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Por AgrosAber

a pandemia do novo coro-
navírus não afetou o fun-
cionamento dos portos de 
Santos, no litoral paulista, e 
o de Paranaguá, no Paraná. 

Eles são os maiores centros logísticos do 
Brasil, responsáveis pela exportação do agro 
brasileiro. No ano passado eles escoaram 
52,2% de toda mercadoria dos campos do 
País para o resto do mundo. a previsão 
é que essa operação continue firme nos 
próximos meses.

“Nossa movimentação está transcor-
rendo normalmente”, afirma Luiz Teixeira 
da Silva Junior, diretor de operações do 
Porto de Paranaguá, no Paraná. “Estamos 
movimentando bastante soja, inclusive.” de 
janeiro a fevereiro deste ano, foram cerca de 
2,0 milhões de toneladas de soja brasileira 
enviadas para outros países. Esse volume 
corresponde a 8,7% do grão exportado na-
cionalmente. No acumulado deste ano, 3,5 
milhões de toneladas de produtos do agro, 
16,1% de todas as exportações de produtos 
brasileiros até agora.

MoviMentação norMal - dia 
17, no Porto de Paranaguá, havia 11 navios 
atracados e mais oito embarcações tinham 
programação para a movimentação de 

cargas. Segundo Silva Junior, até o dia 4 de 
abril, 74 embarcações estão programadas 
para chegar ao porto. “Nós temos um ho-
rizonte de bem robusto que nos deixa ter 
essa impressão de que, operacionalmente, 
o Porto de Paranaguá vai continuar funcio-
nando normalmente”.

a mesma impressão de normalidade é 
também observada no Porto de Santos. Se-
gundo dados do ministério da agricultura, 
de janeiro a fevereiro, foram 9,3 milhões 
de toneladas de produtos agrícolas expor-
tados. o volume corresponde a 42,9% do 
total exportado pelo agro nacional, desde 
o início do ano.

CoMModities eM alta - alguns 
produtos tiveram crescimento significativo 
nesses primeiros dois meses do ano, na 
comparação com o mesmo período do ano 

passado. Entre esses itens, os de maior des-
taque foram o açúcar e as carnes (bovina, 
suína e de frango).

No Porto de Santos, foram embarcadas 
2,4 milhões de toneladas de açúcar o que 
gerou uma receita de US$ 766,1 milhões. 
o crescimento de volume e receita foi de 
23,9%, para ambos. No Porto de Paranaguá, 
foram 347,2 mil toneladas de açúcar e uma 
receita de US$ 108,2 milhões. o crescimen-
to de volume e receita foi de 51,2% e 64,5%, 
respectivamente.

No caso das carnes, Santos embarcou 
228,7 mil toneladas, gerando uma receita de 
US$ 863,8 milhões. a alta sobre os dois pri-
meiros meses de 2019 foi respectivamente 
de 10,8% e 24,2%. Já, Paranaguá embarcou 
340,9 mil toneladas, 23,6% a mais; a receita 
foi de US$ 693,3 milhões, 32,0% a mais.

Os portos de Santos 
e Paranaguá estão 
operando normalmente 
e a previsão é que isso 
não mude nos próximos 
meses

a disseminação do coronavírus está 
impactando a cadeia do agronegócio no 
Brasil e no mundo no momento em que 
está provocando a restrição da circulação 
de pessoas e mercadorias, mudanças 
nos padrões de consumo e alteração 
nos fluxos dos setores de distribuição e 
serviços. Página 4.

de acordo com o informe, o vírus 
identificado é da variedade H7N3, con-
siderado de baixo potencial patogênico. 
o caso tinha sido confirmado no último 
dia 12 de março e informado à entidade 
internacional no dia 16. Página 3.

cOrOnavÍrus 
Muda padrÃO dE 
cOnsuMO E aFEta 
O agrO, dIz sna

Foto: Divulgação
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Como parte de seu Plano Na-
cional de ações, focado na 
proteção de abelhas durante 
aplicações de defensivos agrí-
colas, o movimento Colmeia 

Viva coloca nas lojas virtuais uma versão 
atualizada do Colmeia Viva aPP. Trata-se 

de um aplicativo que conecta agricultores e 
apicultores vizinhos para troca de informa-
ções no ambiente digital. “o agricultor avisa 
quando haverá tratamento de lavouras e o 
apicultor informa a localização de colmeias”, 
resume rhaissa michievichy, engenheira 
agrônoma do Colmeia Viva.

de acordo com ela, o entendimento 
entre o agricultor e o apicultor é a chave 
para proteger abelhas e insetos poliniza-
dores frente aos tratamentos de culturas 
agrícolas. “o aPP consiste numa ferramenta 
estratégica para identificar áreas nas quais 
poderá haver sobreposição de atividades 
agrícolas e apícolas. ações coordenadas são 
mais bem-sucedidas e os benef ícios econô-
micos compartilhados entre agricultores e 
apicultores”, diz a agrônoma.

