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DEZEMBRO DE 2019

EDITORIAL

Marcelo Lamounier 

Caros amigos, leitores e leitoras.

Alcançamos a 33ª edição e comemoramos 8 anos de circulação, pautado no meio 
rural e no agronegócio. Os desafios são muitos e constantes, mas o reconhecimento do 
público e apoio de nossos parceiros nos impulsiona sempre mais. Como não pode dei-
xar de ser, trazemos conteúdos interessantes e de muita qualidade para que vocês apre-
ciem. Só temos a agradecer aos nossos anunciantes que acreditam no retorno da revista 
e estiveram conosco. Aos leitores, que cada vez mais admiram e apoiam nosso projeto, 
e aos nossos amigos, familiares e colaboradores, que nos incentivam continuamente. A 
todos vocês nosso sincero agradecimento. Essa conquista é de todos nós! 

 Em nosso especial de capa você vai conhecer Bruno Lamis. Um advogado apaixo-
nado pela família, pela profissão e um incansável na luta em defesa das vítimas dos de-
sastres com barragens. O entrevistado da edição é o Presidente da Fiemg, Flávio Roscoe 
Nogueira. O criador de Mangalarga Mauro Luiz Rodrigues de Souza e Araújo é o perso-
nagem desta edição. 

Na Seção Como Fazer você vai aprender  a fazer uma horta caseira de temperos. A 
nova soja de cor preta chegou agradando com seu sabor e riqueza nutricional. Você vai 
conferir também sobre bem estar animal e anemia. Preparamos uma página em come-
moração aos oito anos da Revista Mercado Rural especialmente para você. Relembre 
conosco tudo que aconteceu de lá pra cá. 

Tem a alta da produção de tilápias no Brasil; abelhas que aplicam fungicidas,  recor-
de na produção de ovos, vacinação Febre Aftosa, o agronegócio rompendo barreiras, 
balanço do setor de leite em Minas Gerais, Conseleite, Grão de bico nacional, energia 
elétrica rural, os 15 anos da Fenacan, Agrobit, Contrato de trabalho verde e amarelo.

Novas espécies de tubarões em Natureza. O COP25 em Londres e a participação dos 
estados brasileiros. A exportação de carnes em Economia. Em Bebidas trazemos o Cozu-
mel. A novidade fica por conta da Seção Opinião que traz artigo sobre o agronegócio.  
Em automóveis a história dos carros de boi e em receitas você vai aprender um delicioso 
e prático salpicão de peru. Canários na Seção Pet e sobre os cavalos marinhos na Seção 
Exótica.  Em Turismo, Conceição do Ibitipoca – MG, Dicas da Agrosid fala sobre diarreia 
em bezerros. 

Nacional do Campolina Marchador, Nacional do Cavalo BH, ExpoAlpes Mini Animais, 
Semana Internacional do Café. Em Mosaico trazemos ABCCMM Campeonato Brasileiro de 
Marcha e Confraternização Raça Pônei , Giro Rural e agenda fecham essa edição. 

Trabalhamos com dedicação e muito entusiasmo para disponibilizar a cada um de 
vocês, amigos leitores, como é de praxe, uma revista agradável de ler, bonita e sobretudo, 
de muita credibilidade. Continuaremos empenhados em fazer um veículo de qualidade, 
com conteúdo diversificado e reportagens atrativas. Como tenho dito, o diferencial da 
nossa revista é, sem dúvidas, a variedade de assuntos abordados em seu conteúdo edi-
torial, envolvendo o agronegócio de forma leve, no entanto, tratan-
do com seriedade assuntos de grande interesse de nossos leitores. 
Tudo isso aliado a um projeto editorial atrativo e uma revista bonita. 
 
Que 2020 seja um ano de muitas realizações para todos nós! 
 
Boa leitura. Espero que gostem! 

 
A Revista Mercado Rural é um luxo 

e essa edição falando de Itapecerica 
está tri luxo.  

Kiki Ribeiro – Itapecerica/MG     

Valeu, revista top.Vários temas legais 
e importantes. Obrigado, parceiro.

Marcio Gatto – Itapecerica/MG       

Muito boa esta revista, com um conteúdo 
muito proveitoso, parabéns!

 Alexandre Madeira – Itapecerica/MG   

Simplesmente a revista é um show com 
matérias espetaculares e com um conteúdo 

que dispensa comentários. 
Herley Souza Sales – Itapecerica/MG  
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Mercado Rural: Primeiramente dis-
corra sobre o papel do Sistema Fiemg 
baseado em sua missão, visão e valores.

Flávio Roscoe: O Sistema FIEMG 
tem como missão promover a indústria 
mineira em sintonia com os interesses 
da sociedade, estimulando os valores 
da livre iniciativa e o empreendedoris-
mo. Atuamos, em parceria com os sin-
dicatos empresariais da indústria minei-
ra, na defesa de interesses do setor, na 
educação, na promoção da competitivi-
dade, na inserção em novos mercados 
e na menor intervenção do Estado nas 
atividades produtivas.

Temos como valores a busca por 
resultados para a indústria de Minas, a 
consonância dos interesses do setor e 
da sociedade, a transparência e ética 
em todos os relacionamentos, a disse-
minação da cultura da livre iniciativa, 
a meritocracia, a governança compar-
tilhada, o respeito às diversidades e 
aos valores individuais, a austeridade e 
responsabilidade no uso dos recursos, a 
proatividade, produtividade, inovação 
e intraempreendedorismo.

Mercado Rural: Ao ser empossado 
presidente da Fiemg em maio de 2018 
o senhor lançou um desafio: Construir 
um ambiente de negócios competitivo 
para a indústria mineira. Como isso se 
deu até o momento, levando em consi-
deração os percalços pelos quais a eco-
nomia brasileira e mineira atravessam.

Flávio Roscoe: Temos importantes 
resultados. Não significa que a econo-
mia e a indústria mineira e brasileira 
estejam voando em céu de brigadeiro, 
mas que construímos o caminho para 
retomarmos o crescimento em 2020.

A gestão da FIEMG inspira-se em 
um modelo participativo, que une as 
dez Regionais, nossos 136 sindicatos 

ENTREVISTA

Flávio Roscoe Nogueira
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais  
-Sistema FIEMG. Empossado em maio de 2018, Flávio Roscoe fala 
em entrevista à Mercado Rural sobre a construção de um ambiente 
competitivo para a indústria mineira, sobre a redução unilateral das 
tarifas dos impostos incidentes sobre as importações sinalizada pelo 
Governo e outros assuntos importantes.

filiados e milhares de empresas a eles 
associadas, em todos os segmentos 
industriais, em todas as regiões do es-
tado. De fato, o compartilhamento de 
ideias, objetivos e metas nos conduz 
a uma gestão efetivamente solidária, 
comprometida com os reais interesses 
da indústria e das nossas Minas Gerais. 
O associativismo empresarial está mais 
forte em Minas.

Foi com esse espírito colaborativo 
que construímos bem sucedidas cam-
panhas e ações conjuntas entre FIEMG, 
sindicatos e empresas industriais. São 
exemplos disso nossos posicionamen-
tos sobre a reforma da previdência, a 
Lei da Liberdade Econômica, a redução 
dos juros – tudo tornado realidade no 
país. A soma desses fatores trouxe me-
lhor ambiente de negócios no Brasil e 
já é resultado direto da união que pre-
gamos para a retomada do desenvolvi-
mento brasileiro.

Mercado Rural: Sobre a redução 
unilateral das tarifas dos impostos inci-
dentes sobre as importações sinalizada 
pelo Governo. Como isso pode impac-
tar a economia e as relações comerciais?

Flávio Roscoe: É importante deixar 
claro: a abertura comercial é necessária, 
sim, mas sua implementação exige cui-
dados. No processo unilateral de redu-
ção de tarifas, sem ganhar nada em troca, 
o país abre mão de defender os interes-
ses de sua economia, de suas empresas, 
desiste de conquistar fatias importantes 
nos grandes mercados mundiais e, no 
extremo, entrega o seu próprio mercado 
aos produtos estrangeiros.

Outro argumento que desaconse-
lha a redução unilateral de tarifas é a 
situação das empresas brasileiras, su-
focadas por “custos ocultos”, na verda-
de, “impostos ocultos” que só existem 

no Brasil. São encargos e obrigações 
acessórias, cotas de aprendizes e treina-
mentos, autorizações, licenças e outor-
gas ambientais, além de um cipoal de 
impostos que obrigam a indústria na-
cional a investir muito mais tempo do 
que o necessário em atividades-meio 
que oneram a produção. São, todos, 
custos que impactam a competitivida-
de da empresa brasileira, uma vez que 
os concorrentes internacionais não es-
tão sujeitos a nada parecido. Estudos 
realizados pela FIEMG mostram que os 
“impostos ocultos” oneram em até 17% 
a produção das empresas.

Por tudo isso, a redução unilateral 
das tarifas sujeita as empresas brasilei-
ras a condições desiguais de competi-
ção, tendo como resultados o aumento 
do desemprego, a queda na renda e a 
falência de indústrias. Para a própria 
União, significa abrir mão de aproxima-
damente R$ 60 bilhões em arrecadação 
de impostos de importação – o equiva-
lente a 45% da meta de déficit primário 
previsto para 2019.

Mercado Rural: Sobre o Programa 
Minas Livre para Crescer lançado recen-
temente, quais os principais pontos a 
serem destacados e as expectativas?

Flávio Roscoe: O Minas Livre para 
Crescer é um programa do Governo do 
Estado que conta com total apoio de di-
versas entidades de classe, entre elas, a 
FIEMG. O objetivo é tornar Minas o esta-
do mais livre de se empreender no país, 
com mais competividade e atrativos 
para se investir.

A iniciativa se apoia no tripé “Presun-
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ção de liberdade no exercício de ativida-
des econômicas”, “Presunção de boa-fé 
do particular” e “Intervenção subsidiária, 
mínima e excepcional do Estado sobre 
as atividades econômicas”.

Dentre os resultados esperados 
para os mineiros estão a diminuição da 
burocracia, o aumento da concorrência, 
a geração de emprego e renda, a me-
lhoria do ambiente de negócios, a atra-
ção de investimentos e a racionalização 
e otimização da atividade estatal.  

Mercado Rural: Qual a posição de 
Minas Gerais na escala de produção 
industrial? Em sua opinião, o que falta 
para que o estado alcance níveis maio-
res?

Flávio Roscoe: Em 2019, a indústria, 
em especial a mineira, enfrentou impor-
tantes desafios econômicos, políticos, 
sociais e ambientais. Mas as perspectivas 
são muito positivas, pois o Brasil come-
ça a respirar e dar sinais de recuperação 
pautados por avanços como a reforma 
da previdência, a redução da taxa de ju-
ros e ainda as medidas em favor da liber-
dade econômica. Sem dúvidas, temos 
bases para um ano de 2020 melhor. 

Para que possamos alcançar níveis 
maiores de excelência e produtivida-
de, o Brasil precisa definir uma agenda 
prioritária: os investimentos em infraes-
trutura. Seja por meio de Parcerias Pú-
blico-Privadas, privatizações ou mesmo 
investimentos do setor público. Dessa 
forma nós teremos a chance de viabili-
zar um crescimento sustentável do país. 

Mercado Rural: Sabemos que as in-
dústrias têm compromissos de grande 
relevância nas áreas sociais, ambientais e 
educacionais. Em um âmbito geral, como 
a FIEMG incentiva e cobra estas ações? 

Flávio Roscoe: É missão da FIEMG 
promover a indústria mineira em sinto-
nia com a sociedade. Portanto, a inte-
gridade e a sustentabilidade estão em 
nosso DNA. Atuamos fortemente na 
promoção da cultura da integridade e 
de relações mais éticas, oferecendo ca-
pacitações e orientações para apoiar as 
empresas na construção de governança 
corporativa e de práticas mais respon-
sáveis. Ao fazer isso, estamos convic-
tos de trabalharmos pela retomada do 
crescimento do país, atraindo mais e 
melhores investimentos, gerando ne-
gócios e oportunidades.

Recentemente, lançamos, em par-
ceria com a Controladoria-Geral do 
Estado e com a Controladoria-Geral de 
Belo Horizonte, um guia que contribui 

para a disseminação de gestões mais 
transparentes – nas esferas pública e 
privada. É um ótimo exemplo dessa 
atuação sustentável e em consonância 
com os anseios da sociedade.

Mercado Rural: Fale sobre proje-
tos, eventos e programas em desen-
volvimento que favoreçam a atividade 
industrial em Minas Gerais.

Flávio Roscoe: De forma ampla, 
é preciso falar da defesa de interesses 
do setor industrial e do país. Citamos 
a reforma da previdência e a Lei da Li-
berdade Econômica, que são resultados 
direto dessa ação e que favorecem a ati-
vidade produtiva brasileira.

Há, além dessa fundamental atu-
ação, o desenvolvimento de projetos 
que apoiam a indústria mineira. É o 
caso do Programa FIEMG Competitiva 
que desenvolve projetos focados no 
aumento da produtividade e competiti-
vidade da indústria. São construídos em 
parceria com os sindicatos empresariais 
filiados à FIEMG, com base nas necessi-
dades setoriais, e oferecidos para gru-
pos associados. 

Por meio da nossa Assessoria de Re-
lações Sindicais, promovemos o Projeto 
de Fortalecimento Sindical. A capacita-
ção busca aprimorar práticas de gestão 
dos sindicatos baseando-se nos pilares 
da liderança, representatividade, comu-
nicação e gestão do negócio, visando a 
melhoria da gestão, o aumento do asso-
ciativismo e a sustentabilidade sindical. 

Para preparar as nossas indústrias 
frente aos desafios do mercado exte-
rior e aprofundar seus conhecimentos 
em temas específicos, temos a área de 
Negócios Internacionais que oferece 
consultorias, treinamentos, promove 
encontros e missões em todo o mundo. 

Não podemos deixar de destacar os 
grandes eventos que apoiamos e são 
grandes promotores de negócios para 
diversos segmentos industriais minei-
ros. Temos o Minas Trend, que envol-
ve a cadeia produtiva da indústria da 

moda; o Minascon, com foco na indús-
tria da construção civil; o Superminas, 
que envolve o setor supermercadista e 
a indústria alimentícia; e a Exposibram, 
que promove iniciativas da indústria da 
mineração. 

Com uma atuação diversa, técnica 
e focada nas reais necessidades dos 
industriais, a FIEMG contribui para a 
profissionalização e fortalecimento do 
setor. 

Mercado Rural: Chegamos ao final 
de 2019. Para 2020 quais são as ações 
mais urgentes? Deixe uma mensagem 
para os leitores da Revista Mercado Rural. 

Flávio Roscoe: O Brasil fecha o ano 
com sinais de recuperação na econo-
mia. Iniciativas pautadas pelo governo 
federal como o controle da inflação, a 
redução da taxa básica de juros, a lei 
da Liberdade Econômica e a aprovação 
da reforma da Previdência contribuem 
para o otimismo da classe industrial.

Para o próximo ano nós esperamos 
a continuidade do processo de recupe-
ração do mercado de trabalho e novos 
cortes da taxa básica de juros, assim 
como a melhora da percepção de con-
fiança de empresários e consumidores. 
A agenda de reformas tributária e ad-
ministrativa tem potencial de favorecer 
uma recuperação mais robusta da eco-
nomia brasileira para os próximos anos. 

Gostaria de dizer aos leitores da Re-
vista Mercado Rural que a união entre o 
campo e a indústria é fundamental para 
o fortalecimento da nossa economia. 
Representamos segmentos que, juntos, 
geram riqueza para Minas e para o Brasil. 
Geramos postos de trabalho que possibi-
litam uma vida digna a milhares de minei-
ros. Nosso objetivo é crescer e prosperar 
unidos, pois, desta forma, poderemos al-
cançar o desenvolvimento econômico e 
social que Minas e o Brasil merecem.
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Mauro Luiz Rodrigues de Souza e Araujo é criador de Mangalarga Marchador No Ha-
ras Tragaluz, Sítio Júlio César, em Itapecerica, estado de Minas Gerais. Nascido em uma 
região onde há muitos criadores e amor por cavalos, Itabira, também em Minas, Mauro 
Luiz morou por alguns anos em Governador Valadares, durante sua infância. 

Mauro atua como consultor jurídico na área ambiental desde a década de 90 quando 
se formou na Faculdade de Direito Milton Campos, época em que estavam sendo edita-
das as primeiras normas ambientais. “Poucos profissionais enxergavam no Direito Am-
biental como um potencial ramo para prestação de serviços, a maioria queria atuar em 

áreas de Família, Trabalhista, Tributária. Participar de Conselhos de entidades de classe 
me ajudou, discutia as regras que seriam aplicadas, talvez este tenha sido o grande mar-

co na minha carreira, pois a partir daí, a aplicação do direito ficou mais fácil”.
O sucesso nas ações que defendia, principalmente no ramo de Siderúrgicas, 

trouxe o “boca a boca” entre os clientes de diversos ramos, sendo a maioria ligada 
ao agronegócio. “Hoje tenho uma boa carteira de clientes na área de prestação 
de serviços ambientais, desde o licenciamento até a representação em proces-
sos contenciosos”.

Mangalarga: paixão de criança

Foi nessa época que teve contato com animais todo fim de semana, ain-
da que não fossem seus. O tempo passou, a vida o levou a morar em cidades 
maiores e acabou se distanciando dos animais, mas o destino tratou de fazê-lo 
reencontrar a paixão de criança, mesmo que fosse através de uma doença.

“Fui diagnosticado com um Linfoma, e durante o tratamento do câncer, 
precisei ficar internado por até seis dias, durante alguns meses. No quarto do 
hospital, para passar o tempo, além de trabalhar (não poderia deixar de fazê
-lo), comecei a estudar sobre o Cavalo Mangalarga Marchador”. 

