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umidadE dEvE 
atrasar plantio 
dE milho nos Eua

o clima úmido esperado para 
a próxima semana no Meio-oeste 
dos Estados Unidos deve dificultar a 
entrada das máquinas no campo. Se 
confirmada a previsão meteorológica 
do instituto dTN, o plantio de milho 
atrasará mais ainda nos principais Es-
tados produtores do grão, como iowa 
e illinois. Página 2.

Apesar da perspectiva de aumento 
na produção pecuária da Alemanha, a 
qualidade da carne produzida em Mato 
Grosso do Sul abre portas para as expor-
tações brasileiras. A análise é do  doutor 
da Universidade de Ciências Aplicadas 
de Nova Brandenburgo, Theodor Fock, 
que apresentou a palestra “Agricultura 
e Política Agrícola na Alemanha e na 
União Europeia: desenvolvimento e 
aspectos atuais” a acadêmicos, técnicos 
e representantes de entidades ligadas à 
agropecuária sul-mato-grossense, dia 
24, na Famasul. Página 10.

ExpograndE comEça E dEvE sEr 
a maior fEira do centro-oeste
Começou dia 24 de abril, a 

76ª edição da Expogrande, 
promovida pela Acrissul 
(Associação dos Criadores 
de Mato Grosso do Sul) no 

Parque de Exposições Laucídio Coelho. 
o evento acontece até dia 4 de maio em 
Campo Grande (MS).

durante a abertura, o presidente da 
Acrissul, Francisco Maia, enfatizou que 
“o momento atual é de desafio dos agri-
cultores e pecuaristas do estado de serem 
os melhores”. Maia agradeceu a presença 
das autoridades na Expogrande e da uma 
importância desse evento para todo Mato 
Grosso do Sul.

Estima-se um crescimento ainda maior 
em faturamento para todos os participantes 
do evento, aproveitando as boas expec-
tativas de mercado. Ano passado, só em 
financiamentos agrícolas foram liberados 
R$ 268 milhões. Para 2014 estão previstos 

A Expogrande 2014, aberta na 
quinta-feira, já movimentou R$ 10 
milhões desde o início do mês. A 

previsão é de arrecadar R$ 28 milhões em 
40 leilões. A feira segue até o dia 4 de maio.

de acordo com o presidente da Acrissul 
(Associação dos Criadores de Mato Grosso 
do Sul), Francisco Maia, a maior arrecada-
ção será na área da pecuária. Ele aponta 

Foto: Divulgação

QualidadE da 
carnE dE ms podE 
Expandir mErcado 
com alEmanha

mais de 40 leilões e a comercialização de 
20 mil animais.

Serão realizadas durante a Expogrande, 
palestras de todos os segmentos e apresen-
tação de novas tecnologias para a pecuária. 

que o restante do montante vem de outros 
negócios feitos durante o evento.

Chico Maia disse que na edição do ano 
passado foram arrecadados R$ 24 milhões, 
e que a média de arrecadação por ano não 
costuma variar. Geralmente são arrecada-
dos R$ 2 milhões diários. Essa valor é devido 
ser proibido a realização de dois leilões por 
dia, por conta do manejo dos animais.

Além disso, o evento conta com o “dia de 
Campo”, que aconteceu no dia seguinte, 
na Fazenda Baía Grande, em Rio Verde de 
Mato Grosso, a 207 quilômetros de Campo 
Grande. 

durante a feira, 20 mil animais serão 
transportados até o parque em 2 mil ca-
minhões. Essa movimentação já começou 
desde o inicio do mês.

Autoridades presentes na solenidade de abertura dia 24

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação
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desperto para uma quinta-fei-
ra cheia de atividades, como 
quase todos os brasileiros 
da produção que lerão este 
texto. Tomo o café assistindo 

notícias da TV, que pela manhã concentram 
o show de horrores de ônibus queimados, 

também dos combustíveis".
Primeiro, um pouco de humor... não é o 

etanol que aumenta a sua produção. Etanol 
não decide. Lembrei daquela frase clássica 
das mocinhas de Congonhas: “a aeronave 
que fará o voo estimou seu pouso”... ou “de-
vido ao pouso tardio da aeronave, seu voo 
está atrasado”... Aeronave e etanol ganharam 
capacidade de decisão. 

o Ministro talvez não perceba o dano 
feito à Petrobrás com esta política populis-
ta de preços de combustíveis e ao país na 
energia elétrica. Se muitos que entendem 
dizem que os combustíveis e a energia pre-
cisam subir, como ele diz que devem cair? 
Se cair o preço do etanol hidratado, este 
produto volta a dar prejuízo aos industriais 
e produtores, como nos últimos anos, e com 
isto endivida e sucateia mais ainda o setor.

Não se investe, tem menos açúcar, 
etanol e eletricidade, prejudica a balança 
comercial, abastecimento, inflação, aumen-
ta a poluição, enfim... o Ministro também 
não viu que a seca deve quebrar parte da 
produção de cana, complicando o quadro.

dane-se o setor de cana e o Brasil como 
potência bioenergética. o importante é 

hídrico do solo e, consequentemente, a 
preocupação com o potencial produtivo 
do trigo. Chuvas e fortes tempestades estão 
previstas para a região do delta no domingo 
e na segunda-feira, atrasando o cultivo da 
safra de primavera.

Nas áreas de milho do nordeste da Chi-
na, as temperaturas devem cair e a previsão 
é de pouca chuva para os próximos três 
dias. Mas as condições devem mudar no 
começo da semana que vem, com um clima 

cumprir a meta de inflação, às custas do 
produtor de cana, do industrial de cana e dos 
acionistas da Petrobrás para não prejudicar 
a eleição. 2015... dane-se.

 Aí vem a Presidente da Petrobrás, na 
sabatina, dizer que faltam investimentos 
no setor de cana, que este é o problema, e 
que o preço da gasolina está adequado. o 
Ministro quer que os preços do etanol caiam 
e voltem a dar prejuízo, e a Presidente da 
Petrobrás diz que faltam investimentos na 
cana... dif ícil entender a “graça” do racio-
cínio deste pessoal.

 Mais saudável é não ver notícias pela 
manhã. Ai nosso dia rende mais e entramos 
no mundo encantado da gestão atual, onde 
tudo está lindo, tudo dá lucro, tudo dá cer-
to, e onde os sonhos se tornam realidade.  
Mundo que só existe na cabeça deles, da 
imensa parte do Brasil bolsista que não lê, 
e em orlando.

