 
que fez com que os preços baixassem”, explica.

Mercado interno – Entre 6 a 24 de janeiro 
de 2020 a arroba do boi retraiu 9,17% chegan-
do a r$170,56. Segundo o gerente técnico do 
Sistema famasul, José Pádua, a redução do 
preço da carne bovina no varejo acompanha 
o valor pago pela arroba. “A gente observou 
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Autoridades federais, estaduais 
e municipais, empresários e a 
imprensa local participaram 
nesta segunda-feira (10) 
do lançamento do Sebrae 

2020 – Acelerando Negócios, uma série 
de iniciativas criadas pela instituição para 
construir um novo ambiente de negócios 
para o Estado. o evento contou ainda com 
as federações e entidades que representam 

o setor produtivo de Mato Grosso do Sul.
Na sede do Sebrae na Capital, gestores 

e parlamentares se comprometeram em 
realizar melhorias para o ambiente de ne-
gócios de MS, por meio da assinatura de um 
termo para implementar as determinações 
previstas na Lei da Liberdade Econômica. 
A legislação, em vigor desde setembro do 
ano passado, reduz a burocracia na atividade 
empresarial.

Governador Reinaldo Azambuja e prefeitos 
se comprometeram com melhorias para 
ambiente de negócios

sEbraE lança açõEs para 2020 EstiMUlando 
novo MoMEnto EconôMico no Estado dE Ms

Segundo o presidente do Conselho 
deliberativo do Sebrae/MS e presidente do 
Sistema fiEMS, Sérgio Longen, as expec-
tativas são de acelerar o desenvolvimento 
econômico. “Com estas ações construídas 
hoje pelo Sebrae, com autorização do nosso 
conselho e participação dos prefeitos, va-
mos avançar com números muito positivos, 
que fazem base da nossa economia, base da 
nossa ação de apoio ao desenvolvimento do 
Estado”, disse.

Para tanto, será necessário o compro-
metimento do poder público. desta forma, 
o termo foi assinado entre o governador, 
reinaldo Azambuja, e mais 11 prefeitos 
de Mato Grosso do Sul. “o Brasil precisa 
tirar as amarras do Estado brasileiro, são 
elas que atrapalham o desenvolvimento 
do país. É preciso diminuir a burocracia 
e facilitar a vida do cidadão. A Lei da Li-
berdade Econômica é uma das ações para 
tirar esse peso do Estado”, disse o chefe do 
Executivo Estadual.

Complementando, o secretário de Es-
tado de Meio Ambiente, desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura fami-
liar, Jaime verruck afirma que outras ações 
serão realizadas em Mato Grosso do Sul. 
“Temos uma série de outras ações além da 
Lei da Liberdade Econômica que também 
serão realizadas para simplificar o estado, 
como o MS Mais Simples”, disse.

de acordo com o presidente da Assem-
bleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o 
deputado Paulo Correa, a Casa de Leis está 
à disposição para auxiliar a implementar a 
legislação em nível estadual. “Estamos às 
ordens, temos que ter coragem de fazer as 
mudanças. isso é modernidade e precisa-
mos ficar prontos”.

SEBrAE 2020 - Ainda no local, o 
Sebrae apresentou as ações para estimular 
um cenário competitivo para o estado: o 
Mapa da Liberdade Econômica – uma pla-

taforma que analisa os municípios quanto à 
aderência à nova legislação; a Jornada Em-
preendedora, com o calendário de eventos 
previstos no ano; e o Acelera 2020, programa 
que irá selecionar 2.020 empresas de MS 
para acompanhamento visando resultados 
impactantes, por meio de quatro pilares: 
melhoria de faturamento, produtividade, 
redução de custos e inovação.

Também foram lançadas outras inicia-
tivas para os empreendedores: as soluções 
digitais radar de oportunidades, que indica 
a localização ideal para abertura de empre-
sa, de acordo com o segmento e perfil de 
mercado-alvo; Simulador de Negócios, que 
simula cenários para abertura de empresa, 
com previsões financeiras e operacionais; 
e App Sebrae, um aplicativo com um con-
junto de ferramentas para facilitar a vida 
do microempreendedor individual. Todas 
já estão disponíveis de forma online ou na 
loja de aplicativos.

A instituição também apresentou os 
projetos Escola de Negócios – voltada para 
quem quer abrir um negócio; Programa de 
Crédito orientado, que visa uma articula-
ção com agentes financeiros em busca de 
condições diferenciadas de crédito para 
pequenos negócios; e inteligência institu-
cional, que reúne uma coletânea de estudos 
e pesquisas à disposição da sociedade, 
que visam auxiliar os empreendedores na 
tomada de decisões.

“Atuamos em duas linhas claras: criar 
um ambiente favorável para a pequena 
empresa e trabalhar dentro do negócio. Se 
cada empresa conseguir contratar mais um 
empregado, quantas pessoas nós vamos 
conseguir tirar do desemprego? vamos 
fazer um levantamento nas 79 prefeituras 
mapeando onde está o ambiente mais 
favorável para a empresa se desenvolver”, 
finaliza o superintendente do Sebrae/MS, 
Claudio Mendonça.

Foto: Divulgação
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facUldadE cna 
ofErEcE cUrsos 
para o agronEgócio

Maurício Picazo Galhardo

giro agronEgócio
na sede da entidade, no rio de Janeiro. 