Foi de dentro do hospital que Mauro começou a adquirir seus primei-
ros cavalos desta raça em leilões. “Hoje, já curado, entendi o quanto isto 

me fez bem e me ajudou naqueles momentos. O apoio incondicional 
de Márcia, minha esposa, das minhas filhas, Marina e Duda, dos meus 

pais, irmãos, cunhados e amigos também foi fundamental”.  Márcia 
abraçou a causa de tal maneira que além de apoiar Mauro no pro-

jeto, também faz parte dele. “Ela adora criar e montar, já fize-
mos curso de montaria e manejo de cavalos juntos.”      

Criar animais de excelência em andamento e morfolo-
gia, focando a melhor genética, e que possam servir aos 
usuários do cavalo Mangalarga Marchador é o foco da 
criação de Mauro Luiz no Haras TRAGALUZ, em Itapeceri-

ca, MG. “No meu caso, esses usuários ainda são a família e 
os amigos, mas, no futuro, quem sabe, criar de forma a co-

mercializar um bom cavalo para aqueles que amam montar 
e fazer cavalgadas”.   

PERSONAGEM

Mauro Luiz 
Rodrigues de 

Souza e Araújo
Um homem determinado, apaixonado por sua família 

e por sua criação de Mangalarga Marchador
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projeto faço com paixão. Esta paixão me 
trás foco, que o que também me move, 
daí, quando você percebe, as dificuldades 
ficaram no passado, ou até mesmo passa-
ram desapercebidas”. 

 

Pingue-pongue

Família: A base de tudo
Viagem: Peru (a primeira viagem que fiz “mochilando”, 
ainda na década de 80)
Comida: “arroz com feijão”
Um lugar: Haras Tragaluz (Itapecerica/MG)
Uma companhia: Minha esposa e minhas filhas, a 
quem devo muito do que hoje eu sou!
Música: Aquela que faz bem a alma, portanto, depende 
do momento.
Filme: Forrest Gump – O contador de histórias
O que te distrai: Uma prosa leve e engraçada.
Felicidade: Ver minhas filhas crescendo bem educadas
Tristeza: Ver que o mundo está cada dia mais doente
Cavalos: Aquele que se você possa admirar e montar
Gado: Aquele que forneça uma boa carne para fazer um 
bom churrasco

Apesar de ter iniciado a criação a pou-
co tempo, o reconhecimento já chegou. 
“Comecei minha criação a pouco mais 
de um ano e já conseguimos um título: 
“Campeã Potra Mirim”, foi na pista da 7ª 
Exposição Regional Especializada do Cen-
tro Oeste Mineiro, em Divinópolis”. O fato 
levou Mauro a querer aprimorar ainda 
mais a criação de marchadores. “Meu pen-
samento é fazer uma criação de excelên-
cia para depois pensar em outras raças”. 

Para 2020 ele conta que está inves-
tindo ainda mais no bem estar do cavalo. 
“Estou implantando mais pastagens de 
boa qualidade, redondel elétrico, baias e 
lanchonetes, além de adquirir animais de 
reconhecida e consagrada genética.”

Agronegócio
Entusiasta da capacidade brasileira de 

produzir alimentos e produtos florestais de 
forma sustentável, Mauro acredita que ne-
nhum outro país tem esta capacidade em 
larga escala. “Atuo como consultor jurídico 
na área ambiental desde a década de 90, pe-
ríodo que fiz muitos clientes e amigos dentro 
dos diversos ramos do agronegócio”. 

Atualmente Mauro trabalha também 
com plantio de pastagens e milho para 
uso exclusivo na alimentação dos animais. 
“Meus pais têm uma propriedade em Ita-
bira, toda de Mata Atlântica exuberante, e 
que está intocável, usamos apenas como 
área de preservação ambiental. Desde 
muito cedo tive contato com os hábitos 
da terra, que perdi depois na adolescên-
cia quando mudamos para o Rio de Ja-
neiro, onde permaneci até os 18 anos, e 
vindo para Belo Horizonte na década de 
80. Nesta época perdi o contato com o 
meio rural, mas após casar, através da fa-
mília de Márcia, a quem sou eternamente 
grato, tive a oportunidade de usar parte 
da propriedade deles em Itapecerica, para 
realizar este sonho de criança esquecido, 
e foi quando comecei a criar os cavalos”.

Sucesso
Na opinião de Mauro Araujo, “assim 

como um bom prato exige o uso dos me-
lhores ingredientes, a criação de cavalo 
também exige a escolha da melhor genéti-
ca que seu dinheiro conseguir pagar”. Para 
ele, o bem estar do animal deve ser a prio-
ridade. “Temos que estar constantemente 
atualizados sobre o manejo dos animais, 
participar de cursos e perguntando, sem 
medo, o que fazer para quem sabe mais 
que você. Portanto, contrate uma boa as-
sessoria, invista nos seus colaboradores de 
forma que eles engajem no seu projeto e 
compartilhem de seus sonhos”.

Dificuldades
Um das maiores dificuldades encon-

tradas, na opinião de Mauro, é a falta de 
incentivo aos pequenos produtores. “No 
meu caso, todas as despesas rurais são 
custeadas com o que ganho na advoca-
cia. Sei de pessoas que estão lutando com 
muita dificuldade, e que infelizmente 
estão tendo que abandonar suas terras, 
seja por falta de recursos financeiros, seja 
por falta de segurança”.   Uma maneira de 
amenizar a situação, segundo o advogado 
e criador, seria as cidades, principalmente 
as do interior, olharem com mais carinho 
para o produtor que está no seu entorno. 
“Por poucos reais a menos, às vezes nem 
isso, as pessoas estão preferindo comprar 
produtos em hipermercados, acabando 
com o comércio local.”

Determinação
 
“Na minha vida nem sempre divido 

minhas ações entre a categoria dos atos 
difíceis e fáceis. Quando entro em um 

Maria Eduarda ( filha ) , Márcia Lamounier ( esposa ) , Mauro Araújo (pai ) , Mauro Araújo, Irene Araújo (mãe ) e Marina Araújo (filha)

Maria Eduarda e Márcia Lamounier
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COMO FAZER

Para espécies de maior porte, utilize uma estaca para 
tutoramento da muda. Dessa maneira ela se manterá reta até 
suas raízes serem capazes de suportar condições adversas.

HoRtA cASeiRA de teMpeRoS
Você sabia que é possível ter uma pequena horta de frutos, hortaliças e até dos seus 
temperos preferidos no seu jardim ou até mesmo na varanda de casa ou do apartamento?
Terra, adubo orgânico, sementes, ou mudas e ferramentas adequadas já são o suficiente 
para começar. Os problemas com a falta de espaço, ou tempo, podem ser solucionados 
com vasos autoirrigáveis. As dicas desta seção são baseadas em informações da Fatto 
Comunicação.

Uma das etapas fundamentais do cultivo é o plantio, ou 
semeadura. A maioria das espécies são comercializadas 
em mudas, o que acelera o desenvolvimento reduzindo 
possíveis perdas na germinação. Vamos ao passo a passo: 

Caso a muda esteja em um recipiente, retire-a com 
cuidado para não desmanchar o torrão. Se ela estiver 
em uma embalagem biodegradável, pode plantar com 
recipiente e tudo.

Evite colocar adubo em contato direto com as raízes. 
A adubação mais intensa deve ser realizada ainda no 
preparo do solo. 

Agora é só cuidar com muito carinho e regas adequadas. 
Logo você estará consumindo um alimento fresco, sem 
nenhum agrotóxico e que você mesmo plantou.

Verifique o espaçamento entre as plantas, pois elas 
crescerão ocupando uma área bem maior do que 
quando pequenas.

Mantenha o mesmo nível do torrão da muda em relação 
ao solo.

Comprima a terra no entorno da muda após o plantio e 
irrigue com abundância para que o solo se acomode ao 
redor das raízes.
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Foi iniciada em outubro a produção 
de sementes da BRSMG 715A, soja de 
coloração preta desenvolvida pela Em-
brapa, em parceria com a Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 
(Epamig) e com a Fundação Triângulo, 
na safra 2019/2020.

A nova leguminosa é rica em antio-
xidantes e apresenta sabor suave, uma 
característica importante porque a re-
sistência ao gosto forte da soja foi por 
muito tempo um desafio para a pesqui-
sa científica, que tentava promover a 
adoção da leguminosa na alimentação 
humana de maneira mais ampla.

Para o pesquisador da Embrapa 
Soja no Paraná, 
Roberto Zito, 
a produção de 
sementes da 
BRSMG 715A 
está sendo ini-
ciada nesta sa-
fra para atender 
a uma expecta-
tiva inicial de 
cultivo em 50 
hectares.  

Mercado

A soja preta foi apresentada no V 
Workshop Nichos de Mercado para o 
Setor Agroindustrial, que a Embrapa re-

Novo grão tem mais proteína 
que feijão e sabor aprovado

Soja preta

alizou com o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae 
Nacional) no Memorial da América Lati-
na, em São Paulo. O evento aconteceu 
paralelamente ao congresso gastronô-
mico Mesa São Paulo 2019, de 24 a 27 de 
outubro.

O objetivo foi o de aproximar indús-
trias, produtores rurais e segmentos do 
mercado interessados em parcerias e 
negócios relacionados a ativos desen-
volvidos pela Embrapa. 

“Sojoada”

A BRSMG 715A é capaz de enrique-
cer nutricionalmente uma feijoada, 
ou mesmo substituir completamente 
o feijão, já que é uma excelente fon-
te de proteína. “Os testes que fizemos 
mostraram que a soja preta tem sabor 
mais agradável e maior facilidade de 
cozimento do que a comum. Ela ainda 
é rica em antocianina, um antioxidante 
natural que reduz o envelhecimento 
das células”, explicou a pesquisadora 
Ana Cristina Juhász, da Epamig.

Ana Cristina afirma ainda que as 
avaliações sensoriais indicaram que 
o sabor da soja preta foi considerado 
suave e bem aceito no preparo de sa-
ladas, na mistura com feijão preto e até 
mesmo na elaboração de “sojoada”, ou 
feijoada de soja preta.

O tempo de cozimento foi menor 
quando comparado ao de outras culti-
vares, principalmente em relação à soja 
marrom, que possui o maior tempo 
de cozimento entre as cultivares para 
alimentação humana, nas avaliações 
realizadas pela cientista. “Essa caracte-
rística é importante para a dona de casa 
que vai cozinhar a soja”, ressalta. “Os 
grãos também não soltam a casquinha 
(tegumento) e não formam espuma na 
panela de pressão durante seu cozi-
mento, características que as cultivares 
para indústria possuem e que o consu-
midor não aprecia”.

Antioxidante

Os grãos da soja preta possuem 
grande quantidade de ácidos graxos 
monoinsaturados, o que lhes confere 
maior estabilidade oxidativa. Ao com-
parar a capacidade antioxidante da BR-
SMG 715A, a Embrapa concluiu que a 
soja preta tem pelo menos 1,8 vez mais 
atividade antioxidante que a soja ama-
rela. Isso significa que a nova variedade 
tem maior capacidade para prevenir o 
envelhecimento, por exemplo.

E tem mais. De acordo com a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa), o consumo diário de no mínimo 
25 gramas de proteína de soja pode 
ajudar a reduzir o colesterol. 

“É muito gratificante 
ver uma cultivar 

atender a um nicho 
de mercado, tanto 
pelo seu potencial 
produtivo quanto 
pelas qualidades 

nutricionais”. 
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o bem estar animal interfere na 
qualidade do leite e laticínios

Credito das imagens:  Accessus Comunicação

Segundo estimativa do IBGE, em 
2018, o Brasil atingiu o índice popula-
cional de 208,4 milhões de habitantes. 
Mesmo com todo o aparato tecnológi-
co oferecido pela agroindústria para su-
prir a demanda alimentar, é necessário 
o despertar, para a qualidade de vida e 
bem estar dos animais, em prol da alta 
rentabilidade, e assim, gerar o mínimo 
de desperdício e obter boa posição no 
mercado.

Pensando no contexto de qualidade 
de vida e bem estar animal para ofere-
cer ao consumidor alimento nutritivo, 
valorizando os benefícios à saúde, além 
da satisfação das de-
mandas sensoriais, que 
o casal de produtores 
do laticínio de búfala, 
Queijo do Marajó Fa-
zenda São Victor, Ce-
cília e Marcus Pinhei-
ro, na Ilha do Marajó, 
adotaram as melhores 
práticas para a garan-
tia de conforto junto 
ao rebanho de búfalos 
da própria fazenda.  

O produtor Marcus 

que também é bubalinocultor, com am-
pla expertise em agronegócios, ressalta 
que um planejamento bem executado, 
valorizando as condições naturais para 
que os animais vivam na zona de con-
forto e sem estresse, é muito importan-
te para obter êxito em qualquer cadeia 
produtiva, principalmente, quando 
se trata de laticínios. “Vários fatores 
influenciam diretamente na produti-
vidade e qualidade do leite, e conse-
quentemente, nos derivados, entre eles 
podemos destacar a nutrição, a quali-
dade de vida e o bem estar do animal 
e capacitação da equipe com um todo”.

Além dos valores e be-
nefícios alcançados com 
as práticas de bem-estar 
animal, a importância do 
método para a cadeia pro-
dutiva é a possibilidade de 
exploração e atendimento 
de mercados consumido-
res mais exigentes, por 
isso, hoje, os interesses es-
tão voltados em alcançar a 
qualidade final desejada 
do produto através do 
bem-estar.

 

 Bem estar animal

De acordo com a Organização Mun-
dial de Saúde Animal, o bem-estar ani-
mal é a maneira como o animal lida com 
o seu entorno, e dessa forma inclui-se 
comportamento e sentimentos. Quan-
do se trata de animais de produção, 
atribui-se a boas condições de bem-es-
tar quando são atendidas o que cha-
mam de “cinco liberdades”, nas quais 
procura-se adotar e incorporar padrões 
básicos e mínimos de qualidade de vida 
para os animais, entre eles destacam-se: 
livres de fome, sede, má nutrição, dor, 
lesão, doença, medo, angústia e qual-
quer sensação de desconforto.

Pesquisas realizadas pela Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa) mostram que o conforto 
térmico oferecido pelas árvores e águas 
refletem de maneira positiva nos ín-
dices de produção, destaques para o 
peso, quantidade e qualidade de leite, 
e inclusive na reprodução animal. As-
pectos que refletem nos diferenciais da 
bubalinocultura brasileira, a exemplo 
de rebanho e pasto, e assim, consoli-
dando a agropecuária na região norte 
do Brasil.

“Nosso trabalho 
respeita a preservação 

dos animais e meio 
ambiente. Medidas que 
refletem na qualidade 

do produto final, que é o 
queijo, proporcionando 

versatilidade e muito 
sabor.”, frisa Cecília. 
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Oito anos sendo distribuída em todo o Brasil
A Revista Mercado Rural está completando oito anos de circulação ininterrupta em território 
nacional e é com muito orgulho que comemoramos esta conquista e vitória. Vitória que não 
é só nossa, mas sim de todos que acreditaram e apoiaram este projeto, apoio fundamental 
para viabilizar cada uma das 33 edições da revista. 
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Marcelo Lamounier | Diretor Editor

ReViStA
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Em agosto de 2011, quando surgiu 
a ideia de lançar uma revista de agro-
negócio, tudo era apenas um sonho. 
O sonho virou um projeto e o projeto 
virou realidade. Foi um enorme desafio, 
não imaginei que fosse ir tão longe, que 
hoje a revista estivesse bem posiciona-
da, como um dos principais veículos de 
comunicação do Agronegócio de Minas 
Gerais. Espero que continue conquis-
tando mais e mais espaço, mais leitores 
e admiradores, levando para todo o 
Brasil, com todo o nosso carinho, as no-
tícia  do agronegócio brasileiro. 

Foi com muito trabalho, muito es-
forço, muita luta, determinação e con-
fiança, que eu jamais desisti desse so-
nho. A revista virou o ar que eu respiro. 
Eu digo sempre que amanheço, passo 
o dia e durmo pensando na revista. Ela 
é meu café da manhã, meu almoço e a 
minha janta. Foi no fundo da alma e do 
coração que busquei muita força para 
continuar com o projeto da revista e 
com isso chegar à marca de 33 edições, 
lançadas a cada trimestre, apresentan-
do um olhar reflexivo e ao mesmo tem-
po leve sobre assuntos relacionados ao 
meio rural, especialmente. 

A Revista Mercado Rural é um projeto 
que retrata, em oito anos de crescimento, 
um elo forte com o homem do campo; 
com o produtor rural; com os pequenos, 
médios e grandes criadores, empresários 
e com todos que se identificam com os 
relevantes assuntos tratados. 

As seções fixas da publicação tra-
zem Economia, Natureza, Meio Am-
biente, Pet, Exótica, Receitas, Automó-
veis, Agenda, Personagem e Turismo, 
Como Fazer, Eventos Giro Rural. Entre-
vistas com destaques do universo agro-
pecuário e que promovem ações de de-
senvolvimento para o nosso país estão 
sempre em nossas pautas.

Os eventos, Leilões e Exposições, 
são sempre acompanhados por mem-
bros da equipe da Revista que trazem 
a apuração dos acontecimentos e co-
locam os leitores à par do que de mais 
importante acontece no meio.

“Cada matéria, cada artigo, cada 
imagem e fontes são criteriosamente 
selecionados para que nossos leitores 
tenham sempre o melhor conteúdo, 
distribuído num projeto gráfico, ousado, 
diferenciado e atrativo”. Hoje a Revista 
Mercado Rural se firmou, se posicionou, 
tem credibilidade, confiança, conquis-
tou o seu espaço, principalmente a acei-
tação e carinho dos nossos leitores. 

Meus agradecimentos a todos que 
por aqui passaram e deixaram a sua 
marca, seu negócio, sua criação, seu 
trabalho, seu apoio e o fundamental:  
a sua confiança no meu trabalho. Não 
vou citar nomes para não cometer ne-
nhuma injustiça, mas cada um que por 
aqui passou, foi muito importante e 
fundamental para viabilizar o projeto  
REVISTA MERCADO RURAL. 