(*) Marcos Fava Neves é professor 
titular de planejamento estratégico e 

cadeias alimentares da FEA-RP/USP). 
Autor de 25 livros publicados em oito 

países. Foi professor visitante da Purdue 
University (Indiana, EUA) em 2013.

possivelmente mais quente. Embora ajude 
as atividades no campo, a baixa umidade 
pode ao mesmo tempo comprometer o 
desenvolvimento inicial da safra.

o aumento no volume de chuvas na 
Ucrânia tem aliviado o estresse nas lavouras 
de grãos de inverno e primavera do país. o 
instituto meteorológico alerta, no entanto, 
que o clima recentemente mais seco no 
oeste e sul da Rússia pode prejudicar as 
culturas da região.

o ministro da fazEnda 
não comprEEndE o sEtor sucroEnErgético

umidadE dEvE atrasar plantio dE milho nos Eua

caixas estourados, tiros dados e acertados, 
invasões, corruptos indiciados e outros 
brindes. Simultaneamente leio os jornais, 
começando pelo esporte, depois cultura, 
economia e termino na política, onde vol-
ta o show de horrores. Recorto algo para 
processar melhor e refletir, normalmente 
opiniões. Ainda gosto da leitura no papel.

Mas hoje travei na página B10 do Esta-
dão, na matéria “Governo descarta aumen-
tar 2,5% de etanol na gasolina”. Esta medida 
foi defendida na Carta de Campo Grande, 
com políticas públicas e privadas ao setor. 
Bem planejada, só traria benef ícios econô-
micos, ambientais e sociais à sociedade, seja 
à Petrobras, à balança comercial, emissões 
de carbono, geração de empregos e à cadeia 
produtiva. Especialistas de universidades 
declararam não acreditar que carros antigos 
sofram com esta pequena adição.

destacada na matéria, a frase do Mi-
nistro da Fazenda: "Sempre é possível au-
mentar, mas neste momento não estamos 
cogitando. Hoje a mistura é de 25% e nós 
agora estamos num período em que o etanol 
aumenta sua produção. Estamos começan-
do a safra e vai reduzir o preço do etanol e 

o clima úmido esperado para a pró-
xima semana no Meio-oeste dos 
Estados Unidos deve dificultar a 

entrada das máquinas no campo. Se confir-
mada a previsão meteorológica do instituto 
dTN, o plantio de milho atrasará mais ainda 
nos principais Estados produtores do grão, 
como iowa e illinois.

No sul das Grandes Planícies, altas 
temperaturas e ventos fortes neste fim 
de semana tendem a aumentar o estresse 

Por Marcos Fava Neves*

http://www.geneticaaditiva.com.br/leiloes/leiloes/30-04-2014-2-leilao-senepol-da-san-e-convidados/157
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buscou produtividade e carcaça e ai estão 
um excelente animal.

Lote 12: 1281 dA SAN - Seu pai CN218 
é uma oportunidade rara, touro trazido dos 
criadores Força Senepol. Na linha baixa a 
mãe Tambacounda é recordista brasileira de 
produção de oócitos, 220 em uma aspiração. 
Avô materno Pack Power.

Lote 13: 1286 dA SAN - Novilha de bele-
za racial excepcional, conformação frigori-
fica excelente. Produto de um acasalamento 
que buscou beleza racial e produtividade. 
Traz em seu pedigree WC 173, WC 123 e 
o grande PRR 840 ET.

Lote 15: 1356 dA SAN - Excepcional 
novilha, pedigree extraordinário: filha do 
PPR 7013 s (filho de WC 98N), lado mater-
no – WC 950K e GST Sol 31. Possui beleza 
racial e conformação frigorifica excelente.

Lote 22: LASA 092311 - Genética 
exclusiva Senepol da SAN, filha do CN 
6614H que é neto de Blondie. Filhas do 
CN 6614H se destacam pela precocidade 
e frame moderado, sendo matrizes muito 
equilibradas e produtivas. Neste leilão da 
SAN, são ofertadas apenas duas matrizes 
este lote e o Lote 30. A produção do CN 
6614H é destaque no PANAMA.

Lote 37: SAN053209 - SAN 532 é filha 
de RAZoR da LASA, seu pai é destaque 
absoluto no Sumário Embrapa Geneplus, 
possui uma régua de dEPs toda positiva, é 
o líder para varias características (Peso ao 
120 dias, Peso de desmama e Peso ao sobre 
ano). Neta de umas das melhores doadora 
do Brasil, a consagrada GST ARENA 220K, 
que possui dEPs excepcionais. A única 
oportunidade de adquirir uma matriz filha 
de RAZoR da LASA neste leilão.

o leilão acontece a partir das 20h (Bra-
sília) e a transmissão é pelo Canal do Boi. 
Para conferir os demais lotes acesse www.
geneticaditiva.com.br.

lEilão sEnEpol da san E convidados vai 
ofErtar o mElhor da raça na ExpograndE

Oportunidade de um 
pedigree raríssimo: Blondie 

na recordista brasileira 
de produção de oócitos 

Tambacounda, cuja produção 
ultrapassou 220 oócitos 
viáveis em 1 aspiração. 

Blondie x Pack Power. A 
1120 da SAN é filha de 

PRR Campeon 7013, touro 
americano safra 2006 
de maior destaque em 

produtividade. Na linha 
materna traz o grande 

raçador WC 950K e a Cerva 
da JAJ, uma das matrizes 
fundadora do rebanho da 

SAN, filha de Sol 31. 

Única filha do leilão do 
CN 550N (100% linhagem 

CN), touro líder do 
sumário americano para 
a característica maternal 
(leite); com a consagrada 

LASA 90, matriz recordista 
brasileira para a produção de 
oócitos. Traz em seu pedigree 
genético raro e procurado por 

criadores brasileiros – CN 
550, PACKPOWER ACE e Mr. 

MAX.

Outro grande DESTAQUE 
do Leilão Senepol da SAN; 
pedigree diferenciado, CN 
4635 Blondie na Mana da 

Stéfani (filha do CN 5225).  
Novilha com um pedigree da 

base Senepol mundial, com 
uma conformação frigorifica 

e característica produtivas 
excepcional, com certeza será 

uma DOADORA TOP em 
qualquer criatório brasileiro.