Conforme rhaissa michievichy, o Col-
meia Viva aPP vem sendo empregado com 
sucesso pouco tempo depois de lançado, 
sobretudo na fronteira agrícola da cana-
de-açúcar. a meta do movimento, enfatiza 
ela, é buscar adesão de outras culturas que 
fazem fronteira com a apicultura, como por 
exemplo, a soja, milho, algodão, hortifru-
ticultura e outras culturas de relevância 
econômica no País.

Segundo o coordenador do movimento, 
daniel Espanholeto, o aPP se soma a um 
conjunto de recursos de suporte desenvolvi-
do pelo Colmeia Viva nos últimos anos, com 
intuito central de estabelecer diálogo entre 
agricultores e apicultores. “Este modelo de 
ação contribui na construção de uma relação 
sustentável entre agricultura e apicultura”, 
entende Espanholeto. Ele enfatiza que o 

Colmeia Viva entrou em seu sexto ano de 
empreendedorismo, com redução signifi-
cativa na mortalidade de abelhas informada 
aos canais do movimento.

de acordo com Espanholeto, desde 
janeiro último o movimento Colmeia Viva 
investe em iniciativas que visam a elevar 
o número de empresas do agronegócio 
conectadas a apicultores. “Temos andado 
o País todo para agregar a essa relação 
engenheiros agrônomos, especialistas em 
agricultura, apicultura, meio ambiente e 
aviação agrícola. Quando as aplicações 
ocorrem de maneira correta, evitam-se 
acidentes com abelhas.” 

Espanholeto reforça que o movimen-
to Colmeia Viva realiza, há cinco anos, 
treinamentos customizados sobre boas 
práticas atreladas a defensivos agrícolas 
e à formalização de pastos apícolas. Esses 
eventos, gratuitos, diz ele, têm ocorrido 
em diferentes pontos da fronteira agrícola 
nacional, nas sedes de empresas, sindica-
tos, associações e entidades de classe, por 
exemplo.

ainda conforme o coordenador do 
Colmeia Viva, o Plano de ação Nacional do 
movimento conta também com um serviço 
de assistência Técnica altamente capacita-
do para orientar agricultores e apicultores, 
acessível pelo telefone 0800 771 8000. No 
site Colmeia Viva, conclui Espanholeto, 
estão ao alcance outros serviços como o 
manual de Boas Práticas e um infolab. www.
colmeiaviva.com.br.

Foto: Divulgação

“Na comparação com 
o mesmo mês de 2019 
a valorização chega a 
21,6%”

as exportações de carne suína in 
natura somam US$ 73,7 milhões 
na parcial de março, segundo 

informações divulgadas pelo portal espe-
cializado suinoculturaindustrial.com.br. 
Nesse cenário, o portal indicou que média 
de preço pago por tonelada cresceu em 
relação ao mês anterior passando de US$ 
2464,64 para US$ 2482,52 agora em março, 
valorização de 0,7%. 

 “Na comparação com o mesmo mês de 
2019 a valorização chega a 21,6%, visto que 

no período eram pagos US$ 2041,11 por 
tonelada embarcada. Em volume o Brasil 
exportou nessa primeira quinzena 29,7 mil 
toneladas de carne suína, registrando uma 
média diária de 3 mil toneladas”, completa. 

No entanto, os custos de produção de 
suínos e de frangos de corte calculados 
pela a Central de inteligência de aves e 

Suínos da Embrapa (CiaS) acumularam 
0,96% e 1,82% de alta em fevereiro quando 
comparado com janeiro. “o iCPSuíno, que 
começou o ano em 244,53 pontos, chegou 
aos 246,88 pontos em fevereiro, continuan-
do a tendência de alta que é registrada desde 
outubro de 2019. o gasto com a nutrição 
dos animais aumentou 0,95% apenas em 
fevereiro com relação a janeiro e chega a 
10,76% nos últimos 12 meses”, completa. 

“Já o iCPFrango encerrou fevereiro 
nos 237,30 pontos, enquanto em janeiro o 
índice era de 233,05 pontos. o iCPFrango 
acumula altas praticamente desde agosto de 
2019 (entre novembro e dezembro oscilou 
-0,01%). o custo de produção do quilo do 
frango de corte vivo no Paraná passou dos 
r$ 3,01 em janeiro para r$ 3,07 em fevereiro. 
Este é o valor mais alto desde junho de 2016”, 
conclui o suinoculturaindustrial.com.br. 

EXpOrtaÇÕEs dE carnE suÍna sOMaM us$ 73,7 MI

cOLMEIa vIva app prEvInE acIdEntEs cOM aBELhas 
nas apLIcaÇÕEs dE dEFEnsIvOs agrÍcOLas
Ferramenta gratuita conecta agricultores, 
apicultores e prestadores de serviços, recebe 
atualizações contínuas e tem adesão significativa 
na fronteira agrícola

Por LeonArDo gotteMs

Foto: Divulgação
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nÃO há rIscO dE dEsaBastEcIMEntO nO paÍs, 
dIz assOcIaÇÃO da IndústrIa dE aLIMEntO

OIE rEpOrta casO dE grIpE avIárIa nOs EstadOs unIdOs

a associação Brasileira da indústria 
de alimentos (abia) informou, em 
nota, que a logística de abasteci-

mento segue dentro da normalidade, assim 
como os estoques, e não há nenhum risco 
imediato de falta de alimentos no país.