Agradeço à Amanda Ribeiro que foi a 
minha sócia, ajudou a idealizar o projeto, 
acreditou em meu trabalho e seguimos 
juntos, até que um dia ela foi conquistar 
outros ares, outros lugares, outros de-
safios, sempre com muita competência 
e muito sucesso, obrigado de coração, 
sem você, nada disso teria sido possí-
vel. Agradeço também aos jornalistas, 
designers gráficos e colaboradores que 
por aqui passaram, fizeram e fazem um 
excelente e brilhante trabalho. Agradeço 
a Deus por me iluminar, proteger e me 
abençoar todos os dias da minha vida.

Finalizo com muita emoção, com os 
olhos cheios de água. Dedico essa edi-
ção Especial de 8 anos da revista ao meu 
amado e querido pai, que não está mais 
aqui, mas que tenho certeza está com o 
coração batendo forte, a mil por hora e 
muito orgulhoso do seu filho. Obrigado 
pai, pelo apoio e carinho que sempre teve 
comigo e com toda a nossa família. Obri-
gado mãe! Minha guerreira. São, minha 
companheira. Marcelinho, amigo e com-
panheiro de viagens, leilões, exposições, 
fazendas, tudo ligado ao agronegócio e 
ao campo, sempre ao meu lado. Luiza e 
Laura, filhas queridas, meus amores, e ao 
Ivan, que ainda não entende bem o que é 
a revista, mas que um dia espero que se 
orgulhe dos passos do seu avô. 
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A ocorrência de anemia interfe-
re na taxa de crescimento dos 
animais, bem como influen-

cia a ocorrência de enfermidades como 
pneumonia e diarreia neonatal (Ramin et 
al. 2012). A principal reserva de ferro no 
organismo de bezerros encontra-se no 
tecido hepático, geralmente essa reser-
va é suficiente para evitar a ocorrência 
de anemia grave se os bezerros recebe-
rem volumoso nas primeiras semanas de 
vida. Dessa forma, a ocorrência de ane-
mia, em especial por deficiência de ferro, 
acomete com maior frequência bezerros 
que recebem dietas exclusivas a base de 
leite por várias semanas, podendo afetar 
as taxas de crescimento e a conversão 
alimentar desses animais (NRC 2001). 

Tal deficiência decorre da baixa con-
centração desse mineral no leite, cres-
cimento pós-natal rápido dos animais 
e reserva escassa desse mineral no or-
ganismo (Moosavian et al. 2010). Algu-
mas pesquisas mostraram decréscimo 
abrupto no teor de ferro do colostro 
logo nas primeiras horas após o parto, 
bem como diminuição significativa na 
concentração sérica de ferro, contagem 
de hemácias e teor de hemoglobina 
em bezerros neonatos no decorrer das 
primeiras semanas de vida, que pode 
resultar em anemia (Fagliari et al. 1998, 
Rizzoli et al. 2006). No entanto, a ocor-

Anemia: causas e perdas econômicas em bovinos
rência de anemia também pode estar 
relacionada a outros fatores nutricio-
nais, tais como a falta de acesso dos be-
zerros a forragem nas primeiras sema-
nas de vida ou a deficiência de minerais 
como cobre, selênio, zinco e cobalto 
(Ramin et al. 20102). Em alguns casos, a 
anemia pode ter origem medular, como 
deficiência na produção, problemas de 
doença renal crônica e deficiência de 
proteínas e vitaminas.

Os macroelementos são os minerais 
de maior necessidade aos animais, Ca, 
P, Mg, K, Na, Cl e S, e os micros, Se, Zn, 
Fe (bezerros amamentados necessitam 
de complementação de Fe), Cu, Co tam-
bém são necessários. A menor disponi-
bilidade de pastagem nos períodos de 
seca diminui a quantidade de energia e 
proteína, ocorrendo redução de mine-
rais e vitaminas. 

Essa deficiência nutricional leva à 
perda de peso, redução do crescimento 
animal, queda de desempenho produti-
vo, hipocalcemia, baixa fertilidade, ane-
mia, distúrbios metabólicos como ce-
tose e acidose, baixa imunidade, maior 
ocorrência de ecto e endoparasitas 
(verminoses, mosca-do-chifre e do está-
bulo e carrapatos) que podem agravar a 
situação corporal dos animais, aumen-
tando a predisposição ao aparecimento 
de doenças. 

A tristeza parasitária em bezerros é 
uma das causas de anemia em geral e 
bem preocupante também, bezerros 
infectados desenvolvem um conjunto 
de sintomas clínicos, como mucosas 
pálidas, depressão, dispneia, fadiga em 
excesso ou intolerância ao exercício, 
icterícia, respiração alterada e aumen-
to da frequência cardíaca, em alguns 
casos, a urina pode estar escura e as 
faces internas dos pavilhões auriculares 
ictéricas. Nos animais adultos é possível 
identificar a diminuição da produção de 
leite, atraso no desenvolvimento cor-
poral e reprodutivo. Animais doentes 
deixam de se alimentar e beber água, 
resultando em desidratação acentuada, 
fraqueza generalizada e danos ainda 
maiores que geralmente levam a morte. 

Para reduzir essas perdas é neces-
sário um manejo com suplementação, 
tendo como objetivo suprir as neces-
sidades nutricionais. As vantagens da 
suplementação são: aumentar o for-
necimento de nutrientes, melhorar a 
eficiência alimentar, auxiliando nos 
períodos de desmama, reduzir inter-
valo entre partos e diminuir a idade ao 
abate. Com esse controle nutricional, 
associado a protocolos, as proprieda-
des passarão pelo período de seca sem 
perdas significativas, através de um ma-
nejo adequado.
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A cadeia da produção de peixes 
cultivados no Brasil, que em 2018 atin-
giu 722.560 toneladas, com receita de 
cerca de R$ 5,6 bilhões, reservou para 
a tilápia um grande posto, o do quarto 
produtor de tilápias do mundo. A tilápia 
representa 55,4% da produção do país. 
Os peixes nativos, liderados pelo tam-
baqui, participam com 39,8% e outras 
espécies com 4,6%, segundo dados da 
Associação Brasileira de Psicicultura. 
Vale dizer que a piscicultura gera cerca 
de 1 milhão de empregos diretos e indi-
retos no Brasil.

A produção de tilápia brasileira está 
atrás da China (1,86 milhão de tonela-
das), Indonésia (1,25 milhão t.), Egito 
(860 mil t.) e à frente de Filipinas (330 
mil t.) e Tailândia (250 mil t.). De acordo 
com a FAO – Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação 
– o mundo produziu 84 milhões de to-
neladas de peixes de cultivo em 2018 e 
o objetivo é superar 100 milhões de t. 
em 2025. A tilápia foi responsável por 6 
milhões de toneladas em 2018 e o Brasil 
contribuiu com aproximadamente 400 
mil t., representando 6,67% do total 
global.

AquICuLTuRA

Busca de soluções tecnológicas 
para o setor

Encontro Noruega-Brasil de 
Aquicultura

A produção sustentável de peixes 
de cultivo, soluções tecnológicas para o 
setor e possíveis acordos internacionais 
de cooperação foram os assuntos do III 
Encontro Noruega-Brasil de Aquicultura, 
ocorrido em 13 de novembro em São 
Paulo – SP. O Encontro é de iniciativa da 
Associação Brasileira da Piscicultura (Pei-

Embaixador da Noruega, Nils Martin Gunneng

Foto: Karim Kahn/Fiesp

xe BR) e Innovation Norway, com apoio 
da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp), Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Ciesp) e Royal 
Norwegian Embassy. 

Durante o encontro, o embaixador da 
Noruega, Nils Martin Gunneng, afirmou 
que, ao longo dos anos, as empresas no-
rueguesas que atuam na área da aquicul-
tura investiram 25 bilhões de dólares no 
Brasil em 84 pontos de negócios existen-
tes. Movimento este que gerou 600 mil 
empregos. “O oceano é uma indústria 
que gera desenvolvimento, emprego e 
alimentação saudável. O mercado aqui-
cultor é impulsionado pelo consumo, por 
um consumidor que está cada vez mais 
preocupado com a sustentabilidade. Para 
se tornar sustentável, as empresas daqui 
precisam investir em tecnologias. Com 
isso, o Brasil será um player cada vez mais 
forte”.

O presidente executivo da Peixe BR, 
Francisco Medeiros, falou sobre o melho-
ramento genético e os avanços tecnoló-
gicos na área de ração para a aquicultura. 
“O agronegócio no Brasil, que envolve a 
aquicultura, se sustenta por tecnologia e 
escala. Os avanços permitem, por exem-
plo, que o pequeno produtor do interior 
do Paraná atue com competitividade”.
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NacioNal do cavalo campoliNa

50 mil pessoas prestigiaram o evento

Julgamento e leilões

Foram julgados 550 exemplares da 
raça Campolina com testes realizados 
em pista. Além disso, durante a progra-
mação da Nacional foram realizados 
dois leilões, que, segundo o diretor de 
marketing, ofertaram aproximadamen-
te 35 animais em cada. Os pregões ge-
raram um faturamento total de quase 
R$ 2 milhões.

O tradicional Parque da Gameleira, 
em Belo Horizonte era o local de reali-
zação das Nacionais. Foi uma decisão 
da atual gestão da Associação realizar o 
evento em outro lugar e município.  “A 
diretoria viu uma oportunidade e ficou 
muito feliz com o resultado. Essa foi a 
terceira vez que saímos do parque da 
Gameleira”, conta o diretor de Marke-
ting da associação.

Novidades e destaques

Entre as novidades do evento, que 
teve uma proposta ousada, dinâmica e 
inovadora, o destaque pode ser consi-
derado a pista coberta, que proporcio-
nou mais conforto aos animais, apre-
sentadores e criadores.

Outro ponto foi a transmissão do 
evento, ao vivo, pela internet. A ação 
engrandeceu ainda mais o principal en-
contro da raça. 

A 39ª edição da Exposição Na-
cional do Cavalo Campolina foi re-
alizada em outubro na cidade de 
Conselheiro Lafaiate, município do 
estado de Minas Gerais. Dados da 
organização da exposição informa-
ram que aproximadamente 50 mil 
pessoas prestigiaram o evento ao 
decorrer dos seis dias da progra-
mação. De acordo com diretor de 
Marketing da Associação Brasileira 
de Criadores do Cavalo Campolina  
- ABCCCampolina, Leandro Cha-
gas, a média de público por dia no 
parque foi de 8 mil.

A Exposição contou com estru-
tura diferenciada, que possibilitou 
mais conforto tanto para o cavalo 
quanto para toda a família campo-
lina. Outro fato é que neste ano a 
Nacional contou, pela primeira vez, 
com o maior número de jurados em 
um evento da raça. 
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A busca pelo entretenimento é ou-
tra questão que merece ser frisada. Fo-
ram realizados todos os dias do evento, 
além de um encontro de carros antigos.

A estrutura da festa contou com 
espaço para crianças, uma praça de ali-
mentação e stands empresariais com 
lojas e utensílios do segmento. Enfim, 
tudo pensado e preparado para receber 
e atender da melhor forma aos amantes 
da raça Campolina.
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SEçãO NATuREZA

Nova espécie de Tubarão é encontrada no 
Oceano Atlântico

Em águas profundas de Santa Ca-
tarina e do Rio de Janeiro foram captu-
rados os animas de uma nova espécie 
denominada Parmaturus angelae. O 
Professor Paulo Ricardo Schwingel, do 
Laboratório de Ecossistemas  Aquáticos 
e Pesqueiros – Leap – da Univali - Uni-
versidade do Vale do Itajaí, integrou o 
grupo que descreveu uma nova espécie 
de tubarão de profundidade.

A descrição foi publicada na Copeia, 
revista científica internacional, da So-
ciedade Americana de Ictiologia e Her-
petologia.

De acordo com a assessoria da Uni-
vali, em Santa Catarina, o animal foi 
capturado no talude continental na 
profundidade de 600 metros e depo-
sitado na coleção do Leap, enquanto 
o segundo exemplar foi encontrado a 
500 metros de profundidade na costa 
do estado do Rio de Janeiro e armaze-
nado no Laboratório de Pesquisa e Elas-
mobrânquios da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp). 

Parmaturus angelae distingue-se 
por características como: origem da 
primeira barbatana dorsal anterior à 
barbatana pélvica, presença de crista 
caudal superior e inferior bem desen-
volvida, dentículos laterais em forma 
de lágrima e falta de cúspides laterais, 
dentículos uniformemente espaçados 
e contagens vertebrais. A referida es-
pécie é a segunda espécie do gênero 
relatada no Oceano Atlântico e apenas 
a terceira espécie fora da região do Indo
-Oeste do Pacífico.

“Provavelmente, trata-se de um 
tubarão de habitat demersal-bentôni-
co, em área próxima do fundo oceâ-
nico, com profundidade em torno de 
500 metros nas águas do sul do Brasil, 
no sudoeste do Oceano Atlântico. Em 
caso de novas capturas, os estudos 
seguirão para a realização de análises 
e comparativos mais assertivos”, afir-
ma Schwingel.

Tubarão de seis brânquias: 
outra nova espécie

 
Com antepassados de mais de 250 

milhões de anos, anteriores aos dinos-
sauros, os tubarões de seis brânquias, 
do gênero Hexanchus, entre as criaturas 
mais antigas da Terra. Milenares e pou-
cos vistos, até pouco tempo se achava 
que não havia diferença entre a popula-
ção de Hexanchus que ocorre no Atlân-
tico e a que ocorre no Pacífico e Índico. 
Um estudo publicado na revista cientí-
fica Marine Biodiversity em fevereiro de 
2018 revela que o tubarão Hexanchus 
que nada pelas águas dos mares de Be-
lize, Golfo do México e Bahamas se trata 
de uma espécie distinta.

Conhecido como Tubarão Atlântico 
de seis brânquias, a descoberta do H. 
vitulus, foi feita em conjunto por pes-
quisadores do Instituto de Tecnologia 
da Flórida, do Laboratório Marinho e 
Costeiro da Universidade da Flórida.

A maioria dos tubarões têm cinco 
fendas branquiais. Os tubarões Hexan-
chus possuem um par de brânquias a 
mais. O pouco que se sabe sobre essas 
espécies é que eles não são muito vis-
tos, vivem em águas profundas e são 
muito vulneráveis à pesca predatória.
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O momento atual do 
mercado leiteiro foi 
amplamente discutido 

em Assembleia Geral do Sindi-
cato da Indústria de Laticínios 
de Minas Gerais (Silemg),  no 
dia 31 de outubro, realizado no 
auditório da Fiemg.

O evento, tradicional no 
calendário do setor, fez um 
balanço do ano vigente e 
traçou perspectivas para o 
próximo ano, baseado em 
dados do mercado e na ex-
periência de cada produtor.

O ponto alto foi a mesa 
de debates. Durante a dis-
cussão, foram apresentados 
dados importantes do setor 
e levantadas questões para 
reflexão e aprimoramento 
da cadeia produtiva.

O professor de economia 
e chefe geral da Embrapa 

Crédito imagem:  Sebastião Salgado Jr.

Silemg discute melhorias e perspectivas 
para o setor leiteiro em Minas Gerais

Gado de Leite, Paulo Martins 
falou sobre o momento do 
setor hoje no país. Segundo 
ele, a produção leiteira no 
Brasil vem crescendo consi-
deravelmente. O Brasil está 
em terceiro lugar, ao lado de 
Alemanha e China, na pro-
dução mundial de leite.

Outro tema abordado foi 
a exportação. Segundo  o só-
cio diretor da Laticínios Tiro-
lez, Cícero Hegg, já era hora 
de decidir o que o país quer 
em relação a isso. “Seremos 
exportadores? Vamos ter in-
centivo para isso? Está pas-
sando da hora de conversar 
a respeito”, comentou.

Paulo Martins acredita 
que o Brasil não será um mega 
exportador de leite, mas é um 
mercado a ser explorado com 
cautela. “Essa é uma conversa 

que vem ganhando volume 
no governo agora e há muito 
a ser discutido. Acho compli-
cado fazer previsões num se-
tor como o nosso”.

O debate apontou, ain-
da, alguns riscos que o mer-
cado pode correr em 2020. 
“A discussão da reforma 
tributária pode impactar 
nosso setor diretamente 
porque coloca em risco as 
conquistas que tivemos ao 
longo dos últimos anos”, 
comentou Paulo Martins. 
“Para o setor lácteo, o ideal 

era não ter reforma tributá-
ria. Ou, caso aconteça, que 
sejamos preservados, man-
tendo-se as regras tributá-
rias da forma que são hoje”, 
disse Cícero. 

Além do debate, o even-
to promoveu palestras com 
nomes como Dra. Janaina 
Goston, nutricionista espe-
cialista em esportes; Paulo 
Victor Bicalho, gerente co-
mercial da TOTVS; Arthur 
Campos, da Tetra Pak; e Leila 
Ferreira, jornalista, comuni-
cadora e escritora.

Silemg

Com mais de 150 associados espalhados por Minas 
Gerais, o Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado 
é uma instituição que trabalha com o objetivo de repre-
sentar, valorizar e defender o setor de laticínios no âmbi-
to institucional.
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O Clube Hípico de Santo Amaro 
em São Paulo sediou de 11 a 17 

de novembro o XIV Festival Nacional do 
Cavalo Brasileiro de Hipismo.

No dia 12 de novembro a Exposição 
Nacional do BH definiu seus primei-
ros finalistas após o Julgamento dos 
Machos, de 06 a 40 meses. A disputa 
aconteceu na pista de grama do Clube 
Hípico de Santo Amaro e atraiu aman-
tes dos cavalos e criadores para os arre-
dores da pista.

