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Em reunião com a Frente Parla-
mentar Agropecuária (FPA) dia 11/06, 
o ministro da Agricultura, Neri Geller, 
justificou que a decisão de suspender 
o uso de avermectina de longa ação 
- como são chamados os vermífugos 
para bovinos aplicados para eliminar 
carrapatos - foi tomada para não pre-
judicar as exportações aos Estados 
Unidos. Página 3.

“Mais uma vez , 
Figueirão rece-
be este gran-
de evento que 
contribui para 

o agronegócio regional, e também para o 
crescimento econômico da cidade. Teremos 
muitos atrativos e esperamos que toda a 
população compareça”, explica o prefeito 

GoVErno sUspEndEU 
aVErmEcTIna para 
manTEr ExporTaçõEs

da cidade, Neilo Cunha.
Conhecido como embaixador do bezer-

ro de qualidade, Rubinho Catenacci, que 
possui propriedade na região, participará 
da feira, ofertando quatro mil animais no 
dia 21 de junho, com a realização do Mega 
Leilão Produção Fazenda 3R e parceiros da 
Região do Figueirão 2014.

“Para nós é sempre uma honra participar 

de eventos que promovem a economia e a 
produção local, pois sabemos que quanto 
mais a região se fortalece, mais o agrone-
gócio se fortalece também. A expectativa 
é de que seja um dos melhores eventos que 
Figueirão já viu”, ressalta Rubinho.

Para o vice-prefeito da região, Rogério 
Rosalin, a participação da população está 
sendo fundamental para que a Exposição 
se realize. Um dos destaques fica por 
conta do último dia da programação, 22 
de junho, com o Mega Leilão de doação 
Areia Santa, uma iniciativa inédita, que 
beneficiará dois hospitais de uma só vez: o 
Alfredo Abrão de Campo Grande e o Hos-
pital do Câncer de Barretos, que contará 
ainda com a transmissão do Agrocanal, 
que faz parte do sistema SBA. Continua 
na página 6.

FIGUEIrão rEalIza ExposIção com dIVErsas 
aTraçõEs E lEIlão InédITo dE doação

De 20 a 22 de junho, a cidade de Figueirão, 
localizada ao norte de Mato Grosso do Sul, 
recebe a segunda edição da Expo Figueirão. O 
evento contará com palestras, shows e leilões que 
prometem movimentar a região.
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Atualmente com a evolução 
da produção agrícola no 
Centro-oeste o cultivo de 
diversas culturas tem se 
expandido em solos de tex-

tura arenosa que possuem baixa fertilidade 
natural.

os solos arenosos apresentam fortes li-
mitações ao uso agrícola por possuir grande 
proporção de areia, tornando esses solos 
porosos e permeáveis, o que facilita a passa-
gem da água para camadas mais profundas 
e juntamente com essa movimentação da 
água carrega os nutrientes essenciais às 
plantas. São solos que possuem baixa ca-
pacidade de armazenamento de água, baixa 
estruturação, alta susceptibilidade a erosão, 
pH ácido, presença de alumínio em forma 
tóxica e baixíssimos teores de matéria orgâ-
nica.  Nessas condições o desenvolvimento 
do sistema radicular é afetado, as plantas 

a aeração, a infiltração e drenagem de água 
no solo prevenindo a perda por erosão e 
cria um habitat para a bióta do solo (fungos, 
bactérias e actinomicetos.

Solos arenosos possuem baixa CTC, 
ou seja, capacidade de reter ou liberar os 
nutrientes à solução do solo para serem 
aproveitados pelas plantas. Um valor baixo 
de CTC é decorrente da baixa atividade da 
argila e do teor reduzido de matéria orgânica 
do solo, sendo que este último pode ser 
aumentado com o uso da adubação orgâ-
nica. Em solos tropicais ácidos, a matéria 
orgânica desempenha um importante papel 
na disponibilidade de nutrientes, pois a 
maior parte da CTC destes solos é devido 
aos colóides orgânicos que são responsáveis 
por mais de 70 % da capacidade de troca 
catiônica dos solos arenosos, isso implica 
em maior capacidade de retenção de água 
e  nutrientes, como o potássio, cálcio e 

magnésio, etc.
Em áreas com textura arenosa a maté-

ria orgânica é fundamental para proteger 
o solo da erosão, reduzir a velocidade de 
infiltração e evaporação de água, alem de 
reduzir a elevação da temperatura do solo, 
que pode provocar a queima das plântulas.

Nesse contexto, os solos arenosos se 
bem manejados podem apresentar um bom 
potencial de produção, mas a manutenção 
da sustentabilidade a longo prazo apresenta 
um grande desafio, principalmente em 
relação as práticas culturais e de manejo. 
o aporte de resíduos orgânicos sobre o 
solo torna-se importantíssima ao longos 
dos anos, por aumentar o teor de matéria 
orgânica responsável pela manutenção da 
fertilidade do solo.

(*) EliSânGEla alvES DE OlivEi-
ra é engenheira agrônoma e responsável 

técnica da Organoeste Campo Grande

maTérIa orGÂnIca nos solos do cErrados
sofrem com o estresse hídrico limitando 
seriamente a produtividade das culturas

A presença de matéria orgânica em solos 
arenosos é fundamental, sem cobertura ve-
getal ou sem matéria orgânica morta o solo 
não tem condições de sustentar uma floresta 
ou uma produção agrícola e a maioria dos 
atributos dos solos tem estreita relação com 
a matéria orgânica.