Oportunidade raríssima no 
Brasil.

lotE 9

lotE 5

lotE 1

remate acontece dia 
1° de maio e animais 
já estão no parque 
de exposições para 
visitação do público no 
Pavilhão senepol

Conhecido como o taurino dos 
tópicos, o Senepol, surgiu 
em meados de 1.800,na ilha 
caribenha da Saint Croix 
(ilhas Virgens). os primeiros 

animais chegaram ao Brasil no ano de 2.000, 
importados dos melhores rebanhos dos 
EUA e das ilhas Virgens e logo se espalharam 
pelo Brasil central. A raça se adaptou muito 
bem ao clima e tornaram-se alternativa não 
só para a produção de carne, mas também 
para o melhoramento genético da raça.

Localizada em Miranda, Pantanal sul-
-mato-grossense, a Fazenda San Francisco é 
destaque nacional no melhoramento genético 
do Senepol, no leilão será ofertado 50 fêmeas 
frutos de FiV e TE filhas de grandes raçadores 
líderes de sumários nacionais e internacionais.

Segundo Argeu Silveira, veterinário da 
Genetica Aditiva, foi implementado na pro-
priedade a metodologia de melhoramento 
genético de animais com avaliação pelo 
programa Geneplus Embrapa, selecionando 
os melhores animais com as características 
de habilidade materna, fertilidade, preco-
cidade, conformidade frigorífica, padrão 
racial e rusticidade. 

Esta edição do Senepol da San e Convi-
dados será uma ótima oportunidade para 
aquisição de matrizes, afirma o médico 
veterinário dulcimar Menezes, que destaca 
alguns lotes:

Lote 4: 1148 da SAN - Possui uma 
pelagem roxa, a preferência dos criadores 
brasileiros. Seu pai o CN 218L é 100% da 
linhagem CN, que transfere uma adaptação 
total a esta matriz e; filha direta da grande 
Cerva da JAJ (Sol 31).

Lote 8: 1232 dA SAN - Apresenta exce-
lente conformação e funcionalidade. Traz 
em seu pedigree no lado materno touros 
que produz excelentes matrizes como; 
Redeemer WC 403E, WC 754 A e HBC 
Hot Stuff 25 A e do lado paterno touros 
destacados pela conformação frigorífica 
como RBS 9704G e o grande WJ Wizard 23d 
líder do sumário americano para carcaça. 
Novilha resultante de um acasalamento que 

Foto: Roberto Mattos
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vacinação contra brucElosE E 
aftosa é adiada no pantanal dE ms

lançado primEiro híbrido dE milho transgênico EspEcífico para silagEm

A etapa inicial da campanha de 
vacinação de bovinos e buba-
linos contra a febre aftosa e 
brucelose na região do Pan-
tanal e do planalto em Mato 

Grosso do Sul, que seria aberta na próxima 
quinta-feira (01.05), será adiada para o dia 
5 de maio, segundo a Agência Estadual de 
defesa Sanitária Animal e Vegetal (iagro).

o motivo da alteração não foi infor-
mado pelo órgão. Na região de planalto, 
a imunicação termina no dia 4 de junho. 

Já no Pantanal, acaba no dia 19 de junho.
EspEcificaçõEs
Por meio de portaria, a iagro determi-

nou que a vacinação do Programa Nacional 
de Controle e Erradicação de Brucelose e 
Tuberculose (PNCEBT) deve ser realizada 
por um médico veterinário cadastrado na 
agência e que o produtor poderá escolher 
quando imunizará os animais, desde que 
pelo menos as fêmeas estejam protegidas 
contra a doença entre maio e novembro. 
A exigência do veterinário ser cadastrado 

na iagro é justificada pelo fato de a vacina 
ser composta por bactérias vivas de grande 
risco aos aplicadores.

Já para a vacinação da febre aftosa não 
é necessário que o médico veterinário seja 
cadastrado na agência. Nesse caso, haverá 
dois prazos para informar ao órgão que a 
vacina foi aplicada. Para as fêmeas imuni-
zadas no primeiro semestre, a comunicação 
deverá ser feita até 30 de junho. Para as 
vacinadas na segunda metade do ano, até 
30 de dezembro.

Em caso de descumprimento, a portaria 
estabelece que o produtor, entre outras pe-
nalidades, ficará impedido de movimentar 
os animais, mesmo entre suas propriedades, 
e para todas as finalidades, incluindo o abate.

A portaria determina também que a 
iagro fornecerá aos laticínios instalados no 
estado, no início de cada semestre, uma lista 
com os nomes dos produtores rurais que 
não estavam vacinando seus rebanhos, para 
que seja suspenso o fornecimento de leite 
até a regularização da situação sanitária.

Será lançado pela Biomatrix o pri-
meiro híbrido transgênico de milho 
específico para silagem do mercado 

brasileiro. o produto tem apresentação 
marcada para a próxima terça-feira (29.04) 
na Agrishow 2014 (em Ribeirão Preto, no 
interior de São Paulo). 

“Nossa empresa vem dedicando anos 

de pesquisa com foco em atender melhor 
o segmento de silagem, e o BM 3063 
PRo2 é mais um resultado de sucesso 
desse esforço”, explica o coordenador 
de Marketing da Biomatrix, Anderson 
Rodrigues. As sementes disponíveis no 
mercado atendiam apenas ao mercado 
de grãos, ou de grãos e silagem, mas o 

BM 3063 PRo2 foi desenvolvido espe-
cialmente para silagem.

de acordo com o especialista, a com-
binação de grãos dentados, porte alto, 
alta produção de massa verde e matéria-
-seca proporcionam maior produção de 
toneladas por hectare e silagem com alta 
porcentagem de grãos, resultando num 

alimento de alto valor energético e nutri-
cional para o ruminante. 