Os finalistas na categoria Machos 
de 06 a 12 meses foram: 43 - Conchalon 
Jmen; 44 - JCR Quabriolet; 47 – Drosa  
Foundmoon; 48 - Drosa Diaratino. Na 
categoria Machos de 12 a 18 meses: 50 - 
Dartagnan do Rincão; 51 - Cornet-s Best 
JMen; 52 - Drosa Dream Dark. De 18 a 24 
meses: 60 - Grandioso 3K; 61 - C-Thun-
der Jmen; 62- Alvin Star SM; 63- Roi 
Class Etoulon SM; 65- Drosa Bordhot. 

Entre os machos de 24 a 30 meses: 
67 - Grand Boy do Drosa e 68 - Cornet 
Star Jmen III. Já na categoria Machos de 
30 a 40 meses: 70 - Thor SM; 71 - Faraó 
3K e 73 - Austerity Jmen.

Foundation vence a 
Progênie de pai e Hotmail 
a de mãe no festival bh

No dia 13 de novembro aconteceu 
o julgamento de Progênie de Pai e Mãe 
com os inscritos no XIV Festival Nacio-
nal do Cavalo BH.

Três trios participaram da progênie 
de pai e na avaliação dos juízes Foun-
dation foi campeão com os filhos: Drosa 
Foundoleta, Drosa Foundmail e Drosa 
Foundmoon. Em segundo lugar classi-
cou-se Cornet Obolensky com C-Júlia 
Jmen II, C-Thayla Jmen e Cornet Star 
Jmen III). Já na Progênie de mãe entre 
os sete inscritos foi campeã Hotmail 
(Drosa Foundmail e Drosa Bordhot) e 
em segundo lugar Hillarij (Drosa Totilla-
rij e Glam Star Drosa).

XiV Festival Nacional do cavalo 
Brasileiro de Hipismo

Fotos: - Crédito: Anna Carvalho 
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Unir o útil ao necessário. Imagina se no 
momento da polinização as abelhas pu-
dessem também aplicar fungicidas? Isso é 
possível! Cientistas norte-americanos de-
senvolveram um novo fungicida que pode 
ser aplicado pelas abelhas, junto com o 
processo de polinização. Recentemen-
te aprovado pela Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos (EPA), o 
produto Vectorite contém o fungicida 
orgânico clonostachys rosea CR-7 (CR-7). 

Ashish Malik, CEO da empresa ca-
nadense, Abelha Vectoring Technolo-
gies (BVT), que criou o produto, diz que 
a “ideia por trás é usar abelhas como 
agentes de entrega dos produtos fi-
tofarmacêuticos (PPP) que veio origi-
nalmente de um casal de cientistas da 
Universidade de Guelph, no Canadá”. O 
fungicida pode ser usado em culturas 
alimentares comerciais para protegê-las 
contra doenças necrotróficas, incluindo 
botrite, esclerotinia e monilinia.

De acordo com Malik, a vetorização 
de abelhas é uma maneira muito efi-

Primeiro fungicida aplicado por abelhas 
é desenvolvido no Canadá

ciente de fornecer um PPP para ajudar a 
gerenciar doenças e pragas que afetam 
uma colheita dentro ou ao redor da flor. 
“A aplicação é muito direcionada e você 
precisa de muito menos PPP em compa-
ração com uma aplicação de spray tra-
dicional quando apenas uma pequena 
porcentagem do produto chega à flor. 
As abelhas forrageiam todos os dias du-
rante o período de floração e, portanto, 
o PPP é entregue em pequenas quanti-
dades todos os dias, em oposição a uma 
aplicação de spray quando um PPP seria 
entregue apenas no dia da aplicação, en-
tão você tem ‘picos’ em oposição a uma 
entrega mais estável”.

O produto está registrado atual-
mente para cultivos de tomates, giras-
sóis e amêndoas, mas o planejamento é 
de que seja usado também no controle 
da esclerotinia na canola. As colmeias 
de abelhas tratadas são alugadas pe-
los produtores de apicultores durante 
o período de floração da colheita para 
fins de polinização, sendo que no final 

da floração, o apicultor coleta as col-
meias e passa para a próxima safra ou 
as abriga no inverno.

Em entrevista à Thrive Global, em 
fevereiro de 2019, interrogado sobre a 
sua grande ideia, Malik respondeu que 
“precisamos encontrar maneiras de 
aumentar a produtividade em nossa 
produção de alimentos de maneira am-
bientalmente responsável. Os agricul-
tores precisam de ferramentas para al-
cançar esse resultado, que inclui tecno-
logia para ajudá-los a gerenciar pragas 
que podem roubar suas colheitas. Nós 
desenvolvemos uma ferramenta que 
faz exatamente isso. Este é um sistema 
totalmente natural que elimina (ou re-
duz bastante) a dependência de pesti-
cidas químicos usados   para proteção 
de culturas e água usada para pulveri-
zação. Ao mesmo tempo, o agricultor 
desfruta de maiores rendimentos e pro-
dutos mais comercializáveis, o que, por 
sua vez, significa mais lucro por hectare 
para eles”.
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De acordo com Estatística da Pro-
dução Pecuária, divulgada em 12 de 
dezembro pelo IBGE, a produção de 
ovos bateu mais um recorde e che-
gou a 964,89 milhões de dúzias no 
terceiro trimestre de 2019 ficando 
4,3% acima do apurado no mesmo 
período de 2018 e 0,7% acima do se-
gundo trimestre. 

Segundo a Agência IBGE Notícias 
a produção de ovos de galinha do ter-
ceiro trimestre de 2019 foi a maior da 
série histórica da pesquisa iniciada em 
1987, sendo o segundo pico consecu-
tivo do ano. As 40,16 milhões de dú-
zias produzidas a mais, no compara-
tivo com o terceiro trimestre de 2018, 
foram impulsionadas por aumentos 
em 21 unidades da federação.

Alta na produção pecuária

Outro dado que a pesquisa mos-
trou refere-se ao crescimento das 
principais atividades. Quase todas 
apresentaram crescimento em re-
lação ao terceiro trimestre de 2018, 
com altas no abate de bovinos (2,1%), 
suínos (0,9%) e frangos (3,1%), bem 
como na aquisição de leite (0,6%). “O 
terceiro trimestre de 2018 foi atípico, 
porque foi o período após a greve dos 
caminhoneiros, em que houve a reto-
mada das atividades”, disse pesquisa-

Recorde na produção de ovos pelo 
segundo trimestre consecutivo

dor do IBGE Bernardo Viscardi. 
Viscardi disse também que “o ter-

ceiro trimestre de 2019 apresentou 
um acréscimo nas exportações de 
carne bovina em relação ao segundo, 
o que acaba tendo efeito no preço da 
carne e levando a população a fazer 
substituições, aumentando a deman-
da pelo ovo”. 

Toda a produção pecuária teve 
acréscimo significativo: 2,7% no aba-
te de suínos, 3,3% no de frangos, 
2,4% na aquisição de couro e 7,5% na 
aquisição de leite cru, sendo que este 

último também marcou um recorde 
neste trimestre. Isso na comparação 
ao segundo trimestre.

O pesquisador do IBGE explicou 
ainda que “é possível perceber um 
comportamento cíclico no setor lei-
teiro, em que os terceiros trimestres, 
em geral, apresentam recuperação na 
captação em relação ao trimestre an-
terior, impulsionada pelo início da sa-
fra em algumas das principais bacias 
leiteiras do país. Porém, o resultado 
atual representa um marco na série 
histórica para o período”. 

Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias 



A segunda etapa da cam-
panha de vacinação contra a 
febre aftosa foi encerrada no 
dia 30 de novembro em 25 
unidades da Federação. De 
acordo com o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) apenas 
no Espírito Santo e no Mara-
nhão, além de alguns municí-
pios de Mato Grosso do Sul, a 
campanha foi prorrogada por 
15 dias devido ao excesso de 
chuvas ou queimadas.

De acordo com informa-
ções da Agência Brasil, por 
meio de nota divulgada pelo 
Mapa, a auditora fiscal fede-
ral agropecuária da Divisão 
de Febre Aftosa, Alba Said, 
informou que a segunda eta-
pa transcorreu “dentro das 
expectativas”, e que segun-
do os dados obtidos, a co-
bertura vacinal atingiu 98%. 

Ainda segundo o Mapa, 
a aplicação da vacina, a nota 
fiscal de compra e a declara-
ção de vacinação são neces-
sárias para a comercialização 

FEbRE AFTOSA

100 milhões de bovinos e búfalos foram 
imunizados no país

de produtos como carne 
e leite e para a emissão da 
Guia de Trânsito Animal 
(GTA), documento que au-
toriza o produtor a circular 
com seus animais.

Vale lembrar que a vaci-
nação garante a erradicação 
e a prevenção da doença no 
Brasil e, em termos comer-
ciais, evita que a doença sir-
va de justificativa para o fe-
chamento de mercados para 
a carne brasileira.

Aftosa
A febre aftosa é uma do-

ença viral altamente conta-
giosa por meio do contato 
de objetos ou pessoas com 
a saliva, o líquido das aftas, 
o leite e as fezes de animais 
contaminados. Pode afetar 
bovinos, búfalos, caprinos, 
ovinos, suínos e animais sil-
vestres com casco fendido. 

De acordo com a Agên-
cia Brasil, animais infectados 
apresentam febre, aftas na 
boca, nas tetas e entre as 
unhas. Caso esses sintomas 
sejam identificados é fun-
damental que o animal seja 
isolado e, de imediato, se 
contate o serviço veterinário 
oficial. Em caso de confirma-
ção da doença, o animal pre-
cisa ser sacrificado. 



30 DEZEMBRO 2019

A valorização da pecuária, em especial 
da carne bovina, foi um dos destaques de 
2019. O Valor Bruto da Produção  - VBP - 
superou R$ 66 bilhões o que representa 
um crescimento de 5,8% sobre o fatura-
mento do setor em 2018.   

A safra mineira de grãos foi recorde 
em 2019, ultrapassando os 14 milhões 
de toneladas e, a depender do clima, 
pode ser novamente responsável por 
grande contribuição econômica ao es-
tado. De acordo com o balanço, os pro-
dutos pecuários tiveram faturamento 
11,7% maior em relação ao ano passa-
do, totalizando R$ 28,8 bilhões. Em no-
vembro, a arroba atingiu o recorde de 
R$ 230,00. “De modo geral, foi um ano 
positivo, de retomada do crescimento. 
O que caracteriza o nosso setor, e faz 
da economia mineira uma das mais 
fortes, é a diversificação da produção. 
Quando um produto não vai bem, ou-
tros têm bom desempenho e equili-
bram os indicadores”.

Balanço de 2019 e perspectivas para 2020
AGRO MINEIRO

José Roberto Simões disse que 2019 
foi um bom ano para grãos, cana-de
-açúcar e carnes, mas em compensação 
deixou a desejar para as cadeias do café 
e do leite em virtude dos preços muito 
contidos. “A cotação do café começou 
a reagir na Bolsa nos últimos dias, e a 
perspectiva é boa. Para o leite, esta-
mos em período de safra, e os preços 
seguem estáveis, o que é também uma 
sinalização positiva para o setor produ-
tivo”, esclareceu.

 Preço da carne bovina

Nas últimas semanas do ano de 
2019 o consumidor mineiro se assus-
tou com o aumento do preço da carne 
bovino nos açougues e supermercados. 
Simões explicou que a grande elevação 
foi motivada principalmente por uma 
demanda gigantesca pela China, mas 
é também reflexo da recuperação de 
preços, após longo período pouco com-

pensatório frente aos custos de produ-
ção.  “O preço das carnes deve se man-
ter alto ainda por um tempo, antes de 
recuar. Voltará a se estabilizar, mas em 
patamares mais altos do que vinham 
estacionados há mais de três anos”. 

Para 2020 as perspectivas são as 
melhores, pois, segundo o presidente 
da Faemg, “o cenário econômico brasi-
leiro começa a ser muito favorável com 
boas condições climáticas, esperamos 
crescimento de até 3% no PIB do agro-
negócio”, conclui.

O balanço do ano 
e as perspectivas 
para 2020 foram 

apresentadas pelo 
presidente do Sistema 

FAEMG, Roberto Simões, 
em coletiva de imprensa 
promovida no dia 12 de 

dezembro. Segundo a exposição 
do presidente, o agronegócio 

mineiro mais uma vez 
mostrou a sua força. 
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1ª Ranqueada Alpes e 8º Leilão Alpes Mini Animais

O município de Socorro em São 
Paulo sediou de 22 a 24 de novembro a 
1ª Ranqueada Alpes e o 8º Leilão Alpes 
Mini Animais que colocou em pista 52 
lotes, sendo todos vendidos com uma 
média de R$ 4.690,00, através de lances 
presenciais, via telefone e também por 
sistema online de todo o país. 

De acordo com a organização 
do evento houve a necessidade de 
representar a raça em São Paulo, uma 
vez que há muito tempo não acontecia 
uma exposição no estado. Para facilitar 
a equipe contou com grande apoio da 
associação Pônei e a partir daí o evento 
foi realizado com êxito. A Ranqueada 
teve 49 animais inscritos em 29 
categorias.

Muitos interessados na raça e os 
maiores criadores do país participaram 
tanto da Ranqueada quanto do Leilão. 
O sucesso foi tamanho que a próxima 
edição já ficou definida para ocorrer no 
segundo semestre de 2020.

Esta primeira edição contou com 
importante apoio e suporte das 
autoridades e órgãos governamentais, 
além de alguns patrocinadores, que 
ficaram satisfeitos com os resultados 
obtidos. Assim sendo, a perspectiva é 
que essas parcerias cresçam ainda mais 
e que o evento se firme como parte do 
calendário anual da Associação e do 
município de Socorro.
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Diria o saudoso  esportivo Fiori Gigliot-
ti, ao iniciar um jogo soltava seu bordão 

e o que isso tem a ver com o agronegócio?
Os espetáculos se renovam a cada 

início de ano e os aprendizados do ano 
que se finda, assim como o final de uma 
partida, nos deixam lições, exemplos, 
motivações e nossas memórias em um 
baú de muitas riquezas.

De acordo com a FAO ( Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura), em 2050 seremos 10 bi-
lhões de habitantes no mundo. Como 
e quem poderá aumentar a produção e 
alimentar esse povo todo? O novo espe-
táculo nos dirá.

O Brasil é o único país com áreas a 
serem exploradas com todo respeito 
e cuidados ambientais, mas para tal 
demanda, o que nos falta? O que falta 
para que nosso espetáculo seja digno 
de aplausos?

São alguns detalhes como, mão de 

SEçãO OPINIãO

Amo tudo isso! 
tudo isso o quê? 
o agronegócio 

brasileiro.

obra, gestores e profissionais que con-
sigam trabalhar seu amor a terra com 
profissionalismo e medidas que facili-
tem aquisição de áreas por jovens pro-
fissionais, pois só gostamos e acredita-
mos em algo que conhecemos.

Acredito que inserir nossos jovens 
no mundo agro, é nosso grande desa-
fio. Nunca se esquecendo das experiên-
cias acumuladas de nossos patriarcas e 
heróis do campo, com suas histórias e 
transformações ocorridas até aqui.

E para começar, e acreditar que es-
tamos nos aquecendo para performar 
no palco, como a pequena iniciativa de 
um produtor e empresário de Socorro/
SP, quando realizou em novembro p.p, 
a 1º exposição  Ranqueada dos Criado-
res da Raça Pônei e permitir que os jo-
vens da rede pública pudessem conhe-
cer e aprenderem, quando tirarão suas 
dúvidas com criadores, apresentado-
res e técnicos da raça, ao permitirem 
o contato com os pequenos animais, 
deram o pontapé inicial para as mu-
danças e conquistas que esperamos 
das novas gerações.

Além disso, “Sucessão familiar”, um 
dos episódios da série inicial para Se-
guindo a Comida (www.youtube.com 
bit.ly/seguindoacomida) produção da 
BBC de Londres em parceria com o Ca-
nal Rural, traz um conteúdo enrique-
cedor e alimento para nossos sonhos, 
conhecer e saber o que o mundo está 

fazendo e como o Brasil, pode acelerar 
o processo de expansão da produção 
de alimentos e lapidação dos novos ta-
lentos do campo e em campo.

Precisamos estar atentos as novas 
ferramentas para o Agro 4.0, a tecnolo-
gia a serviço do agronegócio, unindo as 
experiências da atividade atual com as 
novas ferramentas disponíveis, ou seja, 
juventude + tecnologia + know-how 
dos tradicionais produtores + profis-
sionalismo = $uce$$o. É o homem do 
campo na era Agro digital (www.agevo-
lution.com.br)

Em se falando de espetáculo, no 
campo da saúde o agro tem contribu-
ído muito para um placar favorável a 
quem necessita das entidades públicas 
de saúde, sendo um dos maiores doa-
dores financeiro em todo país, o Agro 
contra o câncer é um deles. 2020 abre-
se as cortinas e inicia-se mais um ano 
promissor ao agro, ao homem do cam-
po, aos novos desafios da produção e 
ao meio ambiente.

Por tudo isso meu amor só aumenta 
pelo Agronegócio brasileiro, para esse 
espetáculo as cortinas estarão sempre 
se abrindo.

Devanir Ramos
Leiloeiro Rural
Apresentador Canal Rural

“Abrem-se as 
cortinas e começa 
o espetáculo” e ao 
final da partida 
“Fecham-se as 
cortinas e 
apagam-se as luzes”,



Em reunião feita no início de novembro 
em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Con-
seleite referendou o cálculo dos valores 
de referência do leite ( padrão, maior 
e menor) que foram entregues em no-
vembro de 2019 e pagos em dezembro. 
O estudo revelou manutenção dos va-
lores em relação ao mês anterior. 
Os preços do leite permanecem está-
veis nesta reta final do ano. Eduardo 
Pena, presidente da Comissão Técnica 
de Pecuária de Leite da Faemg, desta-
cou que “o valor de referência calculado 
revela que continuamos em patamares 
semelhantes aos de outubro. Isso, por-
que tivemos uma ligeira queda nos va-
lores do UHT, mas que foi compensada 
por valorização em outros produtos, 
como o leite condensado. Mas foram 
variações pouco representativas, o que 
resultou nesta tendência de estabilida-
de sobre o valor de referência.”
Elogios à atuação do Conseleite

O trabalho do Conseleite em seu 
primeiro ano de funcionamento e a di-
vulgação mensal de valores de referên-

CoNSELEItE-MG
Comissão técnica da Faemg elogia atuação do órgão

cia para leite mineiro foram 
destacados como impor-
tante avanço para a cadeia 
produtiva pelos membros 
da Comissão Técnica de 
Pecuária de Leite da Fa-
emg.