a organização internacional de Saúde 
animal (oiE) reportou, dia 17/3, um foco 
de gripe aviária nos Estados Unidos. de 
acordo com o informe, o vírus identificado 
é da variedade H7N3, considerado de baixo 
potencial patogênico. o caso tinha sido 

“de acordo com a abras (associação 
Brasileira de Supermercados), os super-
mercados estão preparados, inclusive, 
para aumentar o abastecimento, caso seja 
necessário, como já ocorre em datas sazo-
nais”, diz a nota.

confirmado no último dia 12 de março e in-
formado à entidade internacional no dia 16.

o comunicado da oiE informa que 
o foco atingiu 90,2 mil perus de planteis 
comerciais de três propriedades no Estado 
da Carolina do Norte. Entre as medidas 

a entidade acrescentou ter criado um 
comitê de crise em parceria com a abras 
e a associação Paulista de Supermercados 
(apas) para acompanhar diariamente a situa-
ção do abastecimento de alimentos no Brasil.

“o monitoramento está sendo feito dia-
riamente por videoconferência entre repre-
sentantes das associações, para atualizações 
sobre a situação nos pontos de vendas de 
alimentos (mercados, supermercados e hiper-
mercados), com o objetivo de minimizar os 

adotadas, estão restrições de circulação, 
quarentena, zoneamento e proibição de 
vacinações.

“o Serviço de inspeção de Saúde ani-
mal do USda (aPHiS) e o departamento 
de agricultura da Carolina do Norte estão 
conduzindo uma investigação epidemio-
lógica abrangente e implementaram vigi-
lância e testes aprimorados relacionados a 
esse achado. Cinco instalações comerciais 
adicionais de aves foram colocadas em 
quarentena e amostradas para o vírus da 

impactos, dar mais agilidade na identificação 
de possíveis problemas e no encaminhamento 
de soluções”, afirmou a abia.

influenza aviária. os resultados estão pen-
dentes”, diz o relatório da oiE.

ainda segundo o informe, o caso an-
terior de gripe aviária nos Estados Unidos 
havia sido registrado em 30 de agosto do 
ano passado.

De acordo com a instituição, variedade 
identificada é a H7N3, considerado de baixo 
potencial patogênico

Entidade afirma que logística segue dentro da 
normalidade, assim como os estoques

Foto: Divulgação

cOrOnavÍrus gEra cancELaMEntO dE MIssÕEs 
IntErnacIOnaIs E FEIras dO agrOnEgócIO
Epidemia do novo coronavírus, que limitou o 
trânsito de pessoas no mundo

a epidemia do novo corona-
vírus, que limitou o trânsito 
de pessoas no mundo, de-
sencadeou cancelamentos 
de eventos do agronegócio, 

feiras agrícolas e missões internacionais 
ao Brasil, postergando negociações para 
ampliação de mercados que poderiam 
beneficiar o país.

o Brasil registrou nesta terça-feira sua 
primeira morte pela doença e contabiliza 
quase 300 casos confirmados.

Uma visita do ministro da agricultura 
da Índia, Narendra Singh Tomar, ao Brasil 
estava marcada para ocorrer neste mês e 
foi adiada, sem uma nova data prevista. 
outra autoridade que teve a chegada adiada 
viria do Vietnã, para representar a pasta 

agropecuária do país.
o objetivo da visita do indiano era dar 

andamento a negociações iniciadas pela 
ministra da agricultura brasileira, Tereza 
Cristina, em janeiro durante missão do go-
verno federal ao país asiático, disse à reuters 
márcia Nejaim, diretora do departamento 
de Promoção internacional do ministério 
da agricultura.

Na ocasião, um dos principais pleitos de 
Tereza Cristina foi a solicitação de redução 
das taxas sobre a importação de frango e 
seus subprodutos vindos do Brasil, o que 
permitiria aos exportadores aproveitar a 
crescente demanda indiana por esses pro-
dutos, impulsionada por um crescimento 
na renda e mudanças nos hábitos alimen-
tares locais.

a Índia impõe taxas de importação de 
100% sobre produtos de frango e de 30% 
sobre frangos inteiros, segundo dados da 
associação Brasileira de Proteína ani-
mal (aBPa). as tarifas são consideradas 
elevadas demais para que fornecedores 
como Brasil e EUa consigam avançar no 
mercado local.

Uma fonte informou à reuters que o 
governo da malásia buscava uma data para 

vir ao Brasil ampliar a habilitação de plantas 
para exportação de frango ao país.

“Com o coronavírus, estas negociações 
foram colocadas em stand by”, disse a fonte 
sob condição de anonimato. atualmente, 
quatro plantas brasileiras têm autorização 
para embarcar para a malásia.

representantes do Chile também 
pretendiam visitar unidades frigoríficas 
brasileiras para renovar a habilitação das 
plantas que já foram aprovadas, disse a 
fonte.

