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Editorial
Caros amigos, leitores e leitoras,
É com grande satisfação que entregamos a vocês mais uma edição da Revista Mercado Rural. Ainda impactados pelos desdobramentos da pandemia do novo Coronavírus,
vivenciamos a retomada gradativa das nossas atividades pessoais e profissionais.
Além de evidenciar o cuidado que devemos ter, os últimos tempos têm nos mostrado também a necessidade de nos mantermos bem informados. E foi pensando nisso que
preparamos esta 35ª edição. Através das próximas páginas vocês poderão, de forma leve
e agradável, acompanhar um panorama com as atualidades e tendências do cenário do
Agronegócio, um dos setores mais robustos e pujantes da economia brasileira.
Em entrevista à nossa equipe, o Vice-presidente da Associação Brasileira das Raças
Simental e Simbrasil, Mário Coelho, revela suas impressões sobre o desenvolvimento e
seleção da raça. Na Seção Personagem, Roberto Simões, que após mais de uma década,
se despede da presidência da Faemg. Em nosso especial de capa, um balanço da trajetória do cavalo Mangalarga Marchador sob a liderança de Daniel Borja na Associação
Brasileira dos Criadores do Mangalarga Marchador. Na seção Opinião, Devanir Ramos
com a Pecuária 4.0 e as transformações.
Temos o Simental Brasileiro e a Semana Nacional das Raças Simental & Simbrasil, a
17ª ExpoBrahman. Na Seção Meio Ambiente, o Projeto de coleta de lixo rural no norte de
Minas Gerais. Na temática Bebidas apresentamos 30º Expocachaça. Conheça mais sobre
o Baobá, árvore rara no Brasil. Sobre saúde acompanhe que 70% das enfermidades que
surgiram desde 1940 são de origem animal. Na Seção Como Fazer, o Queijo Coalho. Em
Automóveis, o hidrogênio pode ser alternativa futura para a indústria automobilística.
Conheça o futuro presidente da Faemg, Antônio de Salvo.
Amplo provedor de alimentos para o mundo, na Seção Economia, o Agronegócio
brasileiro bate recordes de produção e exportação de grãos, carnes e outros produtos
das cadeias agrícola e pecuária. O país ainda é grande vendedor de mercadorias que
estão fora do grupo das commodities nacionais. Sucesso, igualmente para os queijos
brasileiros, estes premiados internacionalmente.
Na Seção Natureza a água-viva gigante, Ipês, Seção Pet, o Hamster, Seção Exótica, o
Tucano. O retorno gradativo do Turismo também é pauta. Assim como a importância do
uso de inoculantes em silagens em Dicas da Agrosid. Nos Eventos temos o Mangalarga
Marchador com o tradicional leilão Laglória e a Live Agroshow na fazenda de Fabiano
Cazeca. Para fechar confira as notícias do Giro Rural.
Além da informação confiável, nos preocupamos em proporcionar a vocês, amigos e leitores, a experiência de uma leitura agradável e dinâmica, obrigado pelo prestígio. Meus agradecimentos
também são direcionados a todos que tornaram possível a continuidade desta bonita iniciativa, que noticia com credibilidade o
agronegócio brasileiro.
A revista foi preparada com carinho.
Boa leitura e até a próxima edição.
Marcelo Lamounier

dam no meu dia a dia.”.

“Ter em mãos um material de
“Vivo em Belo Horizonte, mas
qualidade é sempre necessário. guardo minhas raízes e me interesso
Mesmo na zona rural, precisamos por publicações que me atualizem do
de boa informação.”.
que acontece no campo.”.

José Gomes - Água Boa (MG)

João Magalhães - Igarapé (MG)

“Sou agricultor familiar e a
leitura da revista me permitiu
conhecer iniciativas que aju-

Alex Bosco - BH (MG)
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ENTREVISTA

Dedicado ao Simental,
desde os anos 80, Mário
é referência na raça.

MÁRIO COELHO

Vice-presidente da Associação Brasileira de
Criadores das Raças Simental e Simbrasil (ABCRSS)
Capaz de atender a diferentes sistemas produtivos, a raça Simental,
conquistou, ainda nos anos de 1980, o então estudante, Mário Coelho Aguiar Neto. Hoje, aos 58 anos de idade, o zootecnista e criador,
contabiliza aproximadamente 40 anos de dedicação ao
desenvolvimento e seleção do rebanho nacional. Em entrevista à
Mercado Rural, Mário revela detalhes desta trajetória e faz uma panorama sobre a raça no Brasil.

Mercado Rural: Você nasceu
na capital paulista, como surgiu seu interesse pelo campo?
Mário Coelho: Nasci em São
Paulo, mas desde criança,
possuo forte identificação
com o campo, passava férias
e finais de semana no interior
com a família. Formei-me em
direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
mas logo percebi minha vocação verdadeira e em 1986,
ingressei na faculdade de
Zootecnia da Universidade
Estadual Paulista (UNESP) em
Botucatu (SP), cidade na qual
vivo até hoje.