Em sua última reunião 
do ano, o grupo avaliou 
também os impactos da 
reforma tributária no setor 
lácteo e a implantação das 
IN 76 e 77/2018. Outro as-
sunto debatido foi a Reso-
lução 800 da Aneel, que determinou o 
recadastramento dos consumidores ru-
rais para manutenção de benefícios da 
classe na tarifa da energia elétrica.

Aline Veloso, coordenadora da As-
sessoria Técnica do Sistema Faemg, 
esclareceu sobre a importância da re-
alização, pelo produtor, do recadastra-
mento das unidades consumidoras de 
energia elétrica. “Os produtores recebe-

ram a notificação e até o fim de novem-
bro apresentaram a documentação à 
Cemig. “Foi necessário o preenchimen-
to correto do formulário de carga dos 
equipamentos que tem na propriedade 
e escrever as atividades produtivas de-
senvolvidas. A partir dele, a distribui-
dora confere a relação de utilização da 
energia elétrica com a classificação ru-
ral e subclasses”. 
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Grão-de-bico
pesquisas da embrapa 
aumentam produtividade 
do produto nacional

O grão-de-bico é uma espécie rús-
tica que não exige muita água e, por 
isso, pode ser cultivada em regiões 
mais semiáridas e em épocas com me-
nos chuvas. É a segunda maior legumi-
nosa cultivada e consumida no mundo 
todo. Além disso, apresenta um custo 
menor de produção e é uma cultura de 
baixo risco no que diz respeito a ata-
que de pragas. Todas essas vantagens 
em relação a outras leguminosas como 
soja e feijão, têm atraído mais produto-
res a cultivarem o grão-de-bico.

Para o pesquisador e chefe-geral da 
Embrapa Hortaliças Warley Nascimen-

to, sobre as principais características e 
as pesquisas que estão sendo desenvol-
vidas para aumentar a produtividade e 
melhorar a qualidade do grão-de-bico, 
ele afirma que a leguminosa é bastan-
te versátil, o que tem atraído cada vez 
mais consumidores, já que ele pode ser 
consumido fresco, seco e como pasta. 
“É possível encontrar produtos no mer-
cado feitos, por exemplo, a partir da fa-
rinha de grão-de-bico, como macarrão 
e pizza, em substituição à farinha de 
trigo. É uma opção também para os ce-
líacos”, ressaltou o pesquisador.

O grão da felicidade

Excelente fonte de proteína o grão-
de-bico segundo Warley é uma alter-
nativa também para quem não come 
ou quer diminuir o consumo de carne. 
Além disso, tem bastante fibra, o que 
confere saciedade. Possui ainda um 
aminoácido chamado triptofano que 
produz a serotonina, um neurotrans-
missor importante nos processos bio-
químicos do sono e do humor. Por essa 
razão, segundo o pesquisador, a legu-
minosa também é conhecida como o 
grão da “felicidade”.

Investimentos

A Embrapa tem investido cada vez 
mais em programas de melhoramento 
genético para disponibilizar para o agro-
negócio variedades mais tolerantes e 
mais adaptadas deste grão às condições 
tropicais do Brasil, que estão sendo culti-
vas em diferentes partes do país.
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w Bruno com a mãe Esthe W

Além de ter crescido em 
Manhuaçu e região, entre os 
intervalos de estudo ajudando 
o pai na gestão das fazendas, 
em suas férias, Bruno também 
ia para a roça, na casa dos avós 
paternos, onde ficava todos os 
meses de dezembro e janeiro, 
na Fazenda de gado do avô 
Oromar Terra, em Mimoso do 

Conheça sua origem, sobre a paixão pelo 
Direito e o belo trabalho em prol das 
vítimas dos rompimentos de barragens

Sul no Espírito Santo. No ano 
seguinte, passava todas as 
suas férias escolares, também 
na roça, mais precisamente 
na bucólica chácara cidade de 
Jales, em São Paulo, onde mo-
ravam os seus avós maternos. 
Local com vários pomares, 
criação de galinhas e demais 
animais..

Quando pequeno Bruno 
convivia muito com os traba-
lhadores rurais de seu pai, na 
lida diária nas fazendas e de 
certa forma aprendeu de per-
to como a administração de 
fazendas pode às vezes desen-
cadear problemas jurídicos de 
toda a ordem. O irmão mais 
velho de Bruno, Fabrício La-

mis, cursava medicina e Bruno 
queria um curso que pudesse 
auxiliar o pai fazendeiro, a re-
solver questões burocráticas, 
já que a medicina escolhida 
pelo irmão, não estava muito 
afeta ao ramo de atividades 
do pai. Assim, como advoga-
do, Bruno poderia ajudar o pai 
em outros setores. 

Bruno Corrêa Lamis é um advogado com 20 anos de 
experiência que aos 43 anos de idade se consolidou como um 
profissional de renome em Belo Horizonte e por todo o estado 
de Minas Gerais. Natural de Carangola, no município mineiro, 
cresceu na região das três propriedades do seu pai, o Doutor 
Ataídes Terra Lamis, em Manhuaçu. As fazendas são localizadas 
em Sacramento, Santo Amaro e Caratinga. Sua mãe, a senhora 

Esther Corrêa Lamis era professora de inglês. A ligação de 
Bruno com a terra vem também curiosamente até mesmo na 
própria origem do nome da família.

Casado com a Luiza há cinco anos, que também é advogada, 
Bruno tem uma filha de três anos. Para ele, “família é tudo na 
vida de um homem, é a base, é a segurança, o afeto e a razão 
de viver”. 
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Base familiar sólida

Casarão dos avós maternos onde Bruno passava suas férias de fim de ano Casamento do pais no início da década de 70

Bruno criança (primeiro da esquerda para a direita) com os 2 
irmãos, no Sítio dos avós maternos



w Bruno com a mãe Esthe W

Na fazenda dos avós paternos em Mimoso do Sul

REVISTA MERCADO RURAL 39

Bruno (a criança loira) no colo do pai Ataides tERRA Bruno com a mãe Esther

Dr BRUNo com a esposa e a primeira filha recém nascida nos braços
Ataides e Esther fazendo caminhadas ecológicas pela região de Brumadinho

Bruna Lamis, Bruno Lamis, Luiza Ribeiro, 
Catarina Marquiole e Raimundo Cardoso
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começou do nada, em uma 
pequena salinha alugada, 
sem secretária, tendo como 
única ferramenta de traba-
lho seu computador pessoal, 
que levou de sua residência, 
devido a total ausência de 
recursos para investir em seu 
escritório.

“Os primeiros cinco 
anos foram muito difíceis, 
cheguei a pensar em fechar 
meu escritório diante dos 
recursos escassos e da bai-
xa clientela. No entanto, em 
2005 tudo começou a mu-
dar, quando foi procurado 
por uma vítima de acidente 
de trânsito grave de grande 
repercussão ocorrido no ano 
anterior, na cidade de Rave-
na, quando um ônibus que 
levava convidados para um 
casamento foi esmagado 
por uma carreta desgover-
nada”. Uma causa que Bruno 
abraçou com afinco e pôde 
mostrar todo seu potencial 
para aliviar, de certa forma, 
a dor de amigos e parentes 
que clamavam por justiça. 

Bruno foi procurado 
inicialmente por uma das 
vítimas, que gostou tanto 
do trabalho, que o indicou 
praticamente para todas as 
vítimas que estavam no refe-
rido ônibus, ocasião em que 
todos conseguiram receber 
integralmente seus direitos.

De acordo com Bruno 
toda a renda obtida em tais 
processos foi integralmente 
investida na empresa. Era o 
impulso. Ele não parou mais 
de trabalhar em grandes 
acidentes de toda ordem, al-
guns de grande repercussão 
em Minas Gerais, tais como 
nas tragédias de Mariana e 
Brumadinho.

“Hoje eu represento inú-
meros fazendeiros, sitiantes, 
comerciantes, empresários 
dos mais variados ramos, lo-
calizados ao longo de toda 
a bacia do rio Paraopeba, 
fortemente atingidos pela 

Direito: uma paixão

Foi tentando solucionar 
pequenos problemas jurídi-
cos da fazenda que  nasceu 
o interesse por se aprofundar 
na área, no intuito de tentar 
ajudar o pai de alguma forma. 
Porém, com o deslocamento 
de sua residência para estu-
dar na capital, já que em Ma-
nhuaçu na época não tinha 
cursos de direito, após se for-
mar no ano 2000, Bruno Lamis 
descobriu que em sua cidade 
de criação não havia mercado 
de trabalho suficiente para a 
sua atuação profissional, que 
necessitava ser aprimorada 
com novos estudos de pós-
graduação, dentre outras es-
pecializações.

A paixão pelo tema da 
responsabilidade civil nasceu 
já na faculdade, e Bruno sem-
pre foi fascinado pelas aulas 
de direito penal. Além disso, 
ao se lançar no mercado de 
trabalho, percebeu a grande 
carência de profissionais que 
atuassem em tal área. Embo-
ra fossem demandas que em 
tese demorariam mais para 
dar resultados, ele acreditou 
no mercado com carência de 
bons profissionais e apostou 
em tal ramo do direito, acre-
ditando que seria bom se 
fizesse algo que fosse a sua 
grande paixão profissional. 

Porém, nem sempre tudo 
fluiu muito facilmente. Bruno 

Proferindo palestra na Faculdade UNA em Contagem

Formação de peso

Seu trabalho concentra-
se em seu escritório que fica 
no Barro Preto em Belo Hori-
zonte, onde se localiza a Jus-
tiça do Trabalho e o Forum 
Lafayette. 

Bruno Lamis é formado 
pela Pontífica Universidade 
Católica de Minas Gerais - 
PUC/MG. Pós-graduado em 
Direito Material e Processual 
Civil pela Fundação Escola 
Superior do Ministério Pú-
blico; em Direito Material e 
Processual do Trabalho pela 
Associação Nacional dos 
Magistrados Estaduais (ANA-
MAGES); Direito do Trabalho 
Ítalo-Brasileiro pela Univer-
sidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) em parceria 
com a Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata, obten-
do conceito “A” em todas as 
disciplinas ministradas.

Lamis foi nomeado em 
outubro de 2012 como 
membro integrante da Co-
missão de Direitos Humanos 
da Ordem de Advogados do 
Brasil, seção Minas Gerais, e 
em 2013, membro integran-
te da Comissão de Direito do 
Consumidor da OAB/MG. 

“Com quase 20 anos de 
existência, nosso escritório 
é especializado em respon-
sabilidade civil, que abran-
ge a defesa de direitos tais 
como danos morais, perdas 
e danos, lucros cessantes, e 
desde 2015, a atuação em 
causas de desvalorização 
imobiliária, decorrentes em 
demandas inerentes a es-
touro de barragens, tem sido 
a grande área de atuação do 
nosso escritório”, ressalta. 
Vale dizer que neste ano, de-
vido ao grande movimento, 
foi necessário abrir a primei-
ra filial localizada no centro 
de Brumadinho. 
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Bruno e sua esposa no escritório 



                                     

imensa onda de rejeitos tó-
xicos despejados com o rom-
pimento da Barragem B1 da 
Vale”. Por ser atingido pela 
perda de seu concunhado 
Samuel, conhece bem como 
a exploração mineral preda-
tória pode ser extremamente 
nefasta para os ribeirinhos e 
demais proprietários rurais.

Barragem de Fundão

Em 2015, com o estouro 
da Barragem de Fundão, em 
Mariana, a vida profissional 
do Doutor Bruno mudou radi-
calmente. Isto porque, no dia 
cinco de novembro de 2015, 
seu concunhado Samuel, que 
trabalhava como sondador 
terceirizado da empresa Sa-
marco, sofria as consequên-
cias daquele desastre. 

Bruno já advogava na 
área de acidentes de traba-
lho por longa data e sempre 
aconselhava Samuel a tentar 
ao máximo mudar de local de 
trabalho, pois sabia do risco 
iminente que aquela ativida-
de laboral implicava. No en-
tanto, Samuel dizia que seria 
o último ano naquela empre-
sa, e que no mês seguinte, já 
iria pedir demissão, e sair da 
empresa. Mas não deu tem-

po. “Samuel foi soterrado 
por cerca de 62 milhões de 
metros cúbicos de lama tóxi-
ca, e seu corpo somente foi 
localizado em Santa Cruz do 
Escalvado, há mais de 100 Km 
do local do acidente”, informa 
Bruno Lamis.

A esperança

A família de Samuel ime-
diatamente convocou o paren-
te Dr. Bruno para solucionar as 
diversas demandas jurídicas 
que envolviam a brutal morte 
do concunhado. No entanto, 
com o trabalho incessante na 
busca pelos direitos dos fami-
liares, realizado por. Bruno e de 
sua esposa, Dra. Luíza, irmã da 
viúva Alinne, a maioria das viú-
vas viram em tais profissionais, 
que além de advogados tam-
bém eram vítimas, as pessoas 
ideais para darem andamento 
em seus processos judiciais.

Desse modo a dupla Bruno 
e Luiza representaram nada 
mais nada menos do que 14 
núcleos familiares, dos 19 fale-
cidos em Mariana, sendo que 
destes processos, apenas 2 
ainda encontram-se em trami-
tação.

Novo Desastre

Quando a dupla de advo-
gados já achava que o árduo 
trabalho de representar tan-
tas famílias na justiça estava 
acabando, em 25 de janeiro 
deste ano de 2019, pouco 
mais de três anos depois da 
maior tragédia ambiental da 
história do país, ocorre um 
novo estouro de barragem, 
agora em Brumadinho, com 
características semelhantes.

Bruno e Luiza já estavam 
com seus trabalhos reconhe-
cidos nesta área por muitos 
clientes e com esta nova tra-
gédia, considerado o maior 
acidente de trabalho da 
história do Brasil, outra vez 
foram convocados por deze-
nas de clientes gravemente 
lesados pela Vale, aumentan-
do vertiginosamente assim o 
trabalho de ambos, que hoje 
comandam uma grande equi-
pe de mais de 20 profissionais 
entre 10 advogados e outros 
10 estagiários.

As crises nos ensinam 
lições de como 

devemos trabalhar 
melhor, para obtermos 

resultados mais 
satisfatórios. Portanto, 
as dificuldades servem 
também para testar os 
nossos conhecimentos, 

nos forçando a ser 
mais competitivo e 

eficiente.” 

“

Atividade mineradora

Ninguém tem dúvidas de 
que a mineração é um im-
portante ramo de atividade 
para o nosso estado, porém, 
segundo Bruno Lamis, “da 
forma que tais barragens inse-
guras vem sendo feitas, e fora 
dos parâmetros legais, nossa 
missão será sempre a busca 
pela reparação integral de to-
dos os prejuízos causados por 
quem quer que seja, pois a Lei 
vale para todos”.

De acordo com o advo-
gado, o cenário econômico 
e político do país passa por 
recentes mudanças, “porém, 
precisamos conciliar sempre 
com as questões ambientais, 
para que chequemos a uma 
mineração mais responsável 
e segura, onde sejam preser-
vados os nossos rios e manan-
ciais, principalmente porque 
o desenvolvimento do agro-
negócio, está intimamente 
ligado a preservação do meio 
ambiente.”, conclui. 

o falecido Samuel, com sua filha Cecília 
(agora órfã) nos ombros (concunhado e so-
brinha do Dr. Bruno respectivamente
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Bruno e sua esposa à procura dos restos mortais  de seu ente querido, próximo à barragem de 
Germano, vizinha as barragens de Fundão e Santarém, que se romperam

Dr. Bruno e sua equipe de trabalho
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A articulação e organização do 
Ecossistema do Agro em Londrina, no 
estado Paraná, foi o tópico mais lem-
brando pelos presentes à abertura do 
Agrobit Brasil 2019, que está foi reali-
zado em 13 de novembro, no Parque 
de Exposições Ney Braga.

A abertura foi realizada pelo presi-
dente da Sociedade Rural do Paraná, 
Antônio Sampaio, com as presenças 
da Ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa 
da Costa Dias; do Secretário de Inova-
ção, Desenvolvimento Rural e Irrigação 
do MAPA, Fernando Silveira Camargo; 
do Secretário de Empreendedorismo e 
Inovação Paulo César Rezende de Car-
valho Alvim, do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, representando o ministro 
Marcos Pontes; do diretor presiden-
te da Companhia de Tecnologia da 
Informação e Comunicação Celepar, 
Leandro Victorino de Moura, repre-
sentando o governador do Paraná, 
Carlos Massa Ratinho Júnior; a depu-
tada federal Luisa Canziani; o prefeito 
Marcelo Belinati; o gerente do Sebrae 
Norte, Fabrício Bianchi; e a presidente 
do Convention Bureau, Daiana Bisog-
nin Lopes.

Em seu discurso, o presidente da 
SRP apontou a consolidação do even-
to que, em seu segundo ano, atraiu 

AGRObIT 2019 
Londrina na área de tecnologia do Agro

cerca de dois mil participantes inscritos. 
Isso se deve, segundo ele, principal-
mente pelo tema - processo de inova-
ção na atividade agropecuária. “Gosto 
de comparar a evolução das atividades 
tecnológicas do ser humano a uma ava-
lanche: algo que começa pequeno e vai 
tomando corpo e velocidade, chegan-
do a uma situação incontrolável que 
continuará seu curso, queiramos nós ou 
não”, disse.