“agora, a expectativa é que estas reno-
vações sejam estendidas automaticamente 
por alguns meses.”

a diretora do departamento de Pro-
moção internacional do ministério da 
agricultura acrescenta que eventos que 
teriam a participação da ministra Tereza 
Cristina, como a reunião do G20 na arábia 
Saudita, e a reunião do Brics, na rússia, 
foram cancelados.

Foto: Divulgação

Fo
to

: D
ivu

lg
aç

ão



groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 4

cOrOnavÍrus Muda padrÃO dE 
cOnsuMO E aFEta O agrO, dIz sna

cOrOnavÍrus: “nós tEMOs a vacIna”, dIz EMprEsa dO canadá

MErcadO: cOsta dO MarFIM 
avaLIa Ms cOMO pOtEncIaL 
FOrnEcEdOr dE prOtEÍna anIMaL

a disseminação do coronavírus 
está impactando a cadeia do 
agronegócio no Brasil e no 
mundo no momento em que 
está provocando a restrição 

da circulação de pessoas e mercadorias, 
mudanças nos padrões de consumo e alte-
ração nos fluxos dos setores de distribuição 

e serviços. Foi isso que informou o diretor 
técnico da Sociedade Nacional de agricul-
tura (SNa) e professor de administração da 
Universidade de São Paulo (USP), marcos 
Fava Neves, divulgou. 

Nesse cenário, Fava Neves, que é também 
especialista em planejamento estratégico do 
agronegócio, afirma que “estamos passando 
por alterações macroambientais sem prece-

dentes nos últimos 30 anos”, e que “esse im-
pacto gera tanto crises como oportunidades. 
Toda essa situação de crise mundial poderá 
levar ao aceleramento das reformas no Brasil, 
e é por esse caminho que eu gostaria que as 
coisas andassem”, completa. 

Levando em consideração o setor econô-
mico brasileiro, ele chama a atenção para um 
cenário “que irá impactar no crescimento 

do PiB mundial e brasileiro, com fuga de 
capitais, desvalorização de ativos, encare-
cimento dos insumos em dólar e crise de 
confiança. deveremos observar menores 
taxas de juros, menor gasto de energia, 
com queda de preços e custos, fretes mais 
baratos, bem como o aumento de receitas 
de exportação com a desvalorização do 
real”, completa. 

“Há uma necessidade de maior educação 
sanitária, com melhores hábitos de higiene, 
aprendizagem para o trabalho e educação a 
distância, bem como o aumento do engaja-
mento e do coletivismo. Estamos vivendo 
um momento de conscientização em toda 
a sociedade, que nos levará a aprendizados 
para o futuro”, conclui o especialista. 

a empresa biofarmacêutica canaden-
se medicago anunciou ter produ-
zido uma vacina candidata a ser 

viável contra o Coronavírus (CoVid-19) 
usando tecnologia baseada em plantas. 
Vinte dias após obter a sequência genética 
do SarS-CoV-2 (o vírus que causa a doença 
pandêmica do momento), os pesquisadores 
da medicago produziram com sucesso uma 
Partícula Semelhante a Vírus (VLP).

a produção do VLP é o primeiro passo 
para o desenvolvimento de uma vacina efi-

ciente para CoVid-19, e agora passará por 
testes pré-clínicos de segurança e eficácia. 
de acordo com a medicago, a tecnologia 
baseada em plantas é diferente dos siste-
mas convencionais de produção baseados 
em ovos de galinha– que não são apenas 
mais caros, mas também levam muito mais 
tempo e apresentam mais falhas.

a biofarmacêutica canadense não 
trabalha com vírus vivos, mas usa plantas, 
inserindo uma sequência genética em 
agrobactérias. Essas bactérias modificadas 

são absorvidas pelas plantas e transmitem 
as características desejadas à hospedeira. 

a partir daí a planta atua como um 
biorreator e começa a produzir a proteína 
que pode ser usada como vacina. Se o vírus 
sofrer mutações, como é esperado para o Co-
Vid-19, é possível reprogramar a agrobactéria 
e atualizar a produção usando novas plantas.

“Essa é a diferença entre nós e os méto-
dos baseados em ovos. Vamos diretamente 
à produção da vacina ou do anticorpo sem 
ter que propagar o vírus”, explica Bruce 

Clark, CEo da medicago. Segundo ele, o 
uso de agrobactérias geneticamente mo-
dificadas em plantas funciona mais rápido 
que os ovos e também facilita a produção 
da vacina em escala.

Clark garante que sua empresa pode 
produzir até 10 milhões de doses por mês, 
mas o problema ainda é o prazo. de acordo 
com ele, se os obstáculos regulatórios e 
ensaios clínicos puderem ser resolvidos, a 
vacina poderia começar a ficar disponível 
apenas em novembro de 2021.

o Sindicato rural de Campo Grande, 
rochedo e Corguinho (SrCG), re-
cebeu dia 11-03, uma comitiva da 

Costa do marfim, liderada pelo Cônsul, Tibe 
Bi Gole Blaise. os africanos buscam abrir 
as portas do mercado sul-mato-grossense 
para importar a proteína animal produzi-
da no Estado. a equipe foi recebida pelo 
presidente do SrCG, alessandro Coelho, 
pelos representantes da Sedesc e da UFmS.