ACADEMIA - No evento comemo-
rativo dos 123 anos da SNA, quatro novos 
acadêmicos tomaram posse na Academia 
Nacional de Agricultura. As comendas 
foram entregues pelo presidente da en-
tidade, Caio Carvalho. Cristina Baran é 
editora da revista A Lavoura há 40 anos 
e vem atuando na modernização da 
publicação, incluindo sua versão online 
e presença nas redes sociais da internet. 

CAFÉ SOLÚVEL - Em 2019, o Brasil 
exportou um volume f ísico de café so-
lúvel equivalente a 91,96 mil toneladas, 
que correspondem a aproximadamente 
4 milhões de sacas de 60kg. Tal perfor-
mance constitui um novo recorde para o 
setor de café solúvel do Brasil, pois repre-
sentou aumento de 7% em comparação 
com 2018, cujas exportações atingiram 
85,97 mil toneladas, volume equivalente 
a 3,72 milhões de sacas de 60kg.

CONEXÃO - Nos Estados Unidos 
o USdA (equivalente ao Mapa) investiu 
US $ 13,3 milhões em dois projetos de 
infraestrutura de banda larga de alta 
velocidade que criarão ou melhorarão 
as áreas rurais. e-Connectivity para 
mais de 1.000 famílias rurais no sudeste 
de oklahoma. Este é um dos muitos 
anúncios de financiamento na primeira 
rodada de investimentos do Programa 
Piloto reConnect do USdA.

LEITE - o preço do leite pago ao 
produtor em janeiro (referente ao volume 
captado em dez/19) foi de r$ 1,36835/
litro na “Média Brasil” líquida, alta de 
1,1% frente ao mês anterior e 2,2% acima 
do observado em jan/19. Este é o maior 
preço real da série histórica do Cepea 
para um mês de janeiro. 

IMPULSO - A autorização para a 
comercialização de produtos de origem 
animal entre cidades que integram o 
mesmo consórcio público, responsável 
pelo serviço de inspeção, deverá trazer 
avanços significativos no cenário econô-
mico dos municípios associados. A ava-
liação é de representantes de consórcios 
organizados em várias partes do país. 

COMPETÊNCIA - A Secretaria 
de Aquicultura e Pesca do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (SAP/MAPA) publicou dia (5) a 
instrução Normativa 01, que institui o 
“relatório Anual de Produção da Aqui-
cultura em Águas da União”. o objetivo 
da norma será fiscalizar o cumprimento 
do contrato de cessão de uso de espaços 
f ísicos dessas águas, para fins de aqui-
cultura, celebrados pela União.

INDÍGENAS - o presidente Jair 
Bolsonaro assinou, durante a cerimônia 
de 400 dias de governo, um projeto de 
lei para regulamentação da mineração e 
geração de energia elétrica em terras in-
dígenas (PL 191/2020). o texto, que será 
encaminhado ao Congresso Nacional, 
dispõe sobre a possibilidade de os indí-
genas explorarem economicamente suas 
terras com atividades como agricultura, 
pecuária, extrativismo e turismo. 

123 ANOS - Questões relacionadas à 
produtividade, competitividade, preser-
vação ambiental, comércio internacional 
e perspectivas para o agro em 2020, fo-
ram debatidas na comemoração do 123º 
aniversário da Sociedade Nacional de 
Agricultura (SNA), no dia 31 de janeiro. 
Autoridades governamentais, lideranças 
do Agro, políticos, empresários, produto-
res e economistas participaram do almoço 

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

Quanto mais qualificada a pessoa 
estiver, maiores são as chances de 
ela se estabelecer com qualidade 

no mercado de trabalho, especialmente 
quando falamos do agronegócio. o setor 
produtivo brasileiro impulsiona a economia 
do nosso país, por isso, está sempre em 
busca de profissionais preparados para se 
tornar cada vez mais competitivo.

Pensando assim, Confederação Nacio-
nal da Agricultura (CNA) criou a faculdade 
CNA, voltada exclusivamente para o agro-
negócio, com foco na gestão, no aumento 
de competitividade, na sustentabilidade dos 
empreendimentos rurais e na formação de 
gestores que possam auxiliar o produtor no 
plantio e manejo, além da comercialização 
dos produtos.

CUrSOS - A faculdade CNA oferece 
cursos Ead em 11 polos distribuídos no 
país e está com o processo seletivo aberto. 

os interessados podem se especializar em: 
tecnologia em gestão do agronegócio (3 
anos), tecnologia em processos gerenciais 
(2 anos), tecnologia em gestão ambiental (2 
anos) e tecnologia em gestão de recursos 
humanos (2 anos).

INVESTIMENTO -o valor do semestre 
é acessível e pode ser dividido em seis vezes 
de r$ 179,00.

CONCEITO 4 - os cursos de graduação 
da faculdade CNA, tanto na modalidade 
presencial quanto na modalidade a distân-
cia, receberam o conceito 4, numa escala 
de 1 a 5, na avaliação do instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (iNEP).

SAIBA MAIS - os interessados podem 
obter mais informações, clicando aqui, 
enviando mensagem para o Whatsapp nº 
(61) 99845-7261 ou, ainda, ligando para 
0800 7181078.

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