A ministra Tereza Cristina disse que 
cumpria, no momento, um compromis-
so que assumiu quando esteve na Ex-
poLondrina 2019, de tratar da inovação 
e tecnologia no Agro, “instigada pela 
deputada federal Luisa Canziani”, que 
demandou o primeiro Polo de Inova-

ção Agro do MAPA em Londrina. “Nós 
temos outros estados brasileiros que 
estão na lista. Mas, além da insistência 
da deputada, também vimos aqui con-
dições excelentes para nossa primeira 
ação na área. Londrina sempre foi um 
polo de inovação na agricultura tradi-
cional, na agricultura de produtividade 
e continua sendo um polo de inovação 
para todos os setores”, afirmou.

A ministra lembrou que a criação 
do Polo de Inovação do Agro é um 
passo fundamental para o agro mo-
derno, que o mundo espera do Brasil. 
E que não poderia ter escolhido um 
local melhor para instalação do pri-
meiro que em Londrina, tão voltada à 
inovação, num estado como o Paraná.  
 Foto: Aron Mello
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Através da Resolução 
800/ANEEL, todas as distri-
buidoras de energia elétrica 
do país ficaram incumbidas 
de realizarem o recadastra-
mento dos consumidores 
rurais. Isso com o intuito de 
validar se os clientes que re-
cebem benefícios tarifários 
ainda atendem aos critérios 
necessários. 

A partir do momento em 
que receberam a notificação, 
os consumidores tiveram 
prazo de até seis meses para 
procederem ao recadastra-
mento. Na área de conces-
são da Cemig, que abrange 
774 municípios mineiros, a 
ação foi executada com su-
cesso de acordo com dados 
da Companhia garantindo 
assim, a quem é de direito, 
a manutenção de benefícios 
na tarifa de energia, como o 
desconto de 30% e outros 
abatimentos, cumulativos, 
para outras subclasssifica-
ções da categoria “rural”.

produtores rurais passaram 
por recadastramento na cemig

Estes recadastramentos 
tiveram fim em novembro. 
Para atualizarem os cadas-
tros os consumidores preci-
saram, inicialmente, baixar e 
preencher o Formulário para 
Solicitação do Benefício ou 
solicitar o documento nas 
agências locais da Cemig.

Depois, providenciaram 
os documentos de acordo 
com a sua atividade, con-
forme classificação de sub-
classe constante em sua fa-
tura observando a categoria: 
agropecuária rural; agrope-
cuária urbana; residencial 
rural; agroindustrial; serviço 
público de irrigação rural; es-
cola agrotécnica; aquicultu-
ra; irrigação e serviço público 
de água, esgoto, saneamen-
to ou tração elétrica. 

Com todos os documen-
tos em mãos, a solicitação 
pôde ser efetuada por meio 
do aplicativo Cemig Atende, 
no serviço “Reavaliar Classifi-
cação / Atividade”. Pra quem 

preferiu, o serviço também 
pôde ser finalizado em uma 
das agências ou postos de 

atendimento da Cemig nos 
municípios. 





46 DEZEMBRO 2019

Credito da Imagem: Grande Ponto

A Feira Nacional do 
Camarão – Fena-
cam 2019, em sua 

16ª Edição, aconteceu no 
novo Centro de Convenções 
de Natal - RN, numa constru-
ção moderna, com amplos 
espaços e muito conforto que 
agradou aos congressistas e 
colaboradores do evento.

A Fenacam que já se 
consolidou como o aconte-
cimento técnico-científico e 
empresarial mais importante 
da Aquicultura e da Carci-
nicultura Brasileira e Latino 
Americana, comemorou 15 
anos com o desafio de re-
petir o sucesso das edições 
anteriores, mantendo a tra-
dição do evento que melhor 
representa os estratégicos 
segmentos da carcinicultura, 
piscicultura e malacocultura 
do Rio Grande do Norte, do 
Nordeste e do Brasil.

Fenacam 2019 comemora 15 anos
Programação variada

A programação da Feira 
contou com o XVI Simpósio 
Internacional de Carcinicul-
tura; XIII Simpósio Interna-
cional de Aqüicultura; XVI 
Festival Gastronômico de 
Frutos do Mar; XVI Sessões 
Técnicas e Científicas -Aqui-
cultura e Carcinicultura e 
com a XVI Feira Internacio-
nal de Serviços e Produtos 
para Aquicultura.

A exemplo das edições 
anteriores, os mencionados 
eventos foram programados 
para atender às expectativas 
e os interesses de toda a ca-
deia produtiva da carcinicul-
tura marinha e da aquicultu-
ra brasileira. 

Durante os Simpósios In-
ternacionais de Carcinicultu-
ra e Aquicultura, foram pro-

feridas 36 palestras, enquan-
to que nas seções técnicas, 
foram apresentadas três 
palestras masters e cente-
nas de trabalhos técnicos e 
científicos, nacionais e inter-
nacionais, levando sempre 
em conta, as atualizações e 
avanços tecnológicos, nota-
damente na área de gené-
tica, nutrição, probióticos e 
bioremediadores, desenvol-
vidos nas diversas regiões 
do Brasil e nos principais 
países Latino-americanos e 
Asiáticos, que se destacam 
na exploração dessas ativi-
dades, contribuindo para a 
atualização sobre o empre-
go de novas tecnologias.

A XVI Feira Internacio-
nal de Serviços e Produtos 
para Aquicultura, contou 
com cerca de 200 estandes, 
cobrindo uma área de 8.000 

m²: uma grande oportunida-
de para a realização de ne-
gócios e promoção de pro-
dutos e serviços, incluindo 
os intercâmbios com empre-
sas produtoras de pós-larvas, 
rações, probióticos, outros 
insumos, equipamentos e 
serviços especializados, de-
mandados por aquicultores/
carcinicultores e pelos de-
mais congressistas.

A Fenacam 19 criou 
oportunidades para que os 
produtores brasileiros, qual-
quer que fosse o tamanho 
de seus empreendimentos 
ou a natureza das suas ex-
plorações, interagissem com 
empresas brasileiras e in-
ternacionais, detentoras de 
tecnologias, para melhorar o 
desempenho de seus negó-
cios ou empreendimentos.
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Os programas desenvolvidos no âm-
bito do Sistema Estadual de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos (Sisema) para 
amenizar os efeitos das mudanças cli-
máticas e intensificar a conservação am-
biental foram apresentados em painéis a 
lideranças nacionais e internacionais.

O porta-voz do Governo de Minas 
na COP25 foi o secretário de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, Germano Vieira. Ele também 
representou a Associação Brasileira de 
Entidades Estaduais de Meio Ambiente 
(Abema), da qual é presidente. Outros 
representantes da pauta ambiental no 
Brasil e personalidades internacionais, 
também participaram das discussões 

Durante a COP25, os programas So-
mos Todos Água, do Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas, Clima na Prática, da 
Fundação Estadual do Meio Ambiente 
(Feam) e o Termo de Adesão para a parti-
cipação do Instituto Estadual de Florestas 
(IEF) pela restauração da Mata Atlântica 
foram as principais medidas apresenta-
das pelo secretário Germano Vieira.

No dia 11 de dezembro ele falou 
às lideranças nacionais e internacio-
nais no painel “Compromissos Para o 
Desenvolvimento de Baixas Emissões”, 
da programação Amazon - Madrid, 
Consórcio Interestadual de Desenvolvi-
mento Sustentável da Amazônia Legal. 
Ele destacou, também, o protagonismo 
dos estados brasileiros na construção 
de políticas sustentáveis. “Na Abema 
tivemos a criação da Comissão Técnica 
pelo Clima para dar prioridade ao tema 
e subsidiar a Conferência Brasileira de 
Mudanças Climáticas. E agora o escopo 
desta comissão visa acompanhar imple-
mentação de políticas públicas neste 
sentido”; 

Vieira ainda reforçou o papel dos 
Estados para entender as competências 
e reconhecer as autonomias frente às 
políticas ambientais. “Compete a todos 
proteger o meio ambiente e entender 

MEIO AMbIENTE 

protagonismo dos estados brasileiros 
em políticas ambientais

Minas Gerais esteve em destaque juntamente com outros Estados brasileiros durante a 25ª Conferência do Clima da 
Organização das Nações Unidas (ONU), em Madri que foi do dia dois de dezembro até o dia 13 do mesmo mês.

as competências para praticar as po-
líticas de clima é um movimento que 
pode ser feito através de ferramentas 
de competência dos estados, como o 
fomento florestal, recuperação de áreas 
degradadas, por meio do licenciamen-
to com condicionantes, incentivos às 
matrizes energéticas renováveis, trata-
mento tributário e adaptação através 
da preservação de água”, acredita.

 

Minas em destaque
 
Entre os programas mineiros 

destacam-se o “Somos Todos Água”. 
A iniciativa é baseada na busca pela 
universalização do saneamento bási-
co, tecnologia para aproveitar águas 
da chuva e o fortalecimento de ins-
trumentos de gestão para recuperar 
nascentes e bacias hidrográficas.

Outro mecanismo destacado é o 
Clima na Prática, desenvolvido pela 
Fundação Estadual do Meio Ambien-
te (Feam). O programa é realizado em 
parceria com a Agência Francesa de 
Desenvolvimento (Agence Française 
de Développement - AFD) e consiste 
em uma ferramenta de apoio ofe-
recida pelo Governo de Minas aos 
municípios para que estes sejam ca-
pazes de realizar, localmente, ações, 
políticas e projetos voltados à redu-
ção dos danos e implicações decor-
rentes da variação climática.

COP25
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Levantamentos da Associação Brasi-
leira de Proteína Animal – ABPA -  mos-
tram que as exportações brasileiras de 
carne suína, levando em consideração 
todos os produtos, entre in natura e 
processados, alcançaram receita cam-
bial de US$ 149,6 milhões em outubro.  

Durante o período foram embarca-
das 68,1 mil toneladas, volume 8% su-
perior ao registrado no décimo mês de 
2018, com 63 mil toneladas. O número é 
o maior saldo mensal registrado nos últi-

ECONOMIA

carne suína
Receita com exportações cresce 38,4% em outubro

mos 24 meses, e supera em 38,4% o de-
sempenho registrado no mesmo período 
do ano passado, com US$ 108,1 milhões.

Exportação anual

No acumulado do ano, de janeiro 
a outubro, as exportações de suínos 
registraram alta de 23% no resulta-
do cambial do setor, chegando a US$ 
1,230 bilhão contra US$ 1 bilhão regis-
trado no mesmo período de 2018.  

Foram exportadas 592,3 mil tonela-
das nos 10 primeiros meses do ano, vo-
lume 11,66% superior ao alcançado no 
mesmo período do ano anterior, com 
530,5 mil toneladas.

De acordo com o presidente da 
ABPA, Francisco Turra, “as vendas para 
a Ásia seguem impulsionando as ex-
portações de carne suína, com eleva-
ção, no mês de outubro, de 81% nos 
embarques para a China e de 19% para 
Hong Kong”.

Receita com exportações cresce 38,4% em outubro

 Carne de frango 

A receita de exportações de carne 
de frango segue em alta em 2019.  Entre 
janeiro e outubro, totalizou US$ 5,700 
bilhões, número 4,3% superior ao regis-
trado no mesmo período de 2018, com 

US$ 5,463 bilhões.   
C o n s i d e r a n d o 

apenas o mês de ou-
tubro, a receita das 
exportações totalizou 
US$ 536,5 milhões, 
número 7,1% infe-
rior ao alcançado no 

mesmo período de 
2018, com US$ 577,8 milhões. Foram 

exportadas 334 mil toneladas, volume 
8,8% menor que as 366,1 mil toneladas 
embarcadas no décimo mês de 2018.





52 DEZEMBRO 2019

De acordo com Bruno Gobbi, advo-
gado da Área Trabalhista do escritório 
Marins Bertoldi, o Contrato de Trabalho 
Verde Amarelo é uma nova modalidade 
de contratação focada em jovens que 
tenham entre dezoito e vinte e nove 
anos e que buscam o primeiro empre-
go. “Para fins de caracterização de pri-
meiro emprego, os registros como me-
nor aprendiz, contrato de experiência, 
trabalho intermitente e trabalho avulso 
não serão considerados”, explica.

Benefícios

Estima-se, através desta ação, a 
contratação de até 1,8 milhões de em-
pregados até o fim de 2022. A grande 
mudança para o empregado contrata-
do nesta modalidade, segundo Gobbi, 
é que, “ao invés de receber suas verbas 
rescisórias somente ao fim do contrato, 
passa a recebê-las como um adianta-
mento, de forma mensal”. Assim, além 
do salário (que poderá ser no máximo 
de um salário e meio do mínimo na-
cional, atualmente o equivalente a R$ 
1.497), o empregado receberá também 
décimo terceiro salário e férias + 1/3 
proporcionais.

Para o empregador, as vantagens re-
sidem na desoneração da folha de paga-
mento, uma vez que se estima a redução 
entre 30% a 34% do custo do empregado 
contratado nesta modalidade: a empresa 
fica isenta do recolhimento de contribui-
ção patronal do INSS (de até 20% sobre 
o total da remuneração paga em outras 

contrato de trabalho 
Verde Amarelo

Considerada uma “minireforma” trabalhista, a Medida Provisória 905/2019, também 
conhecida como Programa Emprego Verde-Amarelo, alterou diversos pontos da CLT. A MP 
também introduziu ao ordenamento jurídico um novo modelo de contrato para estimular 
a contratação de jovens em início de carreira, o “Contrato de Trabalho Verde e Amarelo”, 
que traz benefícios tanto para o empregado quanto para o empregador.

modalidades de contratação), salário 
educação e contribuição social destinada 
ao Sistema S. “A contratação de um em-
pregado na modalidade verde e amarelo 
é consideravelmente mais barata para o 
empregador. Ainda, a contribuição para o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) será de 2%, ante os 8% de outras 
formas de contratação.”

Prazo do contrato

O prazo máximo de duração do Con-
trato de Trabalho Verde e Amarelo é de 
24 meses sendo que, após o fim do prazo, 
passa a ser considerado como Contrato 
Indeterminado, modalidade mais co-
mum de contratação de empregados. É 
permitida a contratação de jovens nessa 

modalidade entre 1º de janeiro de 2020 
a 31 de dezembro de 2022, sem ressal-
vas para a data final do contrato.

Segundo Gobbi, “há ainda previ-
sões específicas como a criação de um 
seguro por exposição ao perigo e a pos-
sibilidade de pagamento de adicional 
de periculosidade somente a empre-
gados que ficarem expostos a agente 
periculoso por, no mínimo, cinquenta 
por cento de sua jornada normal de 
trabalho.” Por fim, a MP consigna, de 
forma redundante, que todos os direi-
tos previstos na Constituição Federal 
são garantidos aos trabalhadores con-
tratados na modalidade Contrato de 
Trabalho Verde e Amarelo, bem como 
aqueles dispostos na CLT, convenções 
e acordos coletivos e que não sejam 
contrários ao texto da Medida.
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Reunir os amigos para beber, 
prosear e rir é muito bom. A cerveja 
não pode faltar para a maioria dos 
apreciadores de bebidas alcoólicas, seja 
onde for: barzinho, festa, no churrasco 
de família ou da empresa, ou mesmo 
naquele momento happy hour em casa 
mesmo.  

O Cozumel é um drink que tem 
chamado atenção e agradado bastante 
aos paladares. A mistura de cerveja, 
limão e sal se tornou a favorita nas 
rodas de boteco, principalmente entre 
a mulherada. A bebida tem esse nome 
porque foi criada na Ilha de Cozumel, 
no Mar das Antilhas, pertencente à 
província de Quintana Roo, no Caribe 
mexicano.

 Preparar este drink é simples, 
rápido e fácil. Veja só:

Você vai precisar de uma lata de 
cerveja de sua preferência; suco de ½ 
limão; cinco cubinhos de gelo e sal.

O primeiro passo para fazer o seu 
Cozumel é bater o gelo no liquidificador 
até que ele se parta em pequenos 
pedaços. Reserve.

Enquanto isso, encruste a borda de 
uma taça com sal, molhando-a com 
um pouco de limão e virando-a em um 
pires com sal. Depois, coloque a cerveja 
na taça e acrescente o suco de limão e 
o gelo.

Está pronto! E fica lindo. Na hora 
de beber, o sal se mistura à bebida e o 
sabor é surpreendente. 

bEbIDAS

cozumel
            A mistura que dá gosto
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Foto: Chapiuski
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Este ano, a Semana Internacional do 
Café teve 220 expositores, 25% a mais 
que no ano anterior; contou com um 
exclusivo espaço para máquinas e im-
plementos agrícolas, o Pátio do Pro-
dutor, uma área dedicada à torra e aos 
empreendedores – a Cafeteria Modelo, 
além de estandes de marcas e empresas 
do setor e exposição de embalagens do 
concurso Espresso Design, para valori-
zação da apresentação dos produtos.
“A Semana Internacional do Café 2019 
foi um imenso sucesso e consolidou 
o mercado interno brasileiro de cafés 
especiais. Trouxe para todos os visitan-
tes e para o setor uma autoestima e a 
certeza de que estamos avançando e 
construindo um mercado mais agrega-
dor, onde todos: produtor, classificador, 
exportador, indústria, torrefador, baris-
ta e cafeterias,  podem dialogar juntos”, 
declarou Mariana Proença, diretora de 
conteúdo da Café Editora e uma das or-
ganizadoras do evento.

Concurso Coffee of The Year 
Considerado o maior evento nacional 
do setor e um dos cinco maiores do 
mundo, a SIC 2019 revelou os dois me-
lhores cafés brasileiros durante a final 
do concurso Coffee of the Year (COY). 
A premiação condecorou os produtores 
Wilians Valério, de Alto Caparaó - MG, 
região produtora Caparaó, com o título 
de Melhor Café Arábica; e o bicampeão 
Luiz Cláudio de Souza, de Muqui-ES, 
região Sul do Espírito Santo, com o Me-
lhor Café Canéfora. 
Campeonatos Nacionais de Barismo. Os 
campeonatos profissionais, que ocor-
reram ao vivo em meio aos estandes 

Semana internacional do café encerra 
edição 2019 com mercado de cafés espe-

ciais fortalecido e grandes negócios
Três dias de negócios, conexões, aprendizados, conversas em 

meio a 80 mil xícaras de cafés servidas, 23 mil visitantes e a es-
timativa de que tenham sido iniciadas comercializações em 

torno de R$ 50 milhões. Esse foi o balanço da Semana Inter-
nacional do Café 2019 (SIC), realizada entre os dias 20 e 22 
de novembro, no Expominas, em belo Horizonte-MG.

expositores, também geraram grande 
entusiasmo entre o público, que acom-
panhou de perto as classificatórias e a 
final do Campeonato Brasileiro de Ba-
rista, Campeonato de Preparo de Café 
(Brewers) e Campeonato de Prova de 
Café (Cup Tasters). 