“Em um primeiro momento a intenção 
da comitiva é diminuir os custos com impor-
tação de alimentos. atualmente importam 
carne bovina da Europa e algumas regiões 
dos Estados Unidos, mas avaliam que o 
Brasil, especificamente mato Grosso do Sul, 
pode ser uma alternativa mais competitiva. 
Já está em andamento uma possível negocia-
ção sobre o frango caipira produzido aqui”, 
explica o presidente do SrCG. 

“Estão aumentando o relacionamento 
com nosso Estado, sob a hipótese de mobi-
lizar uma missão de brasileiros até a Costa 
do marfim. Eles se consideram um tanto 
atrasados na agropecuária e carentes em 

tecnologias para a produção de alimentos 
e possuem um campo imenso aberto para 
pesquisa. acreditamos que podemos con-
tribuir, promovendo um auxílio técnico na 
produção de commodities, hortaliças, fru-
tas, bovinos, suínos, aves e outras culturas”, 
pontua alessandro Coelho.

Segundo o Cônsul seu país tem terras, 
população, clima e energia, mas importam 
praticamente tudo o que consomem. Enxer-
gam em mato Grosso do Sul volume para 
suas demandas e competitividade, além de 
buscarem investidores para a produção de 
alimentos em Costa do marfim.

o Sindicato, a UFmS e a Prefeitura 
municipal de Campo Grande, estudam 
maneiras para atender, ainda que parcial-
mente, a demanda da comitiva.

Por LeonArDo gotteMs

Por LeonArDo gotteMs
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gOvErnO dE Ms IntEnsIFIca aÇÕEs prEvEntIvas para 
avanÇO dO prOgraMa dE ErradIcaÇÃO cOntra aFtOsa

a medida consta no decreto 
de número 15.387, de 10 de 
março deste ano, e segue o 
que determina a lei 4.190, 
de 2012. Ela está em conso-

nância com as diretrizes do Pnefa e dentro 
do planejamento estratégico que visa a 
retirada da vacina contra a febre aftosa, 
uma meta estabelecida para todo o país 
pelo ministério da agricultura, Pecuária e 
abastecimento (mapa).

Com o decreto os municípios terão 
uma atenção especial devido as condições 
geográficas, uma vez que estão situados em 
região de fronteira internacional. “a medida 
é preventiva e contribui efetivamente para 
o avanço das ações sanitárias no Estado. 

Vamos intensificar e fortalecer a gestão 
zoosanitária local, com estruturas de ações 
de vigilância e caminhar para atingir a meta 
estabelecida”, diz a procuradora de Estado 
e consultora legislativa da Secretaria de 
Governo e Gestão Estratégica, ana Carolina 
ali Garcia.

desafio Pnefa - Lançado em 2017, 
com meta de encerramento em 2026, o 
Pnefa tem como estratégia criar condições 
ideais para garantir que o país atinja o status 
de país livre da febre aftosa sem vacinação, 
com o início da retirada da vacina até 2021 
e a conclusão até 2023, de modo seguro e 
progressivo, atendendo as diretrizes esta-
belecidas pela organização mundial de 
Saúde animal (oiE).

mS, por intermédio da agência Estadual de 
Vigilância Sanitária animal e Vegetal (iagro), 
intensifica as ações para atingir as metas 
do planejamento, entre elas, o decreto que 
intensifica a fiscalização e vigilância em an-
tônio João, aral moreira, Bela Vista, Caracol, 
Coronel Sapucaia, Corumbá, Japorã, Ladário, 
mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Porto 
murtinho e Sete Quedas. a classificação 
autoriza o recebimento de indenização de lo-
calidade aos servidores da iagro em exercício 
de suas funções nesses municípios.

Para execução deste plano, os estados 
foram divididos em cinco blocos pecuários 
para que seja feita a transição de área livre da 
aftosa com vacinação para sem vacinação. 
Por questões estratégicas, recentemente 
mato Grosso do Sul foi remanejado para o 
bloco iV, composto por estados da região 
central: Bahia, distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, mato Grosso, minas Gerais, 
rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Tocantins 
e mato Grosso do Sul.

Em mato Grosso do Sul, o Governo de 

(31) 3496-9599   (31) 99145-9899

www.landsoft.com.br

A solução da Landsoft do LCDPR 
permite:

✓ Integração ao módulo Financeiro 
Landsoft

✓ Importação de arquivos .csv de 
outros softwares

✓ Inserção de dados diretamente 
na interface LCDPR

Entre em contato:

Livro Caixa 
Digital do 
Produtor 
Rural

Fique em dia com o fisco.

Atenda as exigências da 
Receita Federal

Criar um mecanismo eficiente e preventivo de 
fiscalização para o alcance da meta do Programa 
Nacional de Erradicação contra Febre Aftosa (Pnefa). 
Com este objetivo, o Governo de Mato Grosso do Sul 
publicou um decreto elencando 13 municípios situados 
em região de fronteira internacional.