A  matéria orgânica é importante na 
formação e estabilização dos agregados 
do solo (pequenos torrões), base essencial, 
juntamente com os poros, na formação e 
estrutura do solo. As substancias húmicas 
presentes na matéria orgânica tem efeito 
benéfico na estabilidade dos solos devido à 
formação de ligação de materiais orgânicos 
com partículas minerais ou pela ação f ísica 
de raízes ou hifas de fungo. Além de permitir 
o crescimento dos sistemas radiculares de 
plantas, os agregados do solo condicionam 

Por Elisângela Alves de Oliveira*

http://www.organoeste.com.br
http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
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Em reunião com a Frente Par-
lamentar Agropecuária (FPA), 
dia 11/06, o ministro da Agri-
cultura, Neri Geller, justificou 
que a decisão de suspender o 

uso de avermectina de longa ação - como 
são chamados os vermífugos para bovinos 
aplicados para eliminar carrapatos - foi 
tomada para não prejudicar as exportações 
aos Estados Unidos.

"o ministro disse que existia o risco 
de perder o mercado norte-americano", 
contou o consultor técnico da FPA, Ênio 
Marques. instrução normativa Secretaria 
de defesa Agropecuária (SdA), editada em 
29 de maio, suspendeu o uso do remédio 
que exige que o gado fique de quarentena, 

de até seis meses, até que as substâncias 
químicas sejam eliminadas da carne e não 
coloquem em risco a saúde humana.

A medida atinge medicamentos de 
controle da chamada "atividade antipa-
rasitária" com quarentena superior a 42 
dias. Em março deste ano, o JBS teve um 
carregamento de carne enlatada proibido 
de entrar nos Estados Unidos após o órgão 
fitossanitário daquele país identificar um 
teor de avermectinas acima do permitido 
pelo mercado norte-americano.

A carne brasileira também sofreu 
embargo dos EUA pelo mesmo motivo 
em 2010. A suspensão da obrigatoriedade 
do vermífugo pode acelerar o corte sem a 
quarentena. A medida tomada pelo secre-
tário Rodrigo Figueiredo, titular da SdA, é 
apontada por agentes técnicos agropecuá-
rios e parte da indústria veterinária como 
favorável à JBS, como mostrou o Broadcast 
na semana passada.

Ele e a empresa não quiseram se pro-
nunciar. os agentes chegaram a procurar 
senadores do PMdB, partido que indicou 
Figueiredo para o cargo, para pedir seu 
substituição. Promessa de compensação, 
a indústria veterinária se rebelou contra a 
decisão do governo, que tomou a medida 
após o Ministério da Agricultura ter criado 

um grupo de trabalho para encontrar uma 
solução científica para o uso de avermec-
tinas no Brasil.

O grupO - formado pela Associação 
Brasileira das indústrias Exportadoras de 
Carne (Abiec), a Embrapa, o Sindicato 
Nacional da indústria de Produtos para 
Saúde Animal (Sindan) e a Universidade 
de São Paulo (USP) - recebeu prazo de 15 
dias para apresentar um roteiro do estudo.

o prazo ao grupo de trabalho havia sido 
dado com base em uma instrução anterior, 
de 8 de maio, em que a SdA determinava 
que as avermectinas deveriam ter venda 
controlada, com o uso de receita emitida 

por veterinário.
A SdA baixou a instrução proibindo a 

comercialização do remédio 20 dias depois, 
sem a conclusão do estudo técnico. Geller se 
comprometeu, agora, a adotar medidas para 
compensar a suspensão. Ele não adiantou à 
FPA o que pode ser essa compensação, mas 
a expectativa é de que Agricultura flexibilize 
a aplicação do remédio em novilhos.

A Abiec se ofereceu ao ministro para 
fazer a aplicação de avermectinas em mil 
bois para depois sacrificá-los e estudar 
mais detalhadamente por quanto tempo o 
vermífugo permanece na carne. o ministro 
não deu sinal verde para o projeto.

cIrcUITo ExpocorTE 2014 dIscUTIrá 
FUTUro da carnE BoVIna BrasIlEIra

Essa é uma das “provocações” feitas 
pelo consultor especialista no seg-
mento de proteína animal, osler 

desouzart, em sua palestra “Cenários da 
indústria de Carne e Perspectivas a 2022 
– 2014 um divisor de águas?” que abrirá 
a etapa de Campo Grande do Circuito 
ExpoCorte. o evento será nos dias 30 e 31 
de julho, no Centro de Convenções Albano 
Franco.

Em sua palestra, o consultor indicará 
alguns rumos que a atividade deve tomar 
nos próximos anos, ressaltando que os 
países em desenvolvimento são e serão 

os vetores da demanda, produção e das 
importações de carnes. “A produção 
mundial de alimentos seguirá superando 
o crescimento demográfico e aumento de 
renda é sinônimo imediato de consumo de 
mais carnes e menos grãos”, afirma osler. 
Segundo ele, 80% do aumento da produção 
mundial de carnes ocorrerá em países em 
desenvolvimento.

“o fantástico mesmo é que a cadeia do 
bovino está saindo do casulo para mais e 
mais discutir seu futuro. A abrangência 
dessas discussões e sua permeabilização a 
todos os estratos da cadeia bovina é a melhor 

notícia para o setor em décadas. o progresso 
vem do conhecimento e este da exposição a 
fatos, dados e sua discussão. Acho o Circuito 
ExpoCorte um fórum excepcional para que 
ideias sejam discutidas, debatidas e conhe-
cidas por muitos. Sem qualquer ataque de 
ufanismo, mas como estudioso de cenários 
futuros, afirmo que o Brasil é e continuará 
sendo uma das potências em carne bovina 
e que no mundo não mais é possível dis-
cutir uma equação de abastecimento sem 
considerar o Brasil. isso traz a toda a cadeia 
oportunidades e responsabilidades. Temos 
que nos preparar para o futuro pois ele 
chegou”, opina o consultor.