A força das Mulheres  
 
 As mulheres protagoniza-
ram um cenário diferente 
este ano. No encontro da 
IWCA Regional Leadership 
Summit – América Latina 
e Caribe da Aliança Inter-
nacional das Mulheres do 
Café do Brasil (IWCA, na 
sigla em inglês), cerca de 
800 cafeicultoras se reuni-
ram para debater o cenário 
cafeeiro e os desafios para 2020 e nunca 
estiveram tão em alta como nesta edi-
ção da SIC. Foram mulheres de mais de 
10 países.

Eventos simultâneos 
O evento contou ainda com mais de 40 
eventos simultâneos, entre eles o pai-
nel Minas Coffee Origins, que debateu 
as origens controladas; o hackathon 

AgroUP para o setor cafeeiro; seminá-
rios, workshops, competições profissio-
nais, cursos, sessões de cuppping (pro-
vas de café), entre outros.
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Os carros de boi remontam de tem-
pos antigos e têm passagem por países 
diferentes. Em Portugal, era “boeiro”; 
“carreta” nos pampas gaúchos e “cam-
bona” em algumas regiões do interior 
do Brasil. O carro de boi, antes de che-
gar aqui, já era conhecido dos chineses, 
hindus, egípcios, babilônios, hebreus e 
fenícios. Quanto aos europeus, quando 
se lançaram à colonização da África e da 
América, fizeram do boi um item indis-
pensável da carga das caravelas.

Tomé de Sousa, primeiro governa-
dor-geral do Brasil, trouxe carpinteiros 
e carreiros práticos, e, em 1549, já se 
ouvia o “cantador” nas ruas da nascente 
cidade de Salvador, na Bahia. Nos pri-
meiros tempos da colonização, além 
de manter em movimento a indústria 
açucareira da roça ao engenho, do en-
genho às cidades, o carro de bois mobi-
lizou a maior parte do transporte terres-
tre durante os séculos XVI e XVII. 

Veículo que fez história
No início do século XVI, o carro de 

bois era ainda absoluto no transporte 
de carga e de gente. No Sul, no Centro, 
no Nordeste e Sudeste, era indispensá-
vel nas fazendas. No Rio Grande do Sul, 
as carretas conduziam para a Argentina 

A origem do transporte que está desaparecendo
cARRo de Boi

e para o Uruguai a produção agrícola. 
Na Guerra do Paraguai, os carretões 
transportaram munições, mantimentos 
e serviram ainda como ambulâncias.

Em meados do século XVIII, entre-
tanto, com o aparecimento da tropa 
de burros, o carro de bois perdeu sua 
primazia. Mais leves e mais rápidos, os 
muares não exigiam trilhas prévias e 
terrenos regulares. No final do século, 
vieram os cavalos para puxar carros, 
carroças e carruagens, e o carro de bois 
foi proibido por lei de transitar no cen-
tro das cidades, ficando o seu uso restri-
to ao meio rural.

Carro de bois em decadência
A velocidade de um carro de bois 

não passa de dez quilômetros por hora 
e a condução depende de duas pesso-
as: do carreiro, conhecido como “Ex-
celência”, que vai à frente dos animais 
com uma vara, guiando a direção; e o 
graxeiro, chamado também de “cande-
eiro”, geralmente é um garoto, filho do 
carreiro, com a função de colocar graxa 
na roda para impedir que ela se quebre 
com o ressecamento.

Os veículos motorizados aceleraram 
o processo de decadência do carro de 
bois no Brasil e em outros países.  Mas 
ainda assim, artesãos continuaram a 
construí-los e a aperfeiçoá-los e, graças 
a essa gente, o carro de bois persiste 
na sua marcha pela história, marcando 
presença em festas e procissões. 
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DICAS DA AGRoSID

Diarreia

A diarreia causa grandes perdas 
econômicas ao produtor devido ao 
baixo desenvolvimento dos animais, 
que ficam desidratados e desnutridos. 
Podem ainda ficar suscetíveis a outras 
infecções e terem o desenvolvimento 
retardado em função da fraqueza e de-
bilidade provenientes da diarreia.

Bezerros acometidos podem apre-
sentar fezes pastosas ou aquosas, que po-
dem ser identificadas através da observa-
ção do períneo ou da cauda suja de fezes. 

As diarreias devem ser prevenidas e 
controladas, procurando sempre identi-
ficar sua causa. Dessa forma, é possível 
realizar um tratamento específico e efi-
ciente para combater o agente causador.

 Os animais doentes devem ser iso-
lados e tratados imediatamente com os 
medicamentos adequados e dieta ba-
lanceada. É importante o acompanha-
mento de um médico veterinário em 
casos de contaminação do rebanho. 

Diarreia em bezerros Manejo correto 
pode reduzir este 

problema
Nas duas primeiras semanas de vida dos bezerros, quan-

do o sistema imunológico ainda é frágil e desestabilizado, é 
quando ocorre a maioria das mortes em decorrência de diar-
reia. A taxa de mortalidade por diarreia infecciosa chega a 
34% no mundo todo. O que provoca a doença é a desidrata-
ção causada pela alta frequência e quantidade de excremen-
tos que o animal elimina. 

O que muitos produtores não sabem é que, com o mane-
jo correto, controle e prevenção dos microrganismos é possí-
vel reduzir significativamente os prejuízos com a diarreia. 

A Embrapa Pecuária Sudeste, de São Carlos - SP, junta-
mente com a Embrapa Pecuária Sul de Bagé - RS e a Embrapa 
Rondônia de Porto Velho-RO, elaboraram uma publicação em 
2016 que apresenta causas, medidas profiláticas, técnicas de 
manejo, diagnóstico, prevenção e tratamento para a doença.

Manejo

De acordo com a pesquisadora Ana 
Carolina Chagas, editora técnica da pu-
blicação, é recomendado estabelecer 
um programa de vacinação no pré-par-
to, tornar periódica a higienização dos 
bebedouros e comedouros, ministrar 
corretamente o colostro e controlar a 
contaminação do local onde os filhotes 
ficam. “Deve-se estar atento aos fato-
res que aumentam o risco de ocorrên-
cia da diarreia, tais como estação de 
nascimento, peso pós-parto e neces-
sidade de tratamento para outras do-
enças antes de duas primeiras sema-
nas de vida dos bezerros”, ressalta Ana 
Carolina. Essas atitudes, associadas às 
medidas preventivas, reduzem signifi-
cativamente as chances do bezerro ser 
infectado com a doença e diminuem 
os prejuízos físicos e financeiros que a 
diarreia pode causar.

Conclui-se que um apropriado 
programa de vacinação de vacas 
no pré-parto, protocolo adequado 
de colostragem, higiene dos bebe-
douros e comedouros, disciplina no 
aleitamento dos animais com horá-
rios e quantidades reguladas, além 
do controle da contaminação am-
biental do piquete berçário são me-
didas que diminuem a prevalência 
da diarreia em bezerros neonatos. 

Deve-se estar atento aos fatores 
que aumentam o risco de ocorrên-
cia da diarreia, tais como estação de 
nascimento, peso pós-parto e ne-
cessidade de tratamento para ou-
tras doenças antes das duas primei-
ras semanas de vida dos bezerros. 
As medidas preventivas, associadas 
ao tratamento eficiente da doença, 
preservam a saúde dos animais e 
reduzem os prejuízos advindos das 
diarreias neonatais.
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As ruas são de pedrinhas e as casi-
nhas bem coloridas.  Junto à hospita-
lidade e carinho dos mineiros este é o 
cenário que espera os visitantes que 
procuram os bares, cafés, bistrôs e res-
taurantes no charmoso vilarejo de Con-
ceição do Ibitipoca, distrito do municí-
pio de Lima Duarte, do qual dista 27 Km, 
na Zona da Mata do Estado de Minas 
Gerais, Região Sudeste do Brasil. São 
90Km até Juiz de Fora, 260Km até ao Rio 
de Janeiro e 360Km distante da capital 
do estado, Belo Horizonte.

Nos finais de semana e feriados é co-
mum uma música ao vivo para acompa-
nhar as delícias da gastronomia ímpar 
desse cantinho de Minas. É na Vila que 
todos se encontram, jogam prosa fora 
ao lado da lareira, papeiam na Praça da 
Matriz e se confraternizam após um dia 
de caminhada. 

A entrada do distrito fica 3 Km an-
tes da portaria do Parque Estadual do 
Ibitipoca, reserva repleta de belas ca-
choeiras, grutas, picos com visuais de 
montanhas, flora exuberante, animais 
silvestres e trilhas inesquecíveis. 

Vila de conceição do ibitipoca
Janela do Céu

É sem dúvida alguma o roteiro mais 
famoso e cobiçado pelos turistas. Isso 
porquê as fotos da janela do céu são de 
tirar o fôlego, assim como sua trilha que 
tem um percurso total de 16km (ida e 
volta). Por essa trilha você passa por di-
versas paisagens diferentes, cachoeiras 
e grutas, mas a recompensa vem quan-
do você finalmente chega na Janela do 
Céu e tira aquela famosa foto sentado 
na borda infinita da cachoeira.

As principais atrações desse roteiro 
são: Cruzeiro, Gruta da Cruz, Pico do Ibi-
tipoca, Gruta dos Três Arcos, Gruta dos 
Fugitivos, Gruta dos Moreiras, Cachoei-
rinha, Janela do Céu, Rio Vermelho.

Pico do Pião

Esse roteiro é para quem gosta de 
caminhada. Apesar de não ser tão ex-
plorado quanto o roteiro da Janela do 
Céu ou o circuito das águas, o roteiro do 
Pico do Pião traz paisagens incríveis e a 
recompensa desse roteiro é chegar até 
topo, que é o segundo pico mais alto do 
Parque.

O percurso total é de 11km (ida e 
volta) e é possível ver: a Gruta do Mon-
jolinho, Gruta do Pião, Gruta dos Viajan-
tes, Pico do Pião, Ruínas da Capela no 
Pico do Pião.
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Mas o que significa o nome 
Ibitipoca?

Nas prosas da Vila os rumores so-
bre o nome do lugar. Alguns apostam 
na “casa de pedra”, por causa das gru-
tas que serviam de moradia aos índios, 
outros indicam a versão da “pedra que 
estala”, em referência aos trovões que 
são comuns na serra no período das 
chuvas. Mas um professor de línguas, o 
Thunna Burnama, desvendou o misté-
rio Tupi. Ibitipoca significa: Yby=terra; 
tipe=tremer e oka=casa, aldeia. Logo o 
significado é “Casa da Terra que treme”. 

Os três roteiros mais famosos 
Circuito das Águas / Roteiro das Águas

É o roteiro mais tranquilo e um dos 
mais bonitos.  Por ele você vai passar por 
várias cachoeiras, poções e paisagens 
incríveis.  O percurso total é de 5km (ida 
e volta) e ao longo da trilha você passa 
por lugares lindos como: Lago dos Es-
pelhos, Lago Negro, Prainha, Lago das 
Miragens, Ponte de Pedra, Cachoeira 
dos Macacos, Rio do Salto.
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Canários de Canto

O canário de Canto Clássico surgiu 
no início do século XVII e foram criados 
e separados em função do tipo de can-
to. Um dos principais cuidados que os 
criadores precisam ter é com o regime 
alimentar, pois é diferente das outras 
raças. A semente de nabo é o principal 
elemento na alimentação deste canário. 
Outra preocupação é quanto ao ensina-
mento dos pequenos canários para o 
canto e isso exige trabalho com muita 
paciência e dedicação.

Estes canários cantam com o bico fe-
chado, movimentando apenas o papo, 
assim produzem uma série de sons ro-
lados e baixos, daí surgiu à expressão 
canário Roller. De acordo com informa-

CANáRIOS: CANTO, COR E PORTE
Eles vão encantar você!

As raças de canários dividem-se em três grupos: de Canto, de Cor e de Porte. Vamos falar sobre cada uma das 
raças e depois de modo geral sobre habitat, de acordo com dicas da FOB – Federação Ornitológica do Brasil. 
Dessa forma você pode, quem sabe, escolher uma raça, ou todas como seu próximo pet. 

ções do portal Canários Belga, muitos 
criadores chamam os canários de cor e 
porte de Roller, mas o Roller verdadeiro 
é aquele que tem a capacidade de can-
tar com o bico fechado, emitindo um 
som rolado.

Para o trabalho de canto, geralmen-
te colocam-se as aves a partir dos dois 
meses, em pequenas caixas individuais 
diante de um canário velho que funcio-
na como “professor”. Há quem utilize 
disco ou gravação magnética. O canário 
cantor aprende por imitação, tornando-
se indispensável para uma boa aprendi-
zagem a existência de um bom “mestre”. 

A aprendizagem consta, geralmente 
de uma ou duas lições pela manhã, uma 
ou duas pelo meio do dia e mais uma ou 
duas pelo fim da tarde. A operação repete-

se por um período de dois a quatro meses, 
usual, de uma aprendizagem completa.

Canários de cor
 
A coloração destes canários é obtida 

pela espécie por meio da combinação de 
dois tipos de pigmentos que se deposi-
tam ou não na plumagem: O lipocromo 
e a melanina. O lipocromo não é produ-
zido pelo organismo dos canários. Trata-
se de um pigmento vegetal retirado dos 
alimentos que fazem parte de sua dieta 
alimentar normalmente. Existem apenas 
dois tipos de lipocromo que se depositam 
na plumagem: o amarelo e o vermelho. O 
canário Branco e o Albino possuem au-
sência de lipocromo.

SEçãO PET



Já a melanina é um pigmento produ-
zido pelo organismo do canário. A colora-
ção pode ser negra ou marrom, dividida 
em: eumelanina negra, eumelanina mar-
rom e feomelanina. A eumelanina, depen-
dendo de sua tonalidade, será negra ou 
marrom. Ela é depositada nas regiões cen-
trais das penas acompanhando seu eixo, 
formando desenho de estrias ou escamas. 
Já feomelanina possui coloração marrom, 
mas é depositada nas bordas das penas e 
tem tonalidade marrom intensa.

As raças de canários de cor se desta-
cam pela pureza da cor, como os brancos, 
amarelos, e os vermelhos em geral. 

Canários de porte 

Os canários de forma e posição são 
também conhecidos por Canários de Pos-
tura e, em Portugal, Canários de Porte.  
As características principais dos canários 
destas raças relacionam-se com a configu-
ração do corpo e a posição que assumem 
no poleiro. 

As raças de canários de porte são se-
lecionados devido a características feno-
típicas, por exemplo, o gloster corona, o 
giboso, o border, o yorkishire, que têm as-
pectos bem distintos; e são atribuídos va-
lores de acordo com um padrão de perfei-
ção de sua conformação física e postura.

Habitat 

Para iniciar uma 
pequena criação de 
canários, geralmen-
te pode-se adaptar 
algum cômodo 
já existente na 
casa. De prefe-
rência, a aco-
modação deve-
rá ser provida 
de ampla janela 
voltada para o 
sol nascente. Essa 
janela deve ser pro-
tegida por tela de 
malha fina para evitar 
a entrada de insetos e dis-
postas de maneira a evitar cor-
rente de ar direta sobre as gaiolas 
prevenindo assim o desenvolvimento 
de problemas respiratórios. 

Mas é necessário que haja circula-
ção de ar, o que muitas vezes pode ser 
solucionado com pequenas aberturas 
junto ao forro, que facilitarão a saída do 
ar aquecido.

Reprodução

Considerando-se as variações natu-
rais de luz solar, anualmente ocorre um 

aumento gradual e contínuo 
do tempo de duração da 

luminosidade do dia, 
a partir de 21 de 
junho, alcançan-
do o máximo em 

21 de dezembro. 
Esse período, conside-

rado foto-período positivo, 
influencia o ciclo reprodutivo 

dos canários. 
Assim, entre a segunda 

quinzena de julho e a primeira 
de agosto, em nosso hemisfério, 

é a época recomendada para ini-
ciar os acasalamentos. Os machos 

e as fêmeas deverão ser colocados 
nas gaiolas de cria, separados pela 

grade divisória, para um período de 
adaptação fornecendo-se às fêmeas o ni-
nho e fios de estopa desfiada ou em pe-
daços de 5x5 cm presos nas gaiolas

Normalmente a incubação é de 13 
dias e nesse período é conveniente que o 
ambiente seja tranquilo e que as manipu-
lações na gaiola sejam rápidas, evitando-
se perturbar a canária.

Na maioria dos casos o nascimento se 
produz exatamente no 13º dia de incu-
bação. Entretanto, se o nascimento não 
ocorrer dentro do previsto, deve-se ter 
paciência e aguardar. Há fêmeas que não 
chocam e saem do ninho com frequên-
cia. A falta de umidade também pode in-
fluir. Não abra ou jogue fora um ovo pelo 
menos até o 15º dia de choco e, mesmo 
assim, faça mais um teste de vitalidade 
colocando os ovos em um recipiente com 
água morna e aguarda-se alguns minutos. 
Se o embrião estiver vivo, o ovo flutuará 
com a ponta para baixo, uma vez que a 
câmara de ar ocupa o polo mais largo e 
balançará ligeiramente. Os ovos aborta-
dos flutuarão de lado, sem movimentos 
pendulares, ou afundarão.
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SEçãO EXóTICA

Ele é um peixe ósseo, do gênero Hi-
ppocampus, família Syngnathidae.  No 
Brasil existem apenas duas espécies 
deste animal: Hippocampus erectus e 
Hippocampus reidi. Estamos falando 
do cavalo marinho. Mas existem 32 es-
pécies diferentes de cavalos-marinhos 
nos mares de regiões de clima tropical 
e temperado, em profundidades que 
variam de 8 a 45 metros. Os também 
conhecidos por hipocampos, vivem em 
água salgadas normalmente tempera-
das e tropicais na natureza.