Decreto elenca 13 municípios situados em região de fronteira internacional

Foto: Divulgação
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a instabilidade climática, com 
chuvas irregulares no volu-
me e distribuição registradas 
até fevereiro deste ano, apre-
sentaram novos desafios para 

os produtores de soja na região Nordeste do 
país. É neste cenário que o engenheiro agrô-
nomo Nedi mattione vem desenvolvendo 
o cultivo da soja no município de Barreiras 
(Ba). Na busca por soluções capazes de 
diminuir os efeitos das adversidades na 
fazenda que atende, o profissional passou 

a usar tecnologias nutricionais à base de 
aminoácidos, que proporcionaram plantas 
mais fortes e resistentes nutricionalmente. 

“Tivemos problemas de estabelecimento 
das plantas na lavoura, devido às condições 
climáticas, e de qualidade das sementes, 
além de nematoides e doenças. Usamos 
essas soluções há três anos em toda a área 
cultivada e pudemos perceber plantas mais 
fortes e com melhor porte. além disso, 
maior absorção dos produtos associados 
nas pulverizações e melhoria na nutrição 

Manejo nutricional contribui para diminuir os 
efeitos dos estresses hídricos e térmicos 

Ba: prOdutOrEs dE sOja supEraM advErsIdadEs 
cLIMátIcas cOM usO dE aMInOácIdOs 

vegetal. desde então, registramos as melho-
res produtividades da história da fazenda”, 
conta. Nos 16.308 hectares plantados, o 
engenheiro agrônomo espera produção 
média de 65 sacas/ha nesta safra.

Como explica o engenheiro agrônomo 
Guilherme Bavia, gerente técnico especia-
lizado em grãos da alltech Crop Science, a 
gestão de nutrientes e aminoácidos é essen-
cial para a melhoria do potencial produtivo 
da soja. Entre os principais benef ícios, estão 
a reparação dos estresses térmico e hídrico, 
além da melhoria na absorção de nutrien-
tes. “os aminoácidos são essenciais para a 
formação da planta e dos grãos. Portanto, é 
importante que seja feita essa gestão, para 
que eles estejam disponíveis, auxiliando 
na absorção de outros nutrientes, como o 
cálcio, boro e magnésio. Quando eles não 
estão associados aos aminoácidos, a planta 

terá um gasto energético mais alto nesse 
processo”, ressalta. 

o gasto de energia adicional, provocado 
por estes estresses naturais, afeta dire-
tamente a produtividade, como afirma o 
especialista. “ao invés da planta direcionar 
energia para seu crescimento e desenvol-
vimento, ela foca no reparo do estresse. 
Consequentemente, a cultura acaba tendo 
seu desenvolvimento saudável afetado. Por 
isso, é muito importante usarmos tecno-
logias que sejam reparadoras e aumentem 
a resistência natural das plantas a partir 
de uma boa nutrição, auxiliando o seu 
metabolismo. dessa forma temos melhor 
enfolhamento e pegamento de flores, mais 
vagens por planta, contribuindo para o en-
chimento de grãos e vagens. Uma cultivar 
bem nutrida será bem menos suscetível a 
qualquer intempérie”, acrescenta. 

Foto: Alltech Crop science
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prOrrOgadas InscrIÇÕEs 
para prOgraMa aLI, quE 
cOncEdErá BOLsas dE r$ 4 MIL

EMprEsárIOs já pOdEM sE 
InscrEvEr EM prOgraMa para 
acELEraÇÃO dE rEsuLtadOs

Maurício Picazo Galhardo

gIrO agrOnEgócIO
São Paulo (nova data – 14 de maio); dia de 
Campo da rede iLPF/Faz. Santa Brígida: 
dias 19 e 20 de março (adiado); ExpoPec: 
de 19 a 21 de março, em Porangatu, Go 
(adiado); 53º Exposição agropecuária de 
mundo Novo: de 19 a 22 de março, em 
mundo Novo, Ba (adiada); Cerimônia da 
nova diretoria da SrB: dia 23 de março, 
em São Paulo (adiado); agro 5.0 e o Brasil 
mais Sustentável: dia 23 de março, em São 
Paulo, SP (cancelado);13 Congresso de 
marketing do agro, da aBmra: dia 24 
de março, em São Paulo (adiado); Femec 
2020: de 24 a 27 de março, em Uberlândia, 
mG (adiado); inauguração da nova fábrica 
da Beckhauser: dia 25 de março, em ma-
ringá, Pr (adiado); 17ª Festa do Caqui: de 
27 de março e 5 de abril, em itatiba, SP 
(cancelada); Tecnoshow Comigo: de 30 
de março a 3 de abril, em rio Verde, Go 
(adiada); Feira internacional da irrigação 
Brasil 2020: de 31 de março a 2 de abril, em 
Campinas, SP (adiada); Parecis Superagro 
2020: de 31 de março a 3 de abril, em Campo 
Novo do Parecis, mT (adiada); Conexão 
agro Jovem: dia 4 de abril, em Cachoeiro 
do itapemirim, no Espírito Santo (adiado); 
21º Simpósio Brasil Sul de avicultura: de 
7 a 9 de abril, em Chapecó, SC (adiado); 
Encontro de Gestão dos Cafeicultores: 
dias 14 e 15 de abril, em Uberlândia, mG 
(adiado); 82º Expogrande: de 26 março a 26 
de abril, em Campo Grande, mS (adiada); 
Fazenda inteligente Show: dia 17 de abril, 
em alto Garças, mT (adiada); agrishow: de 
27 de abril a 1º de maio, em ribeirão Preto, 
SP (adiada); ExpoZebu: de 25 de abril a 3 de 
maio (adiada); Expo Santa rita: de 3 a 11 de 
maio, em Santa rita, no Uruguai (adiada); 
agroBrasília: de 16 a 20 de maio, em Para-
noá, no dF (adiada); meat Camp: em 21 
e 22 de agosto, em Botucatu, SP (adiado).