A promoção do Circuito ExpoCorte em 
Campo Grande é da Famasul e da Verum 
Eventos. Mais informações podem ser obti-
das pelo site www.circuitoexpocorte.com.br

"você compra carne bovina ou um conceito? Quando 
você vende commodities, simplesmente aceita os preços; 
quando vende um conceito, cobra quanto quiser”.

Decisão foi tomada 
para não prejudicar as 
exportações aos EUa

A Abiec se ofereceu para fazer a aplicação de avermectinas em mil bois para depois sacrificá-los e estudar 
mais detalhadamente por quanto tempo o vermífugo permanece na carne

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

Por ESTADÃO CONTEÚDO
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dIa dE campo VErdana aprEsEnToU noVas 
tecnologias para produtores de camapuã-ms
difundir novas tecnologias através 

da informação e apresentar ao 
mercado animais superiores, que 

contribuirão com a seleção genética de qual-
quer rebanho, este foi o objetivo da segunda 
edição do Encontro Verdana, realizado dia 
25 de maio, pela Verdana Agropecuária, na 
Fazenda Glória do Rio Verde, em Camapuã, 
Mato Grosso do Sul.

Cerca de duzentos produtores rurais, 
profissionais do agronegócio local e inves-
tidores estiveram no Encontro, que contou 
ainda com a participação de especialistas 
da área de melhoramento genético animal. 
Antônio Rosa, pesquisador da Embrapa 
Gado de Corte, e um dos coordenadores 
do Geneplus - programa de melhoramento 
genético da Embrapa - apresentou dados 
importantes para o setor, como a demanda 
anual brasileira por reprodutores, que chega 
a alcançar os 420 mil touros por ano.

Em seguida o assunto apresentado foi o 

o setor veterinário deve 
registrar prejuízo de R$ 
500 milhões por causa da 
proibição, produção, co-
mercialização e utilização 

das avermectinas de longa ação, estabe-
lecida pelo Ministério da Agricultura.  A 
estimativa é da Associação Brasileira dos 
Laboratórios Farmacêuticos Nacionais 
(Alanac).

o produto é o mais utilizado para o 
controle dos parasitas internos e externos, 
como os carrapatos, e representa, em média, 
30% do faturamento das empresas farma-
cêuticas nacionais que atuam no mercado 
veterinário.

o diretor executivo da Alanac, Henrique 
Tada, informou por meio de comunicado 
que a medida do governo foi arbitrária. 
"São mais de 60 laboratórios prejudicados, 
entre nacionais e multinacionais", disse ele.

uso da biotecnologia. José Roberto Potiens, 
diretor técnico da Seleon Biotecnologia – 
nova empresa do ramo no Brasil – ressaltou 
a importância da utilização da ferramenta 
para a melhoria da produção e alcance de 
melhores resultados na propriedade. Para 
ele este tipo de investimento independe do 
tamanho do projeto, e sim do objetivo ao 
qual o produtor rural quer alcançar.

“Tais tecnologias, como o uso de sêmen 
e embriões de alto valor genético, estão 
disponíveis no mercado, sendo fundamen-
tal que sejam aplicadas por intermédio da 
assessoria de profissionais competentes da 
área. Esses técnicos deverão primeiramente 
estruturar o manejo, nutrição e sanidade 
das fazendas candidatas, adaptando-as ao 
uso dessas biotecnologias”.

Ao ser questionado sobre a relevância do 
evento para a região, José Roberto considera 
que, todo o produtor precisa ter a oportu-
nidade de saber todo o tipo de inovação 

Segundo a Alanac, a proibição se deu 
por uma decisão do governo americano, que 
alterou os critérios de determinação de resí-
duos, diminuindo drasticamente os limites 
de aceitação das avermectinas na carne para o 
consumo humano. "o governo brasileiro, em 
vez de discutir o uso adequado do produto, 
optou pela radicalização, proibindo o uso 
destes eficientes e seguros antiparasitários. 
Essa medida não tem precedente em nenhum 
lugar do mundo", explicou Tada.

o Brasil é o maior exportador de proteí-
na animal mundial em volume. A proibição 
do produto prejudica a produtividade dos 
pecuaristas, tendo em vista que parasitas 
como o carrapato impedem a engorda dos 
animais no tempo adequado, aumentando 
os custos da produção. "deixaremos de ter 
um preço competitivo no cenário mundial", 
salientou Tada.

Entre todos os países que importam 

tecnológica que lhe possibilite aumentar 
a rentabilidade de sua propriedade. o 
Centro-oeste do Brasil representa o maior 
potencial de produção de nossa pecuária, 
e Camapuã, particularmente merece uma 
atenção especial, pelo esforço e compe-
tência de seus criadores,  que por mérito 
alcançaram para o município a alcunha de 
Capital do bezerro de qualidade.

Logo após foi a vez da Verdana Agro-
pecuária mostrar como o uso dessas 
ferramentas contribuíram para uma safra 
de reprodutores de alto valor genético, 
capazes de repassar as próximas gerações, 
características econômicas importantes 
para a pecuária atual. Exemplo disso foi a 
média alcançada dos 120 lotes ofertados, 
que ultrapassou a casa dos sete mil e qui-
nhentos reais, arrematados por diversos 
investidores da região, do Estado e também 
de São Paulo e Goiás.

“É uma união de fatores e esforços para 

carne brasileira, a participação dos Esta-
dos Unidos responde por menos de 5% 
das exportações brasileiras, já que o país é 
também um grande produtor, e só importa 
carne industrializada (enlatada).