“Testes realizados mostraram uma 
produtividade que ultrapassa 60 toneladas 
por hectare. Todas estas características se 
mostraram eficiente na conversão alimen-
tar dos animais, o que representa maior 
produção de carne e leite”, diz Rodrigues.

http://www.seteestrelas.com.br
http://www.circuitoexpocorte.com.br
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Embrapa avalia sorgo biomassa como 
altErnativa dE EnErgia rEnovávEl Em mt
A Embrapa desenvolve, desde 

o fim do ano passado, expe-
rimentos em Mato Grosso 
com materiais de sorgo 
biomassa, um tipo de sorgo 

com maior potencial de crescimento. A 
proposta é avaliar a viabilidade do uso na 
biocombustão das plantas para a geração de 
termoenergia em caldeiras, principalmente 
visando a secagem de grãos.

os materiais testados no estado já fo-
ram previamente avaliados pela Embrapa 
Milho e Sorgo em Sete Lagoas (MG) em 
trabalho coordenado pelo pesquisador 
Rafael Parrella.

o sorgo biomassa é uma fonte renovável 
de energia e pode ser uma alternativa ao 
uso da lenha de eucalipto. Com ciclo anual, 
possibilita maior flexibilidade no uso da 
terra. outras vantagens são o plantio feito 
por sementes e a possibilidade do uso do 
grão para produção de ração animal.

de acordo com o pesquisador Flávio 
Tardin, responsável pelas análises da cul-
tura em Mato Grosso, o sorgo biomassa é 
abundante em matéria seca, característica 
responsável pelo fornecimento de ener-
gia. A planta possui muitas folhas, caule 
fibroso e chega a mais de cinco metros 
de altura.

o Estado do Mato Grosso foi res-
ponsável por exportar 62% da 
produção nacional de algodão 

neste primeiro trimestre de 2014. das 68 
mil toneladas embarcadas, 42 mil/t saíram 
do Estado do Centro-oeste. 

As exportações nacionais também rende-

"A capacidade do sorgo de fornecer 
energia, que é medida pelo poder calorífico 
superior, chega a 4.000 kcal/kg de matéria 
seca, valor considerado alto para os estudos 
energéticos", explica Tardin.

o poder calorífico é menor do que o da 
lenha de reflorestamento, que chega a atin-
gir 4.500 kcal/kg. No entanto, o eucalipto 
cultivado para uso da biomassa demora de 
três a quatro anos para ser cortado, enquan-

ram uma receita de US$ 131 milhões. Já o maior 
produtor e exportador do Brasil arrecadou US$ 
80 milhões, tendo março como o melhor mês, 
com US$ 26,8 milhões arrecadados, resultado 
do embarque de 14,1 mil toneladas. 

o segundo maior exportador de algodão 
do país foi o Estado da Bahia. os cotoni-

Foto: Reprodução Internet

to o sorgo é colhido no período de cinco 
a oito meses após o plantio, dependendo 
da região. Além disso, a produtividade do 
sorgo pode ser superior à do eucalipto. 
Pesquisas realizadas na Embrapa Milho e 
Sorgo demonstram a produção de até 60 
toneladas de matéria seca por hectare. Em 
Mato Grosso, devido às condições edafo-
climáticas, a expectativa é de se chegar a 50 
toneladas por hectare de matéria seca. o 

cultores baianos embarcaram 19 mil tone-
ladas, representando 27% das exportações 
brasileiras nos três primeiros meses do ano, 
segundo último boletim de Algodão divul-
gado pelo do instituto Mato-Grossense de 
Economia Agropecuária (imea).

Nesse estado, US$ 36 milhões foram 

eucalipto, por sua vez, produz em torno de 
20 toneladas por hectare/ano em plantios 
voltados para este fim no estado.

A colheita dos experimentos com os 12 
materiais testados no campo experimental 
da Embrapa Agrossilvipastoril, em Sinop, 
será feita no fim de abril. Serão avaliadas 
características como produção de matéria 
verde e de matéria seca, população de plan-
tas por hectare e a tolerância das cultivares 
a pragas e doenças.

de acordo com Flávio Tardin, já exis-
tem empresas da região interessadas em 
trabalhar com o sorgo biomassa. Para que 
seja possível oferecer comercialmente uma 
cultivar, a Embrapa fez pedido de registro 
de uma cultivar em dezembro do ano pas-
sado. o lançamento comercial está previsto 
para 2015.

VErsatilidadE
Além da geração de energia, o sorgo 

biomassa também pode ser uma alterna-
tiva para substituir o milho na produção 
de ração. Com valor nutricional atingindo 
95% do valor proporcionado pelo milho, a 
saca do grão de sorgo chega a ser de 15% a 
25% mais barata.

"Pela ração à base de sorgo ser mais 
rentável, as produções de carne, de ovo e de 
leite se tornam mais baratas", explica Tardin.

provenientes dos embarques da fibra. Em 
terceiro lugar, o Maranhão exportou 3 mil 
toneladas, gerando US$ 6 milhões, seguido 
do Piauí com uma receita de US$ 4 milhões 
gerada a partir das 2 mil toneladas de plumas 
exportadas. outros estados juntos exporta-
ram 3 mil toneladas gerando US$ 5 milhões.

mais dE 60% do algodão brasilEiro Exportado é produzido Em mato grosso

http://www.leiloboi.com.br/AgendaDetalhe.aspx?codAgenda=656
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usina italiana vai produzir Etanol a 
partir dE palha dE arroz E dE trigo
A itália inaugurou na semana 

passada a primeira usina no 
mundo com capacidade para 
produzir comercialmente o 
chamado etanol celulósico 

ou etanol de segunda geração – que usa re-
síduos da agricultura como matéria-prima. 
Neste caso, o material utilizado será a palha 
de arroz e de trigo.

A usina fica na cidade de Crescentino, 
no norte do país, e também irá utilizar um 
tipo de cana-de-açúcar típica da região, 
conhecida como cana gigante. A previsão 
é de uma produção inicial de 75 milhões de 
litros do combustível por ano.

Localizada numa área de 15 hectares, a 
fábrica já nasce com potencial de transfor-
mar o mercado de biocombustíveis.o etanol 
celulósico pode vir do açúcar presente em 
qualquer parte das plantas, como as folhas 
ou o caule, por isso pode ser produzido em 
qualquer local e com vários materiais.

A nova usina pertence à Beta Renewa-
bles, empresa nascida de uma parceira entre 

a Biochemtex, do grupo italiano Mossi Ghi-
solfi, o fundo americano TPG (Texas Pacific 
Group) e a Novozymes, empresa de origem 
dinamarquesa que também atua no Brasil.

A estratégia do grupo é justamente 
apostar na produção em larga escala para 
baratear o produto final. Segundo o vice-

-presidente da Novozymes (que tem 10% 
da nova empresa), Sebastian Soderberg, 
as usinas que produzem etanol com esse 
tipo de tecnologia até então não tinham 
produção anual maior do que 5 milhões 
de litros. "Esta é uma nova era”, arremata.