iMPaCto na eConoMia - a 
incerteza econômica causada pelo Co-
vid-19 deve custar US$ 1 trilhão à econo-
mia global em 2020, prevê a Conferência 
das Nações Unidas sobre Comércio e 
desenvolvimento (Unctad). Segundo o 
diretor da divisão Globalização e Estra-
tégias de desenvolvimento da agência, 
richard Kozul-Wright, a economia deve 
desacelerar e crescer menos de 2%.

frUtas - Com o avanço do novo co-
ronavírus pelo mundo, as preocupações 
quanto aos impactos na economia global 
se elevam por parte de investidores e dos 
governos, principalmente devido à pos-
sibilidade de uma recessão. Embora os 
reflexos ainda sejam indefinidos, várias 
instituições têm reduzido as perspectivas 
de crescimento mundial. a exportação 
de frutas está prejudicada.

feiras CanCeladas oU adia-
das - o portal dBo publicou a lista de 
Feiras canceladas ou adiadas devido ao 
Coronavírus; veja a lista à seguir: Cerimô-
nia de posse do conselho diretor da andav: 
segunda-feira, 16 de março, em de São 
Paulo (cancelado); Show Safra Br 163: de 
16 a 20 de março, em Lucas do rio Verde, 
mT (adiado); Lançamento do Global agri-
business Forum: dia 17 de março, em São 
Paulo (cancelado); Feedlot Summit Brazil: 
entre os dias 17 e 18 de março no oliveira’s 
Place em Goiânia (adiado); Workshop “a 
Cadeia de Fornecedores para o Setor de 
máquinas rodoviárias” – abimaq: dia 
18 de março, em São Paulo (cancelado); 
Lançamento agromais: dia 18 de março, 
no salão nobre da Câmara dos deputados 
do distrito Federal (cancelado); Expoagro 
afubra: dias 18 e 21 de março em rincão 
del rey, rS (cancelado); Posse da nova 
diretoria da asbram: dia 19 de março, em 

opine: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com | Um forte abraço. Até mais! | Jornalista voluntário Mtb 64.425/sP.

Foram prorrogadas as inscrições 
para a seleção pública do pro-
grama aLi - agentes Locais de 
inovação em mato Grosso do 
Sul, que prevê bolsas de r$ 4 mil 

para os selecionados. agora, os interessados 
têm até o dia 26 de março para entrar na 
Loja Virtual do Sebrae e efetuar a inscrição, 
que tem investimento de r$ 60,00.

o edital aLi é uma iniciativa entre o 
Sebrae, Conselho Nacional de desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq) e 
a Fundação de apoio ao desenvolvimento 
do Ensino, Ciência e Tecnologia de mS 
(Fundect). os bolsistas irão atuar como 
agentes em micro e pequenas empresas de 
mato Grosso do Sul, por meio de criação e 
entrega de soluções inovadoras.

No total, são ofertadas 75 vagas, sendo 
25 para cadastro reserva. as bolsas serão 
pagas por até 25 meses, com oportunida-
des disponíveis nos municípios de Campo 
Grande, dourados, Três Lagoas, Bonito, 
Chapadão do Sul, Sidrolândia, aquidauana, 
Naviraí, maracaju, Coxim, Costa rica, apa-

Estão abertas as inscrições para em-
presários de mato Grosso do Sul 
participarem do programa acelera 

2020, que compreende um acompanhamen-
to intensivo do Sebrae/mS para resultados 
impactantes. a iniciativa foi lançada oficial-
mente na última segunda-feira (10), durante 
a realização do Sebrae 2020 – acelerando 
Negócios.

o programa de competitividade é ex-
clusivo para micro e pequenas empresas do 
estado, incluindo as microempresas (mE) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP). ao todo, 
serão selecionados 2.020 empreendimentos 
para avanço em quatro pilares: melhoria de 
faturamento, produtividade, redução de 
custos e inovação.

“Vamos assinar um contrato com a 
empresa de que ela vai ter um aumento de 
faturamento, no mínimo 7%; redução de 
custo de no mínimo 5%, criando objeti-
vamente ações que eles possam melhorar 
a rentabilidade do negócio. Queremos a 
sobrevivência dos negócios com a rentabi-
lidade melhor”, explica o superintendente 

recida do Taboado, Corumbá, São Gabriel 
do oeste e Paranaíba.