Características físicas 
e alimentação

Sua semelhança com o cavalo deu 
origem ao nome. O cavalo-marinho 
possui uma cabeça alongada e tem in-
clusive a crina. Pequeno e delicado o 
corpo desse peixe é coberto por placas 
em forma de anel. Possuem barbatana 
dorsal redonda e minúsculas nadadei-
ras peitoral e anal. Para nadar, o cava-
lo-marinho vibra as barbatanas dorsais 
com velocidade. Nada na posição verti-
cal e possui uma cauda preênsil com a 
qual se agarra em plantas marinhas no 
momento em que se alimentam.

 Um cavalo marinho pode medir en-
tre 15 cm e 18 cm. Os cavalos-marinhos 
são capazes de mudarem de cor e de 
movimentarem os olhos saltados em 
diferentes direções, independentes um 
do outro. O cavalo-marinho é o único 
peixe que possui a cabeça perpendicu-
lar ao corpo.

Este animal possui hábitos alimen-
tares carnívoros, alimentando-se de pe-
quenos crustáceos, moluscos e vermes, 
que são sugados por seu focinho tubu-
lar. Só comem alimentos que se movi-
mentam. Caranguejos e camarões são 
grandes inimigos dos cavalos marinhos.

Reprodução
  

A reprodução desse peixe é fora 
do comum, pois é o macho da espécie 
que gera os filhotes. O cavalo-marinho 

cavalo marinho
O peixe ósseo carnívoro que é pura simpatia

macho realiza uma dança para seduzir a 
fêmea. Após a sedução sua cauda entre-
laça a da fêmea e ficam imóveis. A fêmea, 
no momento da cópula, transfere os ovos 
de sua bolsa incubadora para dentro da 
bolsa incubadora do macho. A fecunda-
ção é interna, pois ocorre dentro da bolsa 
incubadora do macho, no momento que 
ele libera o esperma. Essa bolsa fica na re-
gião ventral da cauda. 

 A gestação dura dois meses, ge-
ralmente na primavera. No momento do 
nascimento, os ovos eclodem dentro da 
bolsa incubadora. O macho se contorce 
violentamente para expelir os filhotes, 
em média 500 por gestação.

Os filhotes nascem com menos de 1 
centímetro e são transparentes. Apenas 
3% dos filhotes sobrevivem aos preda-
dores naturais. Apesar de frágeis, nascem 
completamente independentes. A pri-
meira coisa que fazem é subir a superfí-
cie para encher as bexigas natatórias de 
ar, para que tenham equilíbrio ao nadar. 

Manejo
Os cavalos-marinhos estão cada vez 

mais ganhando grande espaço no mer-
cado pet, com os aquaofilistas. Por se 
tratarem de animais bem sensíveis, deve-
se ficar atento a qualquer sinal diferente 
no seu cavalo marinho. O ideal é sempre 
solicitar uma garantia da loja antes de 
adquirí-lo e de preferência não aceitar 
animais recém chegados à loja.

Além da manutenção do aquário é 
imprescindível que em um aquário de 
100 litros sejam acomodados de 2 a 4 
cavalos-marinhos. É recomendado que 
sejam colocadas muitas plantas, pois eles 
gostam de ficar agarrados e camuflados 

a elas.
Algumas dicas para que você per-

ceba se seu animal é saudável ou não 
é verificar se ele está comendo. Mes-
mo estando estressados eles têm o 
costume de se alimentarem bem. Por 
isso é importante verificar também se 
não apresentam nenhuma anomalia 
no corpo.

Habitat
A manutenção do aquário de um 

cavalo marinho, que por sua vez vive 
em águas salgadas, é trabalhosa e tem 
o custo um pouco mais alto em rela-
ção a aquários convencionais de água 
doce. A manutenção deve ser constan-
te para evitar o acúmulo de fungos e 
bactérias.

O ideal é colocar o aquário em um 
lugar onde o sol não bata com tanta 
frequência. O fundo deve ter dolomi-
ta ou aragonita que ficam visualmen-
te bonito. Se possível trate com água 
deionizada que é um tipo de trata-
mento no qual a água ganha cerca de 
99% de pureza.

As bactérias nitrificantes da água 
salgada diferentemente da água doce 
são mais sensíveis a questões como 
pH e temperatura. O nível de pH nunca 
pode ser analisado sozinho. Deve ser 
acompanhado do CO2 e o KH (dureza 
de carbonatos) ou seja a alcalinidade 
que para ter uma base é de 8-12º dKH. 
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EVENTO/CONFRATERNIZAçãO

No dia seis de dezembro de 2019 aconteceu 
um encontro de Confraternização da Raça 

Pônei, na Casa do Criador no Parque de 
Exposições da Gameleira, em Belo Horizonte, 

Minas Gerais. Participaram criadores e 
admiradores da raça. O evento foi marcado por 

momentos de muita descontração e alegria.

 confraternização da Raça pônei

 Frederico Vittori, Fernando Vittori, túlio Resende, Marcelo Lamounier e Gustavo Dorella

 Fabrício Borges, Marcelo Lamounier e André Aparecido

Fernando Vittori, Alexandre Camargo, túlio Resende, Frederico Vittori, Gustavo Dorella e 
Felipe Camargos

Guilherme Diniz, Fabrício Borges e Felipe 
Camargos

André Aparecido, Alessandro Vasconcelos e 
Henrique Macedo

 Flávia, Alessandro, Bruna e túlio Vasconcelos

Juliana Diniz, Luciana Resende, Marlene torres, Fernanda 
oliveira e Lívia Assis

Alessandro Vasconcelos, Zezé do Picolé, túlio Vasconcelos 
e Leonardo Ciriaco

Valdênia oliveira, Rodrigues Sousa e Gabriel Souza  Bruna Pereira e Vitor Rezende

Fotos: Marcelo Lamounier
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GIRO RuRAL

Credito imagem: Sistema Faemg

O Indicador do boi gordo Esalq/B3/
Cepea sob o valor à vista, em São Paulo, 
atingiu novo patamar histórico em oito 
de outubro fechando a R$ 181,90 a ar-
roba. O fato representou aumento de 
quase 2% em relação ao preço recorde 
do dia anterior, de R$ 178,50.

Em 12 de novembro o valor do boi 
gordo acumulava elevação de R$ 21/ 
arroba, 13% em relação ao preço de fe-

No dia cinco de novembro de 2019, 
a 4ª turma do Supremo Tribunal de Jus-
tiça (STJ) fixou entendimento de que 
as dívidas contraídas pelo produtor ru-
ral, pessoa física, antes do seu registro 
como empresário na Junta Comercial 
podem compor a recuperação judicial.

O caso discutia qual seria o marco 
temporal para que os créditos contra 
o produtor rural fossem submetidos à 
recuperação judicial. A alegação dos 
credores era de que, nos termos do Art. 
48 da Lei 11.101/05, o requisito para o 
requerimento de recuperação judicial 
seria o exercício regular da atividade 
empresária há pelo menos dois anos e 
que tal exercício teria início apenas com 
o cadastro na Junta Comercial. 

Os votos vencedores entenderam 
que o produtor rural exerce atividade em-
presária regularmente, independente do 
seu cadastro como empresário. A decisão 
constitui marco relevante no Agronegó-
cio pois o setor enfrenta dificuldades na 
estabilização do crédito rural e são inú-
meras as medidas governamentais que 
visam diminuir o seu custo, com destaque 
à recente MP do Crédito Rural.

Com a decisão, o produtor rural que 
exerce atividade profissional organizada 
para a produção de bens e serviços possui 
direito à recuperação judicial. Se compro-
vado o exercício de atividade organizada 
pelo prazo mínimo de 2 anos, sujeitam-se 
à recuperação as operações que decor-
ram das atividades, inclusive as anteriores 
ao registro como empresário.

A autoridade sanitária saudita - 
SFDA (Daudi Food and Drug Autho-
rity) - habilitou oito novos estabele-
cimentos para a exportação de carne 
bovina brasileira e seus produtos para 
a Arábia Saudita. Em setembro deste 
ano, a ministra da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, Tereza Cristina, 
esteve naquele país negociando a 
abertura de mercado para produtos 
agropecuários brasileiros. 

Foram habilitados: Frigorífico For-
tefrigo (Paragominas, Pará), Frigorífi-
co Better Beef (Rancharia, São Paulo), 
Rio Grande Comércio de Carnes Ltda 
(Imperatriz, Maranhão), Plena Ali-
mentos (Pará de Minas, Minas Gerais), 
Indústria e Comércio de Alimentos 
Supremo (Ibirité, Minas Gerais), Frigol 

Credito imagem: Embrapa

Inclusão de dívidas do 
produtor rural pessoa física 
na recuperação judicial

Recordes diários no preço do boi gordo

chamento registrado a um mês, de R$ 
160,55/arroba. O que explica a disparada 
nos preços internos da arroba é a oferta 
enxuta de animais prontos para abate 
neste período de entressafra e o avanço 
das exportações de carne bovina. 

O spread que é a diferença de preços 
entre a carne bovina vendida no atacado 
e a arroba do boi gordo encerrou a pri-
meira semana de novembro em 3,76%. 

Novos frigoríficos brasileiros são habilitados para 
exportação de carne bovina

(São Félix do Xingu, Pará), Maxi Beef 
Alimentos do Brasil (Carlos Chagas, 
Minas Gerais) e Distriboi - Indústria, 
Comércio e Transporte de Carne Bo-
vina (Ji-Paraná, Rondônia).

Em 2018, as exportações de pro-
dutos agropecuários brasileiros para 
a Arábia Saudita renderam US$ 1,7 
bilhão. Foram mais de 2,9 milhões de 
toneladas. A carne de frango repre-
sentou 47,4% do valor vendido. 
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O continente africano é formado 
por 54 países, com diferentes reali-
dades econômicas e agrícolas. Mas a 
maioria desses locais enfrenta o mesmo 
desafio: como levar novas tecnologias e 
diferentes tipos de suprimento de ener-
gia ecológica para os campos agrícolas, 

Credito imagem: Faemg

Tecnologia e energia alternativa para evitar o êxodo rural na áfrica

a fim de evitar o despovoamento pre-
maturo dos jovens rurais?

 Este foi o principal assunto discuti-
do durante o segundo painel, chamado 
“Incorporando modelos inovadores de 
agroenergia na produção e processa-
mento de alimentos”, do Fórum Brasil 

África 2019. A idade média dos pe-
quenos agricultores no país é de 60 a 
65 anos e quando perguntados sobre 
como pretendem manter seus filhos e 
filhas na atividade agrícola, a resposta 
foi que eles não farão isso. Eles querem 
ver seus filhos longe das aldeias. Na opi-
nião do vice-ministro, essa é uma amea-
ça real à produção futura de alimentos.

 A segunda questão apontada pelo 
vice-ministro é como investir para tor-
nar o produto mais competitivo e al-
cançar o mercado. Ele afirmou que é 
urgente investir em fontes alternativas 
de energia, como a energia solar, e levar 
isso aos produtores de alimentos.

 O Fórum Brasil África aconteceu 
no Sheraton WTC Hotel, em São Pau-
lo, entre os dias 12 e 13 de novembro. 
O evento apresentou o tema principal 
“Segurança Alimentar: caminhos para o 
crescimento econômico”. Cerca de 300 
representantes de governos, setor pri-
vado, academia e possíveis investidores 
participaram do evento para discussões 
frutíferas sobre segurança alimentar e 
desenvolvimento sustentável.

Perdas no transporte e armazenagem: 
Conab divulga resultado

US$ 7,8 bilhões em exportações no Setor Florestal

O Brasil perde no transporte de grãos das rodovias 
até os portos de embarque para exportação, especial-
mente de arroz, trigo e milho, percentuais de 0,13%, 
0,17% e 0,10%, respectivamente, segundo pesquisa 
realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), em parceria com o Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).As per-
das desses grãos, segundo o estudo, são causadas ba-
sicamente por três fatores que se correlacionam, sendo 
eles as más condições das rodovias, a precariedade da 
frota de caminhões e a imprudência de motoristas. O 
estudo apurou também que o arroz, cuja maior produ-
ção nacional tem origem nos estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Tocantins, tem uma variação de 1,5 
a 4% de perdas na armazenagem em silos. 

Já para o trigo, a apuração chegou a um índice mé-
dio mensal obtido de quebra técnica nos grãos, calcu-
lado por meio de amostragens, de 0,43% para silos de 
alvenaria e de 0,11% para os metálicos.

 O Boletim Cenários Ibá, produzido pela Indústria 
Brasileira de Árvores (Ibá), apontou que os produtos da 
indústria de base florestal chegaram a US$ 7,8 bilhões 
em comercializações com outros países. Celulose tota-
lizou US$ 6,0 bilhões, enquanto papel somou US$ 1,5 
bilhão e painéis de madeira US$ 197 milhões.

 O saldo da balança comercial do setor atingiu US$ 
6,9 bilhões (-2,8%). A representatividade da balança do 
setor avançou e somou 4,6% do total das exportações 
brasileiras.   De janeiro a setembro, a China seguiu como 
principal mercado da celulose brasileira, adquirindo US$ 
2,6 bilhões do produto. A América Latina, por sua vez, é o 
destino com maior negociação para painéis de madeira 
(US$ 125 milhões) e papel (US$ 880 milhões).

 No mesmo período as exportações de papel apre-
sentaram avanço de 7,9%, com total de 1,6 milhão de 
toneladas comercializadas. Já a celulose chegou a 11,0 
milhões de toneladas negociadas com outros países 
(-0,4%) durante o período. Painéis de madeira totaliza-
ram 870 mil m3 exportados. 
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Exoportações de arroz ultrapassam 
importações em 124 mil toneladas

A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande 
do Sul (Federarroz) divulgou recentemente que de março a 
setembro deste ano, o Brasil exportou 760 mil toneladas de 
arroz e ultrapassou o número de importações no período – 
636 mil toneladas. Uma diferença de 124 mil toneladas.

Ainda que, com o quadro de oferta menor, devido à ex-
pressiva quebra da safra no país, o Rio Grande do Sul continua 
com suas vendas externas em alta em virtude da boa deman-
da do produto nacional, além da cotação do câmbio que ofe-
rece uma competitividade positiva ao cereal brasileiro.

De acordo com a análise da Federarroz, além de ampliar 
a comercialização com a abertura de novos mercados, escoar 
os excedentes e neutralizar as importações do Mercosul, a ex-
portação faz com que o produtor não fique refém da deman-
da interna e, também, confere maior sustentação às cotações 
e consolida o país.

Vendas de sêmen bovino 
fecham 3º trimestre 
com 17,5% de crescimento

o acumulado do ano é de 
1.042.550 doses (+9,1%).

O presidente da central 
de inseminação Semex Bra-
sil, Nelson Ziehlsdorff, prevê 
que esse aquecimento nas 
vendas de sêmen se mante-
nha nesse último trimestre do 
ano, em decorrência do bom 
momento do mercado da car-
ne, tanto interno quanto ex-
terno. Segundo o presidente 
da Semex, em razão da forte 
demanda pela carne brasilei-
ra no exterior, os pecuaristas 
estão investindo mais em ge-
nética de qualidade para pro-
duzirem animais dentro das 
exigências dos compradores 
internacionais e, assim, rece-
berem bonificação por isso. A 
Semex Brasil vem investindo 
cada vez mais na oferta de so-
luções técnicas e produtos de 
alta performance, que geram 
maiores resultados para os 
produtores.

 

Associação Brasileira de 
Inseminação Artificial (AS-
BIA) divulgou recentemente 
os dados de desempenho 
do mercado de genética 
no acumulado de janeiro a 
setembro de 2019. O cresci-
mento foi de 17,5% em re-
lação ao mesmo período de 
2018, perfazendo um total de 
12.837.333 doses. As raças de 
corte continuam puxando as 
vendas, sendo responsáveis 
por 7.923.839 doses comer-
cializadas (+23,6%). Os esta-
dos do Centro-Oeste regis-
traram os maiores índices de 
comércio de sêmen.

Já no leite, o aumento 
foi de 7,2%, acumulando 
3.526.666 doses vendidas. 
Lideram as vendas Minas 
Gerais e os estados da região 
Sul. Bom ritmo também nas 
exportações, que saltaram 
30,3%, chegando a 344.278 
doses enviadas ao exterior. 
Na Prestação de Serviço, 

15 à 17 de janeiro  Dinetec-Dia de Negócios e Tecnologia    Canarana   MT

16 de jan.à 09 de fev.  Festa da Uva      Jundiaí   SP

22 à 24 de janeiro  14ª Coopershow      Cândido Mota  SP

22 à 23 de janeiro  Safratec       Cocamar  PR

24 à 26 de janeiro   Expo Brasil      Chapecó  ES

28 de janeiro  2º Leilão Virtual Genética do Boi     Maceió   AL

12 à 14 de fevereiro  30ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz    Capão do Leão  RS

12 à 14 de fevereiro   Femagri       Guaxupé   MG

19 à 20 de março  23°Show Tecnológico De Verão     Ponta Grossa  PR

02 à 06 de março  Expodireto Cotrijal      Não-Me-Toque RS

07 à 15 de março  Expobel       Francisco Beltrão  PR

09 à 11 de março  Anufood Brazil      São Paulo  SP

10 à 12 de março  Fenicafé       Araguari    MG

13 à 29 de março  Festa das Colheitas 2020     Caxias Do Sul RS 

24 à 27 de março  9°Femec       Uberlândia   MG
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