Como a produção desse etanol pode usar 

como matéria-prima a palha, o mato ou o 
bagaço, que seriam resíduos da produção 
agrícola, Soderberg defende que ela não 
tomaria espaço da produção de alimentos 
no campo, ao contrário do que teme a oNU.

Se o Brasil apostasse na tecnologia de se-
gunda geração para extrair etanol do bagaço 
da cana, poderia aumentar sua produção do 
combustível em 30%. isso sem plantar um 
único pé de cana a mais, segundo os cálculos 
do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC).

Se a unidade italiana tem capacidade 
para produzir 75 milhões de litros do com-
bustível por ano, uma usina convencional 
brasileira produz de 100 milhões a 200 
milhões de litros anuais.

o executivo da Novozymes (e da nova 
usina) não revela o preço exato previsto para 
o combustível italiano. Mas afirma que, com 
o barateamento obtido com a produção em 
grande escala, ele será capaz de competir na 
Europa e em bolsas internacionais em que tanto 
o etanol brasileiro, da cana-de-açúcar, ou o 
americano, que vem do milho, são negociados.

Foto: Reprodução

http://www.leiloboi.com.br/Agenda.aspx
http://www.leiloboi.com.br/AgendaDetalhe.aspx?codAgenda=763


groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 7

show da carcaça movimEnta 
unidadE do jbs Em campo grandE
Foi realizado dia 23 a V edição do 

Show da Carcaça, na unidade do 
frigorífico JBS, em Campo Gran-
de (MS). o evento, realizado pela 
Associação Novilho Precoce MS 

reuniu 36 produtores, totalizando 1.600 
animais, divididos em 60 lotes.

A edição deste ano contou com uma 
novidade: o abate de fêmeas, em um evento 
que anteriormente aceitava apenas machos. 

Alexandre Scaff Raffi, Presidente da 
Novilho Precoce MS, revelou ao Notícias 
da Pecuária que "o lançamento do concurso 
de novilhas veio justificar os produtores 
associados que fazem abates de novilhas 
há mais de 10 anos. Como a associação 
nasceu vendendo novilhas foi criada, então, 
a categoria" diz.

E o número de novilhas inscritas no 
Show da Carcaça 2014 demonstrou o real 
interesse do produtores: total de 600 ani-
mais para o abate.

o Show da Carcaça consiste no abate 
técnico onde cada associado encaminhou 
seu lote de animais, considerados superiores 
com um bom padrão de carcaça.

Para Antônio João de Almeida, respon-
sável pelo regulamento técnico, o Show da 
Carcaça é a "prova dos nove" dos produtores. 
"o produtor produz o animal na fazenda e 
ele envia os animais para serem avaliados e 
confirmar que sua produção esteja indo de 
forma correta, pois aqui existe um padrão 
a ser seguido. São avaliados a precocidade 
do animal (quanto mais jovem mais macia 
a carne), o peso do animal e depois o aca-
bamento de carcaça".

Ele ressalta ainda que os associados 
da Novilho Precoce produzem, não só 
quantidade, mas também qualidade. "o 
nosso desafio é aprimorar cada vez mais a 
qualidade, para que o consumidor encontre 
na gôndola do supermercado uma carne 
mais macia e saborosa".

Alexandre Raffi revela que o evento pos-
sui duas conotações, a externa e a interna. 
"A externa é mostrar para a indústria que 
nós conseguimos produzir qualidade em 
grande escala e a interna é mostrar para 
o pecuarista o que seu companheiro faz 
na propriedade. o Show da Carcaça é um 
reconhecimento para quem fez um bom 

trabalho o ano inteiro".
Para Eduardo Pedroso, diretor de ori-

ginação SP/MS do frigorífico JBS, "o evento  
é muito importante pois conta com a parti-
cipação de diversos produtores que trazem 
o melhor nos dando a oportunidade de ter 
uma amostra significativa do potencial de 
produção de qualidade do Mato Grosso 
do Sul incorporado com a tecnologia na 
pecuária".

Esta é a primeira vez que o produtor 
Airton Litwin, com propriedade em Cama-
puã (MS) participa, apesar de ser associado 
há um certo tempo à Novilho Precoce. 
"Trouxemos 20 machos e 22 fêmeas da raça 
Senepol, para termos um conhecimento 
sobre a nossa produção". Acompanhado 

pelo médico veterinário Lúcio Casanova, 
que ressaltou a importância de estar pre-
sente no Show da Carcaça "é fazer uma 
comparação entre as raças, em especial a 
Senepol que está em expansão no Estado". 
A expectativa agora fica para a premiação.

prEmiação - A Associação Novilho Precoce divulgará o resultado do Show 
da Carcaça na próxima segunda-feira, 28 de abril,a  partir das 19h30, na sede da 
Federação de Agricultura e Pecuária do Estado - Famasul. Segundo informações 
do Presidente, Alexandre Raffi, serão premiados os cinco melhores colocados de 
cada categoria (novilhos e novilhas precoces). "Vamos levar os 10 melhores para a 
Expointer, em Esteio no Rio Grande do Sul e estendemos o convite para produtores 
interessados a vivenciar essa experiência conosco", diz.
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com foco na Expansão, angus tErá
pavilhão E lEilão na ExpograndE 2014
A raça Angus está chegando à 

ExpoGrande, a maior exposi-
ção da cadeia da carne bovina 
do Centro-oeste. Entre os 
dias 24 de abril e 04 de maio, 

um grupo de 18 touros Angus criados nas 
condições tropicais do sudeste (São Paulo 
e Minas Gerais) estará à mostra no evento. 
o objetivo é apresentar a raça aos pecuaris-
tas sul-mato-grossenses, ressaltando suas 
características econômicas e reforçando o 
conceito do cruzamento industrial, uma 
prática moderna que impulsiona a produ-
tividade e a excelente qualidade de carne.