Para participar, o candidato precisa ter 
concluído a graduação a partir de 2011 e ter 
experiência comprovada de, no mínimo, seis 
meses como profissional de nível superior, 
nas áreas: administração, Ciência da Com-
putação, Ciências Contábeis, Economia, 
Engenharias, Sistemas de informação, Tec-
nologia em Processos Gerenciais, Turismo, 
design e Nutrição.

Projeto ali - Com objetivo de 
promover a prática continuada de ações de 
inovação os pequenos negócios, o Projeto 
aLi orienta de forma proativa, gratuita e 
personalizada as micro e pequenas empre-
sas. ao longo de 10 anos, o aLi implemen-
tou mais de oito mil bolsas e acompanhou 
mais de 165 mil pequenos negócios no país.

o acompanhamento pelo projeto busca 
resultados concretos para as empresas par-
ticipantes, entre eles, aumento de receita, 
redução de custos e crescimento da produti-
vidade. Para conhecer mais sobre o projeto, 
acesse o site www.sebrae.com.br/ali.

do Sebrae/mS, Claudio mendonça.
Para a obtenção dos resultados no ne-

gócio, será necessário o engajamento dos 
empresários participantes, previamente 
acordado com o Sebrae. a duração do 
programa dependerá das necessidades de 
cada empresa apontadas em um diagnós-
tico, podendo durar no máximo 24 meses.

a instituição tem a meta de atender 
a 40 mil empresas diferentes neste ano, 
incluindo os empreendimentos seleciona-
dos para o programa. “Não deixaremos de 
atender ninguém, conforme a necessidade 
de cada um. mas as 2.020 empresas terão 
acompanhamento de perto e firmarão um 
compromisso para serem monitoradas em 
relação aos quatro pilares”, acrescenta o 
superintendente.

CoMo se insCrever - os inte-
ressados em participar da seleção devem 
preencher um formulário online até o dia 
03 de abril, disponível em www.acelera2020.
com.br. o Sebrae entrará em contato em 
até duas semanas com o resultado. mais 
informações pelo telefone 0800 570 0800.
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Mapa E MpF rEnOvaM parcErIa para garantIr 
aInda MaIs cELErIdadE aO agrO BrasILEIrO

o ministério da agricultura, 
Pecuária e abastecimento 
(mapa) e o ministério Pú-
blico Federal (mPF) vão 
trabalhar, de forma con-

junta, para dar maior segurança jurídica e 
celeridade à execução de políticas públicas 
da pasta.

o protocolo de cooperação foi assinado 
dia 17/03, entre a ministra Tereza Cristina e o 
procurador-geral da república, augusto aras. 
a parceria entre os dois órgãos já havia sido 
firmada em anos anteriores, com o desenvol-
vimento de ações semelhantes. No entanto, 
com ampliação da estrutura do mapa, no atual 
governo, o acordo foi renovado.

Para Tereza Cristina, essa cooperação 
representa um ganho para o setor. “reno-
vamos um protocolo muito importante 
com o mPF, visto que dará maior agilidade 

aos processos, evitando a judicialização e 
ganhando em segurança jurídica”. além 
disso, destacou a ministra, esse trabalho 
contribui para que o desenvolvimento 
econômico do país e, principalmente, do 
agronegócio, possa continuar cada vez mais 
forte e mais ágil.

a renovação dessa cooperação, na 
avaliação do procurador-geral, é um marco 
relevante para os assuntos pertinentes ao 
mapa, pois envolve o agronegócio, alimen-
tação e conflitos (agrários) que existem 
em todo o Brasil. “Com isso, estamos pro-
movendo o desenvolvimento econômico 
e social no plano das instituições as quais 
cabe zelar por esse grande valor, que é o 
desenvolvimento nacional e, em particular, 
regional, levando em conta as peculiarida-
des”, afirmou.

desenvolviMento sUstentá-

vel - de acordo com o documento, o acordo 
tem validade por 48 meses, podendo ser 
prorrogado. as ações conjuntas, destaca o 
texto, darão prioridade ao “desenvolvimento 
sustentável e integrado de médios e pequenos 
produtores e ou estabelecimentos rurais”.

Será formado o Grupo de acompa-
nhamento do Protocolo (GaP) com a par-
ticipação de representantes do ministério 
Público e do mapa. dentre os objetivos 
dessa cooperação, estão a revisão e ade-
quação da base normativa para garantir a 

máxima “segurança jurídica aos produtores 
e aos agentes econômicos nas cadeias de 
produção agropecuária e alimento seguro”.

Por meio dessa comunicação permanente, 
o foco maior será na prevenção de litígios de 
temas envolvidos no acordo, como as polí-
ticas de regularização fundiária e de apoio 
aos pequenos e médios produtores. Está 
previsto ainda o estabelecimento do Serviço 
de inteligência agropecuária, que irá atuar em 
ações de inteligência estratégica e de defesa 
agropecuária, sanitária e fitossanitária.

O protocolo de cooperação foi assinado entre 
a ministra Tereza Cristina e o procurador-
geral da República, Augusto Aras

Foto: Divulgação

Assinatura de Protocolo 
de Cooperação Técnica 

entre Mapa e Ministério 
Público Federal para 

a conjugação de 
esforços e ações para 
a modernização das 
atividades agrícolas