Com a saída destes antiparasitários de 
longa ação do mercado, que protegem os 
animais por aproximadamente 120 dias, 
a maior parte dos pecuaristas ficará sem 
proteger o seu rebanho adequadamente. 
Apesar dos antiparasitários convencionais 
ainda estarem disponíveis no mercado, fica-
ria inviável agrupar mensalmente todos os 
rebanhos para aplicação do produto, já que 

conseguirmos mostrar a qualidade dos nos-
sos animais. Esta safra é especial, porque 
são animais que nasceram aqui e que estão 
completamente adaptados as condições da 
região, e o melhor, prontos para iniciarem 
suas atividades. Agradecemos a todos que 
acreditam na Verdana, e principalmente, 
sabem que estamos aqui para somar, con-
tribuir e auxiliar no desenvolvimento de 
toda a região”, explica o titular da Verdana, 
José Carlos Grubisich.

Para Bruno, diretor da Verdana e que 
está à frente do projeto ao lado do pai 
José Carlos, cada ano os investimentos se 
intensificam, tudo para produzir sempre o 
melhor para o mercado. “o Encontro Ver-
dana é mais do que um leilão, é um evento 
para informar, aproximar o criador das 
novas ferramentas existentes no mercado, 
e principalmente levar o nosso trabalho 
de seleção genética para outros rebanhos. 
Que venham os próximos!”, finaliza Bruno.

garante proteção máxima de apenas 28 dias.
A aplicação destes antiparasitários de 

longa ação ocorre, principalmente, duas 
vezes ao ano, aproveitando-se a época da 
aplicação da vacina contra febre aftosa, que 
historicamente tem se apresentado como 
a maior barreira comercial para a carne 
brasileira.

A suspensão das avermectinas foi pu-
blicada no diário oficial da União (doU) 
por meio da instrução Normativa nº 13, do 
dia 30 de maio. o governo alega que a sus-
pensão vai valer até que estudos científicos 
sejam concluídos.

A proibição do produto prejudica a produtividade dos pecuaristas, já que parasitas como o carrapato 
impedem a engorda dos animais no tempo adequado

Produto é o mais utilizado para o controle dos 
parasitas internos e externos, como os carrapatos

sETor prEVê prEjUízo 
com proIBIção dE Uso 
dE anTIparasITárIo
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3R, à noite, shows com Victor e Vinicius e 
baile com Marlon Maciel. No domingo, 22 
de junho, às 9 da manhã, começa o Mega 
Leilão de doação Areia Santa, fechando a 
programação da feira.

A Expo Figueirão 2014 é uma realização 
da Fazenda 3R, Focus Video e Rica Comu-
nicação. o evento conta com o apoio do 

FIGUEIrão rEalIza ExposIção com dIVErsas 
aTraçõEs E lEIlão InédITo dE doação

“Está havendo uma mo-
bilização da cidade 
para realizarmos a 
Exposição, a exemplo 
do produtor rural, que 

ganhou recentemente na Mega Sena, e 
que está nos auxiliando principalmente 
para a realização desse leilão inédito em 
prol dos hospitais. Chiquinho Cunha que 
é da comissão organizadora dos leilões do 
Hospital do Câncer de Barretos, e pela nona 
vez está promovendo o evento para o auxí-
lio do hospital na região, também está nos 
ajudando muito. Porém, ainda precisamos 
de muitas doações e de toda a comunida-

de unida para fazermos desse evento um 
grande sucesso”, finaliza Rogério.

SObre a expO FigueirãO - o o 
evento acontece de 20 a 22 de junho, na 
chácara da 3R, MS 223, saída para Cos-
ta Rica. A programação começa no dia 
20, com uma Palestra do Negócio Certo 
Rural do SEBRAE, no Sindicato Rural de 
Figueirão, a partir das 16 horas. À noite, 
os shows prometem esquentar a cidade, 
com a presença do Eduardo Lima, Leo 
Goiano, Girsel da Viola e o baile Chama 
Campeira. No dia 21, a abertura oficial da 
Expo Figueirão acontece às 9 da manhã, 
seguida do Mega leilão Produção Fazenda 

Foto: Denilson Rodrigues

Governo de Mato Grosso do Sul, da Prefei-
tura e da Câmara Municipal de Figueirão, 
do Sindicato Rural da cidade, da Famasul, 
Lima 9, e com a parceria da John deere Agro 
Amazônia, Macal, Agroceres Multimix e 
ourofino. A exposição terá a cobertura 
jornalística ao vivo do Sistema Brasileiro 
de Agronegócio, e do Canal do Boi.

De 20 a 22 de junho, a cidade de Figueirão, 
localizada ao norte de Mato Grosso do Sul, 
recebe a segunda edição da Expo Figueirão. O 
evento contará com palestras, shows e leilões que 
prometem movimentar a região.

FIGUEIrão rEalIza lEIlão pEla VIda Em prol do HospITal dE cÂncEr alFrEdo aBrão

IBGE: capacIdadE dE armazEnaGEm aGrícola crEscE no 2º sEmEsTrE dE 2013

Sindicato e produtores rurais de Fi-
gueirão arrecadam animais para um 
leilão em prol do Hospital de Câncer 

Alfredo Abrão, de Campo Grande. o certa-
me será realizado no dia 22 de junho e faz 
parte da campanha Leilão pela Vida, uma 
ação resultante da parceria entre a Fama-
sul – Federação da Agricultura e Pecuária 
de Mato Grosso do Sul e sindicatos rurais, 
com a finalidade de arrecadar recursos 
para reverter o déficit mensal de R$ 435 
mil do Hospital.

No segundo semestre do ano passa-
do, o Brasil contava com 9.185 es-
tabelecimentos de armazenagem 

ativos, dos quais 4.145 na região Sul, 2.029 
na região Centro-oeste, 1.979 na Sudeste, 
722 na Nordeste e 310 na região Norte.