“o Angus é a raça taurina que mais cresce 
no Brasil. o Mato Grosso do Sul é um dos 
Estados mais importantes para a pecuária, 
tendo como base o gado Zebu. o cruzamento 
industrial representa a soma das melhores 
características do zebu e dos taurinos. Como 
criadores de Angus – e também de zebu – 
estamos levando a raça para a ExpoGrande, 
com a proposta de mostrar aos pecuaristas 
do estado que fomentar o cruzamento é 

uma opção de genética inteligente, pois gera 
bezerros de rápido ganho de peso, excelente 
conformação de carcaça e precocidade de 
acabamento. Estes atributos geram ótimo 
resultado financeiro e uma demanda recor-
rente do mercado”, explica Luiz Henrique 
Campana Rodrigues, proprietário da HR 
Agropecuária, parceiro da iniciativa.

Além da HR, a Casa Branca Agropastoril 
e a 3E Agropecuária participam do projeto 
na ExpoGrande. 

“No mundo todo, a raça Angus é reco-
nhecida por seus atributos em termos de 
qualidade de carne. o Brasil tem a dádiva 
de contar com o zebu e poder fazer o cruza-
mento industrial com Angus. os resultados 
em termos de heterose são espetaculares. 
A parceria Zebu/Angus está dando certo 
em todo o país e o mercado sul-mato-
-grossense tem grande potencial a ser ex-
plorado. Trata-se de um negócio excelente 
para os pecuaristas e para o Brasil, já que a 
produção cresce e o nível de qualidade da 
nossa carne também”, complementa Paulo 

de Castro Marques, proprietário da Casa 
Branca Agropastoril.

os 18 touros Angus apresentados na 
ExpoGrande têm de 24 a 28 meses de idade, 
estão devidamente avaliados para as princi-
pais características produtivas e reprodutivas 
e prontos para trabalho a campo. “Estamos 
levando os machos para ser colocados à pro-
va”, ressalta Luiz Henrique, destacando que 
o objetivo é dialogar com os pecuaristas do 
Mato Grosso do Sul. “Certamente eles têm 
dúvidas a esclarecer. Esse é um dos princi-
pais objetivos da nossa iniciativa. Queremos 
mostrar exatamente de que maneira o Angus 
pode ajudá-los a produzir mais e melhor. 
Afinal, o nosso objetivo é comum”.

os touros Angus estarão disponíveis 
para venda, mas esse não é o objetivo prin-
cipal da mostra. “Nossos técnicos estarão à 
disposição dos interessados para esclarecer 
dúvidas, falar dos programas de melho-
ramento genético e, particularmente, das 
oportunidades do cruzamento industrial”, 
acrescenta o médico veterinário Luiz Fer-

nando Campana Rodrigues, que coordenará 
o pavilhão Angus na ExpoGrande.

A iniciativa tem a parceria da Agener, 
CRV Lagoa e Central Bela Vista, cujos 
técnicos também estarão na mostra para 
atender os pecuaristas interessados em 
saber mais sobre o Angus, sua genética e 
os protocolos sanitários e de reprodução.

LEiLão ANGUS E REd ANGUS
outro criatório que participa da Ex-

pogrande é a Cabanha Vacacaí que realiza 
o 10° Leilão Vacacaí, desta vez durante a 
feira. Serão ofertados 70 touros adapta-
dos ao clima do centro-oeste e sudeste. " 
Selecionamos animais que tem o perfil da 
região, com facilidade de locomoção, que 
acompanham e conseguem trabalhar em 
vacas mais altas, criados quase que exclu-
sivamente a pasto, para ter conseguir ter 
um bom desempenho reprodutivo tanto 
na nutrição como no manejo sanitário. 
É um grupo muito seleto de animais que 
realmente geram resultado", afirma Raul 
Southall, responsável pelo leilão.

http://www.realh.com.br
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fazEnda no ms mostra QuE invEstir Em gEnética é 
fundamEntal para produzir carnE dE QualidadE

facEbook tErá EstandE E ministra oficina 
gratuita na fEira do EmprEEndEdor

investir em genética para a produção 
de corte tem sido uma boa e lucrativa 
oportunidade aos pecuaristas do 
Mato Grosso do Sul. isso porque a 
demanda por carne tem aumentado e 

paralelo a esse crescimento, está o consumo 
muito mais exigente por parte do mercado.

Neste cenário crescente, surge um dos 
grandes desafios da pecuária atual, que é 
produzir animais em grande escala e que 
estejam prontos cada vez mais cedo para 
o abate. Aí então, é que a genética entra 
como papel fundamental para a melhoria 
do padrão do animal produzido para corte.

No Estado, Rubinho Catenacci (foto), 
criador de bezerros de qualidade há mais 
de 20 anos, é exemplo e destaque quando o 
assunto é animais de alta performance para 
terminação, um trabalho que exige excelên-
cia em três frentes principais: investimento 
certo em genética, em tecnologias de ponta, 
além do manejo e da nutrição.

A 3R tem como base o uso da matriz 

Em todos os dias da 6ª edição estadual 
da Feira do Empreendedor, evento 
realizado pelo Sebrae de 21 a 24 de 

agosto no Centro de Convenções e Expo-
sições Albano Franco, em Campo Grande, 
interessados em divulgar as suas empresas no 

Badalada da 3R, que entre outros atributos 
impõe em sua produção características 
como fertilidade, longevidade e precoci-
dade. o segundo passo está na escolha de 
um touro melhorador e com características 

Facebook terão a oportunidade de aprender 
“colocando a mão na massa” com a própria 
equipe da rede social.

Nas oficinas práticas “Facebook para 
Negócios” e “Facebook para indústria” (esta 
especialmente direcionada ao setor no dia 

positivas para a cria. Aliado a isso, a 3R 
ainda utiliza de ferramentas como a FiV ( 
Fertilização in Vitro), a iATF (inseminação 
Artificial por Tempo Fixo) e ultrassom de 
carcaça que garantem um melhor padrão de 

23), e os participantes aprenderão sobre o 
uso da ferramenta como solução de mídia 
e marketing; recebendo dicas sobre melhor 
maneira de divulgar a marca e alavancar 
os negócios através da criação e utilização 
adequada de páginas e anúncios.

os horários variam de acordo com a data 
do curso: 21/8, às 19 horas; 22/8, às 16 horas; 
23/8, às 16h45; e 24/08 às 17h30. o Facebook 
contará ainda com um estande no evento, 
onde há a oportunidade de tirar dúvidas 
sobre como se destacar na rede, aumentar 
as vendas e fidelizar clientes. Quem desejar, 
também poderá criar a página da empresa 
com ajuda especializada.

o credenciamento para a entrada franca 
na Feira do Empreendedor já está aberto e 
pode ser feito no site www.feiradoempreen-
dedorms.com.br, no qual estão disponíveis 
a programação do evento.

Já a confirmação para participar das 
oficinas e palestras poderá ser feita no local 
a partir de meia hora antes do evento. Para 
o Facebook, são ao todo 120 vagas por dia 
(exceção da indústria, com 60), preenchidas 
de acordo com a ordem de chegada.

parcEria - A iniciativa é fruto de uma 
parceria inédita firmada em março entre o 
Sebrae Nacional e o Facebook, cuja meta é 

produção e uma maior evolução do rebanho.
 “É um conjunto, uma união de diversos 

fatores para produzir o melhor sempre”, 
complementa Rubinho.

Esse trabalho desafiador e diário, é o 
que move a produção 3R, que está sempre 
a procura de mais. “Queremos contribuir 
com uma carne melhor que chega a mesa 
do consumidor, e o uso da genética no gado 
de corte é o que diferencia nossa produção”, 
ressalta o criador.

GEnética 3r Em ofErta
E é por querer difundir essa genética de 

qualidade que a 3R promove no próximo dia 
30 de abril o já tradicional Leilão Bezerros de 
Qualidade 3R, onde 500 bezerros de corte, 
entre machos e fêmeas pesando entre 250 e 
300 kg serão ofertados, além da participação 
de demais criadores que também ofertarão o 
melhor de sua produção. o certame acontece 
a partir das 20h durante a 76.ª Expogrande. 
A transmissão fica por conta do Canal do 
Boi e a realização é da Leiloboi.

capacitar um milhão de empreendedores até 
o mesmo mês de 2015; uma das estratégias 
para alcançar este número é a participação 
nas Feiras do Empreendedor de 12 cidades 
brasileiras.

Em comunicado à imprensa, o diretor de 
Negócios para pequenas e médias empresas 
do Facebook, Patrick Hruby, destacou a im-
portância da iniciativa e o fato de que oito 
em cada dez internautas brasileiros fazem 
uso da rede social. “É uma oportunidade 
única para que os empresários cheguem a 
seus consumidores.”

Já o presidente do Sebrae, Luiz Barretto, 
acredita que a utilização de estratégias de 
marketing digital e relacionamento com  
clientes em ferramentas como o Facebook 
passou a ser obrigatória na rotina dos em-
preendedores. “Esta parceria é justamente o 
reconhecimento da internet como ambiente 
fundamental na gestão e desenvolvimento 
dos pequenos negócios”, ressalta.

o maior EVEnto dE EmprEEn-
dEdorismo do ms - A Feira do Empre-
endedor no Mato Grosso do Sul conta com 
programação variada de cursos e palestras, 
além de Rodada de Negócios, exposição de 
marcas e ambientes voltados aos segmentos do 
Comércio, Serviços, indústria e Agronegócios.

equipe da rede social terá estande e ministra 
palestra sobre como criar e administrar uma 
página para o próprio negócio.

Foto: Roberto Mattos

http://www.rastrovet.com.br
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Embrapa inaugura tErcEiro 
maior banco gEnético do mundo
Um moderno prédio de mais 

de dois mil metros qua-
drados divididos em dois 
pavimentos abrigará uma 
das maiores coleções mun-

diais de recursos genéticos e será a terceira 
maior instalação do mundo desse gênero em 
capacidade de armazenamento. inaugurado 
dia 24 de abril, o novo Banco Genético da 
Embrapa deu início às comemorações dos 
41 anos da Embrapa. A cerimônia contou 
com o depósito do primeiro material do 
novo banco realizado pelo presidente da 
Empresa, Maurício Antônio Lopes.

As instalações compõem a infraestru-
tura da Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia (Brasília, dF) e tem capaci-
dade para abrigar até 750 mil amostras de 
sementes, dez mil vegetais in vitro, além 
das coleções mantidas a 180º C negativos 
por meio de nitrogênio líquido, método 
conhecido como criopreservação, que 
manterá mais de 200 mil amostras vegetais, 
animais ou de microrganismos. Ao todo, o 
prédio terá capacidade para abrigar mais de 
um milhão de amostras nos diferentes mé-
todos de armazenamento. A obra envolveu 
investimentos da ordem de R$13 milhões 
oriundos de emendas parlamentares e da 
própria Embrapa.

"os recursos genéticos são a base da 
pesquisa e o pilar central da agronomia 
brasileira," disse o presidente ressaltando 

que a capacidade do novo Banco Genético 
da Embrapa colocará o Brasil entre os três 
maiores repositórios mundiais do gênero. 
Para Maurício Lopes, as grandes conquistas 
da pesquisa agropecuária nacional se deram 
graças ao domínio da genética. "Adaptamos 
bovinos da Índia, soja da China e gramíneas 
da África às condições brasileiras porque sou-
bemos trabalhar com a diversidade genética, 
daí a importância de um empreendimento 
como este", colocou o presidente da Embrapa.

Foto: André Macario

Após a inauguração, foi realizado um 
passeio pelo novo espaço que engloba 
quatro câmaras frias para conservação em 
longo prazo, sala de recepção de sementes, 
câmaras de espera e secagem, laboratório 
de fitopatologia, salas de coleção de base in 
vitro, e salas de tanques de criogenia para 
armazenamento de germoplasma vegetal, 
animal e de microrganismos. Além de 
expandir as categorias de materiais a ser 
guardados, o novo prédio já conta com 

infraestrutura laboratorial, facilitando a 
logística de várias pesquisas.

o prédio ainda possui um showroom 
com exposição permanente de tecnologias 
da Embrapa e da história da conservação 
ex-situ na empresa. Na laje, será instalada 
uma fábrica de nitrogênio líquido, elemento 
fundamental para a conservação de amos-
tras a temperaturas ultrabaixas.

"o Brasil ingressa no grupo dos grandes 
países que preservam o patrimônio gené-
tico da humanidade", comemorou o chefe 
geral da Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia, Mauro Carneiro, para quem 
o banco recém-inaugurado impulsionará 
pesquisas e será um importante repositório 
de segurança para materiais de interesse 
agropecuário. o Banco Genético de Brasília 
receberá cópias de todos os bancos da Em-
brapa instalados em suas unidades de pes-
quisa distribuídas pelo Brasil, funcionando 
como um backup dessas coleções. "Não é 
possível pensar num país que seja grande 
produtor de alimentos sem possuir uma 
forte coleção de base", acredita o chefe geral.