A capacidade útil instalada cresceu 0,8% 
em relação ao primeiro semestre de 2013. 
As unidades armazenadoras dos tipos arma-
zéns convencionais, estruturais e infláveis 
somaram 69.148.501 metros cúbicos, sendo 

A expectativa do Sindicato Rural de 
Figueirão é de reunir cerca de 500 reses, 
que serão leiloadas durante a segunda edi-
ção da exposição agropecuária da cidade. 
“Uma equipe do município se mobiliza na 
expectativa de leiloarmos o máximo de 
animais em prol do Hospital do Câncer”, 
destaca o presidente do Sindicato, Sérgio 
Luís Faria. durante a exposição, o ônibus do 
Hospital de Câncer Alfredo Abrão realizará 
atendimentos com exames preventivos de 
câncer de mama, pele e Papa Nicolau.

mais de 70,0% concentrados nas regiões 
Sudeste e Sul. A região Centro-oeste de-
tinha 15,8% deste tipo de armazenagem, 
enquanto 12,1% se encontravam nas regiões 
Nordeste e Norte.

As unidades armazenadoras dos tipos 
armazéns graneleiros e granelizados totali-
zaram 58.143.717 toneladas de capacidade 
útil no segundo semestre do ano passado, 
sendo 49,8% na região Centro-oeste e 32,5% 
na região Sul. o Sudeste detinha 10,3% desse 
tipo de estabelecimento, enquanto os 7,4% 
restantes estavam nas regiões Nordeste e 
Norte.

os silos para grãos totalizavam 
61.435.826 de toneladas de capacidade útil 

o primeiro certame da campanha Lei-
lão pela Vida foi realizado em Maracaju, na 
dia 13, quando novilhas, doses de sêmen 
de reprodutores Po (Puro de origem) 
e touros foram leiloados no parque de 
exposição do município. “os leilões de 
Maracaju e Figueirão fazem parte de 
uma série de leilões que os sindicatos 
rurais vão realizar, uma contribuição do 
setor agropecuário para essa instituição 
que é fundamental e que merece nosso 
apoio para continuar atendendo pesso-

total no País. A região Sul foi responsável 
por 56,5% desse montante; o Centro-oeste, 

as num momento tão frágil quanto é o 
tratamento do câncer”, destaca o diretor 
de Relações institucionais da Famasul, 
Rogério Beretta.

Para manter a média de 9,1 mil proce-
dimentos por mês, o Hospital de Câncer 
Alfredo Abrão precisa de R$ 2,1 milhões 
mensais. Porém, a receita líquida mensal não 
passa de R$ 1,7 mi, gerando déficit mensal 
médio de R$ 435 mil. A entidade se mantêm 
devido a doações particulares, repasses e 
recursos de emendas parlamentares.

25%; e Sudeste, 12,9%. os demais 5,6% es-
tavam nas regiões Nordeste e Norte.

a capacidade útil 
instalada cresceu 0,8%

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Sudeste concentra a maior 
parte da armazenagem
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sIsTEma ocB aprEsEnTa índIcE 
dE conFIança do aGronEGócIo
Parceiros do cooperativismo 

conheceram no último dia 
11, o Índice de Confiança do 
Agronegócio (iCAgro) e seus 
resultados referentes ao primei-

ro trimestre deste ano. iniciativa pioneira 
no Brasil, o novo indicador de confiança é o 
resultado da aliança estratégica entre Fede-
ração das indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), por meio de seu departamento do 
Agronegócio e Sistema oCB.

A apresentação do iCAgro ocorreu na 
sede do Sistema oCB, em Brasília, e foi 
conduzida pelo anfitrião, Márcio Lopes de 
Freitas, e pelo diretor do departamento de 
Agronegócio da Fiesp, Benedito da Silva 
Ferreira. o secretário de Política Agrícola 
do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Seneri Paludo, esteve 
presente ao evento.

A ocasião também contou com a par-
ticipação de parlamentares e de represen-
tantes do Banco do Brasil, Banco Central 
do Brasil, Embrapa, Frente Parlamentar 

da Agropecuária, Frente Parlamentar do 
Cooperativismo, Ministério do desenvol-
vimento Agrário, Ministério da Fazenda e 
Associação Brasileira dos Produtores de 
Algodão (Abrapa).

eSTraTÉgia - “Agradecemos publica-
mente a Fiesp pela parceira que tem gerado 
frutos tão positivos para o país. o iCAgro é 
uma convergência de esforços entre as equipes 
das duas instituições que pretende trazer uma 
visão de futuro, já que o Brasil está caminhando 
para ser o maior produtor de alimentos, fibras 
e energias renováveis do mundo. Utilizando 
os dados que são levantados trimestralmente 
podemos construir um plano estratégico que 
garanta a nossa participação no mercado 
mundial de forma sustentável.” Márcio Lopes 
de Freitas – presidente do Sistema oCB.

iC agrO – o projeto, iniciado em 
2013, concluiu o estudo dos três primeiros 
meses deste ano, a partir da consolidação e 
análise de dados compostos pelos atores na 
cadeia do agronegócio “antes da porteira” 
(insumos, bancos, indústrias etc), “dentro 

da porteira” (produtores agropecuários) 
e “depois da porteira” (transportadores, 
indústria, tradings etc).

Além do índice, que mede a confiança 
do setor, são apresentadas as expectativas de 
investimento no “Painel de investimentos”, 
também a cada trimestre, e estão disponí-
veis os resultados do “Perfil do Produtor 
Agropecuário” respondente, que identifi-
cam quem são os atores desse setor - um 
dos mais eficientes da economia brasileira. 

reSuLTaDO do 1º Trimestre de 2014 
– o iC Agro apresentou queda de dois 
pontos no primeiro trimestre de 2014, em 
comparação ao último trimestre de 2013. 
Na escala de 0 a 200, o iC Agro geral (que 
abrange os segmentos “antes” e “depois da 
porteira” mais o “produtor agropecuário”) 
variou de 104,5 para 102,7 pontos, demons-
trando uma percepção ainda mais cautelosa 
em todos os elos da cadeia.