As novas instalações irão disponibilizar 
amostras para a realização de pesquisas 
voltadas a diferentes aplicações como o 
desenvolvimento de novas tecnologias e 
produtos, o estudo de microrganismos 
que podem controlar pragas e doenças das 
lavouras e ainda devolver ao campo espécies 
que foram perdidas ao longo do tempo.

do Sul um possível fornecedor que pode 
suprir necessidades da Alemanha”, desta-
cou o doutor ao ressaltar que apenas 1% do 
Produto interno Bruto (PiB) da Alemanha 
corresponde à agropecuária.

Segundo o diretor de relações institucio-
nais da Famasul, Rogério Beretta, a busca 
por informações sobre as políticas agrope-
cuárias da União Europeia contribui para o 
desenvolvimento de estratégias de mercado. 
“Continuamente buscamos as tendências de 
mercado para entender a percepção que os 
consumidores europeus tem no momento da 
escolha de um produto, assim conseguimos 
analisar as informações e buscar oportuni-
dades”, afirmou Beretta.

durante a palestra, Fock esclareceu que 
apesar das necessidades de produtos da 
América do Sul a União Europeia tem polí-
ticas que acarretam no avanço da produção. 

QualidadE da carnE dE ms podE Expandir mErcado com alEmanha
Apesar da perspectiva de aumento na 

produção pecuária da Alemanha, a 
qualidade da carne produzida em 

Mato Grosso do Sul abre portas para as ex-
portações brasileiras. A análise é do  doutor 
da Universidade de Ciências Aplicadas de 
Nova Brandenburgo, Theodor Fock (foto), que 
apresentou a palestra “Agricultura e Política 
Agrícola na Alemanha e na União Europeia: 
desenvolvimento e aspectos atuais” a acadê-
micos, técnicos e representantes de entidades 
ligadas à agropecuária sul-mato-grossense, 
dia 24, na sede da Federação da Agricultura 
e Pecuária de MS (Sistema Famasul).

de acordo com Fock além do suco de 
laranja e do café que o Brasil exporta para 
a Europa, há potencial mercadológico para 
outros produtos. “A qualidade da carne bra-
sileira e a necessidade do farelo da soja para 
a pecuária europeia fazem de Mato Grosso 

“diferentemente do Brasil, um produtor 
com apenas 40 hectares e 15 vacas leiteiras, 
por exemplo, é incentivado pelo governo e 
recebe por ano € 13,2 mil, juntos os produ-
tores alemães recebem por ano cerca de € 

5,5 bilhões por ano que são investidos em 
tecnologia”, detalhou o pesquisador durante 
a apresentação organizada pela Famasul 
junto com a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa Gado de Corte).

Primeiro depósito de sementes no novo banco foi feito pelo presidente Maurício Lopes, Pelo Senador Rodrigo 
Rollemberg (PSB/DF) e pelo deputado Jofran Frejat (PR/DF)
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Pro-FIssA terá sEgunda turma 
ainda no primEiro sEmEstrE

sucEsso: 1° lEilão agropEcuária 
guarujá tEvE 100% dE liQuidEz

Após a conclusão da primeira turma 
em março, o PRo-FiSSA anuncia 
a sua segunda edição para o setor 

agropecuário. os encontros da nova turma 
PRo-FiSSA (Agro) acontecerão ao longo 
de três finais de semana: 23, 24, 29, 30 e 31 
de maio e 5, 6 e 7 de junho no campus da 
Universidade Católica dom Bosco (UCdB), 
em Campo Grande, MS.

Uma novidade dessa edição é a cer-
tificação pelo CREA-MS e AEAMS (As-
sociação dos Engenheiros Agrônomos de 
Mato Grosso do Sul), que integra o grupo 
de Parceiros de Valor do projeto. outro 
ponto que chama atenção é o de que to-
dos participantes receberão avaliação de 
perfil profissional (iPC – indicadores de 
Perfil Comportamental) para compor as 
atividades de autoconhecimento e desen-
volvimento comportamental.

Serão 40 horas de carga horária entre 
curso e clínicas de estudos de casos que 
acontecerão das 19h às 22h nas quintas e 

sextas-feiras e das 08h às 18h aos sábados.
Segundo o diretor do PRo-FiSSA, 

Régis Borges, a proposta neste momento 
é facilitar e ampliar o acesso ao programa 
através de novas turmas e atendimento a 
outros setores da economia. “o programa 
é transversal e atende qualquer segmento 
de mercado”, ressalta Borges. 

As vagas podem ser reservadas pelo site 
www.pro-fissa.com, na sede da Rural Centro 
(Rua Roberto Perez Rodrigues, 220, Sala 
07) ou ainda durante o CoNFiNAR 2014 
(6 e 7 de maio no Centro de Convenções 
Rubens Gil de Camillo). Mais informações 
pelo telefone (67) 8436-9282.

o 19º Leilão Nelorão Matrizes, realizado dia 29 de março na Estância orsi em Campo 
Grande (MS), foi transmitido pelo AgroBrasil e comercializou 80 fêmeas nelore Po com 
média de R$ 8.310,00 e um touro Po a R$ 31.200,00. Antes do início dos remates, o Grupo 
Nelorão formado por Arthêmio olegário, Francisco Carvalho Neto, Reinaldo Azambuja 
e Sérgio Sarian homenageou o convidado especial, médico veterinário e criador de Ne-
lore, Dr. arlei coelho da silveira, pelo importante trabalho que tem realizado a Raça. 
o Grupo Nelorão agradece aos compradores e todos que estiveram presentes na orsi e 
convida todos para o próximo Leilão que será realizado no último sábado de setembro.

A Leilogrande Leilões Rurais realizou mais um remate de sucesso! ofertando 1.300 
animais, o leilão Agropecuária Guarujá e Convidados teve 100% liquidez e con-

firmando o bom momento da pecuária nacional. os animais de 18 a 20 meses tiveram 
média de 315 kg, mostrando a qualidade do trabalho da Guarujá e seus parceiros, o maior 
comprador do leilão foi a Agropecuária Lobo . Já o Kg/vivo ficou em R$ 4,90 de média. 
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http://www.feiradoempreendedorms.com.br/