Na análise por elo da cadeia, todos apre-
sentaram variações negativas: “indústria 
Antes da Porteira” (- 8 pontos), “Produtores 

Agropecuários” (- 0,4 pontos) e “indústria 
Pós Porteira” (- 0,6 pontos). 

MeTODOLOgia - Para melhor captar 
as percepções de todos os elos que envol-
vem o Agronegócio, a pesquisa de campo 
consultou agentes que atuam antes, dentro 
e depois da porteira da fazenda. 

No primeiro e no último grupo foram 
realizadas cerca de 50 entrevistas com in-
dústrias fornecedoras de insumos e serviços 
aos agricultores, além de cooperativas e 
indústrias compradoras de commodities 
agrícolas e produtoras de alimentos. Já no 
quadro “dentro da porteira” foram realiza-
das 1500 entrevistas, sendo 645 válidas, com 
produtores agrícolas e pecuários. 

o iC Agro é uma realização do Sistema 
oCB e da Fiesp, com o apoio da Anfavea 
e Andef. os dados que compõem o índice 
são atualizados trimestralmente e a próxi-
ma divulgação está prevista para o mês de 
agosto. outros detalhes e o download do 
estudo completo estão disponíveis no site: 
www.icagro.com.br

http://www.ocbms.org.br


groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 9

GEllEr: rússIa 
TErá proVas E 
conTraproVas da 
carnE sUína da BrF

ExporTação dE carnE crEscEU 
18% Em rEcEITa, dIz aBIEc

o ministro da Agricultura, 
Neri Geller, diz que o gover-
no brasileiro está pedindo 
explicações à Rússia sobre 
a acusação de que carne 

suína enviada por dois frigoríficos da BRF 
continha ractopamina, estimulante para o 
crescimento.

A substância teria sido detectada em 

A receita com as exportações brasileiras 
de carne bovina em maio somou 
US$ 615,3 milhões, 18% maior que 

a de maio de 2013, de US$ 521,2 milhões. 
o dado, que considera produto in natura, 
industrializado, salgado, miúdos e tripas, foi 
divulgado dia 11/06 pela Associação Brasileira 
das indústrias Exportadoras de Carne (Abiec).

Segundo a entidade, é o segundo melhor 
resultado do ano, impactado positivamente 
pela alta de 7,1% do preço médio. No perí-
odo, cada tonelada exportada da proteína 
rendeu US$ 4.685,33 contra US$ 4.374,91/t 
em maio do ano passado.

Em volume, as vendas externas do País 
aumentaram 10,2%, passando de 119,1 mil 
toneladas para 131,3 mil toneladas. No final 
do mês passado, o presidente da Abiec, 
Antônio Jorge Camardelli, já antecipava o 
desempenho positivo da indústria.

durante o 13º Seminário Perspectivas 
para o Agribusiness, realizado em São 
Paulo, afirmou que as exportações do setor 
superariam as vendas externas não só do 
ano passado, como também de abril deste 
ano. de fato, o faturamento do mês ficou 
15% acima do registrado em abril, enquan-
to o volume de carne exportado em maio 

carne enviada ao país, segundo a agência 
de notícias russa interfax. "Eu estou acom-
panhando e, na semana passada, quando foi 
notificada uma planta em Rio Verde (Go), 
pedi para nossa equipe se deslocar rapida-
mente, porque a argumentação muito forte 
da BRF é de que não tem o uso desse produto", 
afirmou em entrevista ao Broadcast, serviço 
de notícia em tempo real da Agência Estado.

superou em 11% as vendas do mês anterior.
A alta verificada em maio acontece mes-

mo após alguns países terem suspendido 
suas exportações devido à confirmação do 
caso atípico de Encefalopatia Espongiforme 
Bovina (EEB) - conhecido como mal da vaca 
louca - em Mato Grosso. irã e Egito, que 
declararam embargo oficial, permaneceram 
entre os dez maiores compradores do Brasil.

Tanto em faturamento quanto em volu-
me, Hong Kong, Rússia e Venezuela, apa-
recem, nessa ordem, como os três maiores 
importadores de carne bovina brasileira. 
destaque para a Venezuela, que aumentou 
suas compras em 292,4% em maio.

No acumulado dos cinco primeiros me-
ses do ano, o faturamento das exportações 
do País totaliza US$ 2,815 bilhões, alta de 
11,9% na comparação com o mesmo perí-
odo de 2013. Em volume, a expansão é de 
12,9%, passando de 563,2 mil toneladas no 
passado para 636 mil toneladas em 2014.

A carne in natura continua como a cate-
goria mais representativa nas exportações. 
Entre janeiro e maio, a categoria atingiu um 
faturamento superior a US$ 2,266 milhões e 
volume de 503,6 mil toneladas, crescimento 
de 13,6% e 15,3%, respectivamente.

Segundo o ministro, o tema tem sido 
acompanhado pela presidente dilma Rous-
seff, que pediu agilidade na identificação da 
incidência ou não do remédio para afastar 
prejuízos às exportações brasileiras. "o 
que não vamos aceitar do governo russo, 

inclusive a presidente dilma me ligou ontem 
à tarde para acompanhar isso de perto, é 
que em função de interesse comercial se-
jam descredenciadas algumas plantas com 
argumento sanitário. Já pedimos as provas e 
as contraprovas e estamos fazendo contato 
com o ministro russo para intermediar 
isso", disse.

A Rússia é o principal importador de 
carne suína brasileira, tendo consumido 
61.527 toneladas do produto entre janeiro 
e maio. o volume respondeu por 32,06% 
de toda a exportação suína no período, ou 
US$ 224,02 milhões, segundo a Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Geller acredita que o motivo da suspeita 
russa seja comercial e tenha finalidade de 
pressionar para baixo os preços da carne 
envida pelo Brasil ao país. "o mercado 
internacional é exigente e o ministério 
está pautado no fortalecimento da defesa 
sanitária, seja ela animal ou vegetal. isso 
tem dado ao Brasil a oportunidade de abrir 
novos mercados, no momento em que se 
passa por um aumento do consumo muito 
forte", disse.

"Se tiver problema comercial, que se 
combate com disputa a novos mercados e 
concorrência, isso é com o mercado. Agora, 
se entrar na questão da defesa sanitária, 
mexe com o governo", indicou, ressaltando 
que o Brasil tem "responsabilidade com a 
saúde pública".

Rússia acusa Brasil de ter enviado carne suína com 
estimulante de crescimento ao país

País é o principal importador de carne suína 
brasileira, tendo consumido 61.527 toneladas do 
produto entre janeiro e maio

Por ESTADÃO CONTEÚDO
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GEnoma do EUcalIpTo: prImEIro 
sEqUEncIamEnTo VEGETal 
complETo lIdErado pElo BrasIl

o projeto, iniciado em 2008 
pela rede internacional 
EUCAGEN (Eucalyptus Ge-
nome Network), foi liderado 
por cientistas de três países: 

Alexander Myburg da Universidade de 
Pretória (África do Sul); dario Grattapaglia, 
da Embrapa Recursos Genéticos e Biotec-
nologia (Brasil), e Gerald Tuskan, do Joint 
Genome institute – JGi do departamento 
de Energia dos Estados Unidos (doE). o 
artigo está disponível desde o dia 11/06 no 
site da revista e pode ser lido na íntegra no 
endereço: www.nature.com/nature/journal/
vaop/ncurrent/full/nature13308.html.

o estudo, que analisou o genoma de 
640 milhões de pares de bases do eucalipto 
contou com a participação de mais de 80 
cientistas de 30 instituições em nove países. 
do Brasil, além da liderança da Embrapa, 
fizeram também parte do projeto pesquisa-
dores da Universidade Católica de Brasília, 
Universidade de Brasília, Universidade 
Federal de Viçosa, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul.

Este é o primeiro projeto co-liderado 
pelo Brasil que sequenciou inteiramente 
o genoma de uma planta, comprovando a 
capacidade científica do país em pesquisa 
genômica voltada para o melhoramento 
genético de espécies florestais, área na qual 
o Brasil é reconhecidamente líder mundial.

rede brasileira de pesquisa teve papel 
central no sucesso do projeto

o projeto, que resultou no sequencia-
mento completo do genoma do eucalipto, foi 
aprovado em 2008 pela "usina" de sequen-
ciamento de dNA, Joint Genome institute 
(JGi), do departamento de Energia dos Es-
tados Unidos (doE), a partir de um projeto 
submetido pela rede Eucagen que concorreu 
com mais de 120 outros projetos na época.

o Brasil teve participação fundamental 
na idealização e sucesso do projeto. A árvore 
de eucalipto, cujo genoma passou a repre-
sentar o chamado "genoma de referência", 
é da espécie Eucalyptus grandis, o eucalipto 

tropical mais plantado no Brasil. Esta ár-
vore, batizada BRASUZ1, foi desenvolvida 
pelo programa de melhoramento genético 
da empresa Suzano, e selecionada pelos 
membros do projeto por possuir proprie-
dades genéticas únicas que facilitaram o 
trabalho de bioinformática na montagem 
e interpretação do genoma.

Além disso, o Brasil contribuiu com 
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dados de mapeamento genético e f ísico de-
senvolvidos entre 2002 e 2008 pelo projeto 
Genolyptus (Rede Brasileira de Pesquisa do 
Genoma de Eucalyptus), que aceleraram a 
montagem final do genoma. o Genolyp-
tus, executado por sete universidades, a 
Embrapa e 14 empresas florestais, deu um 
salto importante na geração e integração de 
ferramentas moleculares no melhoramento 

do eucalipto no Brasil e criou a massa crítica 
que agora vai poder utilizar o conhecimento 
do genoma. "Um dos grandes desafios para a 
geração sustentável de produtos da madeira 
e bioenergia no futuro é a compreensão 
das bases moleculares do crescimento e 
adaptabilidade de plantas perenes" explica 
dario Grattapaglia, que foi o idealizador e 
coordenador da Rede Genolyptus.

Um avanço científico histórico, com a participação de cientistas brasileiros, será publicado na 
edição do dia 19 de junho da revista britânica nature (número 7.505), uma das mais importantes 
do mundo em divulgação científica. Trata-se do sequenciamento completo do genoma do eucalipto, 
uma espécie de grande importância para a economia brasileira, base da indústria florestal de 
celulose, papel, aço e produtos de madeira.

o eucalipto é uma árvore de cresci-
mento rápido, ampla adaptabilida-
de aos mais diferentes ambientes 

e excelente madeira para vários fins indus-
triais.  É plantado em mais de 100 países 
tropicais e subtropicais e cumpre papel 
essencial para a produção sustentável de 
matéria prima para papel, celulose, energia 
e madeira sólida, contribuindo de forma 
decisiva para que as florestas nativas per-
maneçam intocadas para estas finalidades.

"Existem muitos mitos equivocados 
sobre o eucalipto. o eucalipto, na verdade, 
tem uma tripla função altamente benéfica 
para o meio ambiente, sequestra carbono da 
atmosfera, é fonte eficiente e sustentável de 
produção de biomassa lenhosa e contribui 
para a recuperação de áreas degradadas. 
Hoje, 100% do papel e das centenas de 
produtos à base de fibra de celulose vêm de 
florestas plantadas. Além disso, o eucalipto 
é a base de uma ampla cadeia produtiva que 
emprega centenas de milhares de pessoas em 
todo o país e é fonte de renda em pequenas, 
médias e grandes propriedades rurais, sem 
exceção" afirma o pesquisador da Embrapa

A área cultivada com eucalipto no 
planeta é estimada em pouco mais de 20 
milhões de hectares. É a árvore folhosa 
mais plantada no mundo, sendo que o Brasil 
cultiva cerca de cinco milhões de hectares e 
possui as maiores produtividades mundiais, 
derivadas de muita tecnologia silvicultural 
e genética superior inteiramente desenvol-
vidas no país. No Brasil, o eucalipto, como 
matéria-prima da indústria, é responsável 

EUcalIpTo, EssEncIal para o mEIo amBIEnTE E para a EconomIa
por cerca de 2% do PiB e figura entre os 
principais produtos na pauta de exportação 
com uma contribuição de US$ 6 bilhões por 
ano e geração de mais de dois milhões de 
empregos diretos e indiretos.

o genoma vai potencializar a produ-
tividade e sustentabilidade das florestas 
plantadas frente às mudanças climáticas

A decodificação da sequência completa 
do genoma do eucalipto resultou na identi-
ficação de todos os 36 mil genes da árvore, 
quase o dobro dos genes encontrados no 
genoma humano. A sequência publicada na 
revista Nature já havia sido disponibilizada 
online pelo projeto EUCAGEN no banco 
mundial de genomas (GenBank) desde 
2011, com o objetivo de acelerar centenas 
de projetos de pesquisa aplicada que já 
estavam em andamento.

"o genoma do eucalipto representa 
um verdadeiro manual de instruções para 
todos os projetos que visam compreender 
a base genética do seu rápido crescimento 
e sua inigualável capacidade de adaptação 
aos mais variados ambientes", ressalta 
Grattapaglia. Segundo ele, entender a base 
molecular da plasticidade do eucalipto é 
hoje um elemento chave para a susten-
tabilidade da indústria de base florestal 
frente ás mudanças climáticas que tendem 
a aumentar a incidência de secas, geadas e 
grandes flutuações de temperatura.

Além de gerar a sequência do genoma 
da árvore BRASUZ1 o projeto também 
sequenciou e analisou o genoma de uma 
segunda espécie adaptada a climas tempe-

rados, o Eucalyptus globulus, e investigou 
como o genoma controla o crescimento da 
árvore, integrando os dados genômicos com 
dados de campo levantados em projetos 
desenvolvidos no Brasil pela Embrapa e 
empresas parceiras. "diferentemente do 
que se pensava até alguns anos atrás, nós 
descobrimos que não são apenas algumas 
dezenas ou mesmo centenas de genes 
individuais que controlam o crescimento 
e adaptabilidade do eucalipto, mas sim 
milhares de genes e segmentos genômicos 
de função ainda desconhecida distribuídos 
por todo o genoma, operando em conjunto 
de forma integrada", explica o pesquisador. 
Se, por um lado, essa descoberta aumenta a 
complexidade da pesquisa de genômica fun-
cional que vai ocorrer nos próximos anos, 
por outro lado, revela a ampla diversidade 
genética ainda disponível no eucalipto para 
o melhoramento de sua produtividade e 
qualidade da madeira.

o Brasil, que tem se destacado no ce-
nário mundial de melhoramento genético 
e pesquisa genômica aplicada do eucalipto, 
resultado de mais de 30 anos de estudos 
desenvolvidos por instituições públicas e 
privadas, está em uma posição privilegiada 
para aproveitar de forma objetiva e concreta 
a informação disponível no genoma do eu-
calipto. Além disso, o sequenciamento deste 
genoma é um passo determinante para que 
a ciência possa expandir seu conhecimento 
a respeito da evolução e da biologia adapta-
tiva de plantas perenes, o maior repositório 
terrestre de carbono no planeta.

Dario Grattapaglia (Brasil); Alexander Myburg 
(África do Sul) e Gerald Tuskan (EUA)
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http://www.carvalholeiloes.com/agenda/
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Primeiro dia: Trecho entre a Fazenda Campo Alegre e Fazenda Santa Rosa 

Segundo dia: Cavalgada na Ramalhete se preparando para trecho final

o  Sindicato Rural de Rio Brilhante (MS) 
promoveu a 5° Cavalgada aconteceu nos dias 24 
e 25 de maio e homenageou o jovem  Leonardo 
Mendonça Thomaz.

A largada dos cavaleiros foi às 6h30 da 
Fazenda Campo Alegre, às 9h, aconteceu a 
primeira parada do dia para o tereré, seguin-
do caminho pelas estradas do município, por 
volta das  12h cavaleiros e amazonas chegaram 
a Fazenda Santa Rosa para o almoço e logo 
depois seguiram para a Fazenda Ramalhete 
onde estavam programados o jantar e pouso. 
A chegada foi debaixo de forte chuva, mas nada 
que comprometesse a alegria dos presentes.

o dia mal havia começado e o café da manhã 
já estava servido na Ramalhete, os integrantes 
da cavalgada levantaram acampamento e segui-
ram para a etapa final da cavalgada passando 
pela Fazenda Santa Terezinha para a parada do 
tereré e depois seguiram para o Sindicato Rural 
de Sidrolândia onde eram aguardados com um 
delicioso almoço de encerramento. 

V caValGada 
do sIndIcaTo 
rUral dE rIo 
brilhante-ms

Primeiro dia: Chegada 
dos cavaleiros a Fazenda 
Ramalhete para o pouso 
debaixo de forte chuva

Segundo dia: Ao som de 
berrantes a cavalgada 

seguiu para o Sindicato 
Rural de Rio Brilhante

Cavaleiros e amazonas  após o café da manhã na Fazenda Ramalhete
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http://www.circuitoexpocorte.com.br