4

OUTUBRO 2021

Mercado Rural: Mário, como
você conheceu o gado Simental?
Mário Coelho: Conheci a raça
Simental ainda na faculdade, e
de lá pra cá sempre me dediquei a ela. Hoje sou diretor da
Taurus Genética e Tecnologia
LTDA - empresa especializada
na comercialização de sêmen e
embriões, sobretudo das raças
Simental e Simbrasil, e titular
do criatório do Mamado.
Mercado Rural: Mário, como
você começou a criar Simental?
Mário Coelho: Ainda na faculdade conheci a raça, princi-

palmente através dos estágios.
Mas tudo aconteceu de forma
meio improvisada, logo que
me formei, em 1991, consegui
um estágio no Canadá e lá também trabalhei com Simental.
Quando voltei me envolvi com
a comercialização de sêmen
e com a associação do simental. Em 2004, o senhor Jaime
Moller, da fazenda Charrua,
em Eldorado (MS), aquela que
realizava o trabalho que eu
compreendia como o correto,
porque focava em produzir
animais para o campo, adaptados, me ligou e disse que pretendia acabar com seu plantel,
ele possuía 400 vacas puras. Na
época eu não tinha lugar para
colocá-las, mas sabia que era
um excelente rebanho então
resolvi usar minhas reservas
para comprar, sob a orientação
dele, os 40 melhores animais.
Adquiri os touros, Voador da
Charrua, Tigre da Charrua e
Zanini da Charrua. Eu tinha
intenção de coletar embriões,
reservá-los para uso futuro e
em seguida abater os animais.
Mas diante do desempenho
apresentado pelos animais a
campo, principalmente a rusticidade, alguns meses depois,
arrendei um lote de terras e
cerca de um ano depois adquiri a atual fazenda Água do
Moinho, em Avaré, também no
interior de São Paulo. Levei os
melhores animais que tinha e
fui comprando de outros criadores que estavam desfazendo
seus rebanhos. Nesta época o
Simental estava em baixa e as
pessoas me ligavam, fui a inúmeras fazendas e comprei mais
de 100 vacas, sempre optei por
trabalhar com os animais mais

rústicos. E foi assim que se iniciou o criatório do Mamado.
Mercado Rural: Hoje você está
vice-presidente da ABCRSS,
como você enxerga a trajetória
da raça no país?
Mário Coelho: O Simental foi
muito forte nos anos 80 e por
erros na seleção perdeu espaço. Mas há alguns anos houve
um amadurecimento dos criadores, porque apesar de, originalmente, a raça possuir dupla
aptidão, você tem seleções diferentes em todo o mundo, são
seleções adaptadas, voltadas
para o leite, para o corte e outras focadas na dupla função.
Então, desde que os criadores
focaram e entenderam que realidades diferentes precisam
de animais distintos a raça se
reestruturou. O mercado está
em franco crescimento, os preços de touros e matrizes crescem ano a ano, temos uma demanda aumentada. O criador
sabe o que quer e sabe buscar
o suporte adequado, por isso,
o mercado tem sido tão promissor. A demanda tem sido
maior que a oferta, tanto para
o gado de corte como para
o gado leiteiro, também por
isso, os bons preços.
Mercado Rural: O Simental
é a segunda raça mais criada no mundo e está presente
em solo brasileiro há mais de
um século, no rebanho atual
estão registrados na ABCRSS,
402.757 animais Simental e
38.914 exemplares Simbrasil.
Que leitura você faz do mercado atual?

ENTREVISTA
Mário Coelho: O rebanho brasileiro é composto por animais
que conseguem responder
bem tanto a criação a pasto,
quanto à criação com altos investimentos e isso tem feito
subir valor de comercialização.
Nós temos uma valorização
sistemática desses animais,
principalmente das fêmeas. Em
2018, tínhamos média de 3,5
mil reais por cabeça, em 2019
esse custo passou para 6,5 mil
reais. No ano passado, negociamos preço médio de 8,5 mil
reais. Já em 2021, temos negociações com cotação média de
12 mil reais por fêmea, o setor
agropecuário está em alta.
Mercado Rural: Neste 2021
ainda vivemos os efeitos da
pandemia. Temos dificuldades
em todos os setores, um dos
maiores desafios é encontrar
saídas para a retomada dos
eventos e a ABCRSS realizou,
em abril, sua primeira Exposição Nacional virtual. Como foi a
mostra e qual legado ela deixa?

Mário Coelho: Na pandemia
há uma grande dificuldade de
logística para reunir os criadores. Então, todos os criadores
participantes filmaram seus
animais e cada juiz fez a avaliação de sua própria casa, tudo
de forma online. Uma novidade foi o modelo de Avaliação
Global da Raça. Nele, além do
jurado oficial, considera-se as
observações de outros técnicos, criadores e demais interessados que analisam e também
dão seu parecer. Na dinâmica,
a nota do jurado oficial possui
maior peso e a nota dos demais
participantes, divididos por categorias (técnicos, expositores,
demais associados e convidados), tem diferentes ponderações. Os comentários e o poder
de desempate ficam para o
jurado oficial. Um fato positivo
é que esse modelo permitiu a
participação de exemplares,
da região Sul, Centro-oeste,
Sudeste e Nordeste, o que geralmente é muito difícil, seja
por questões sanitárias ou de

Versátil, rebanho oferece bom retorno, tanto para pecuária leiteira,
quanto de corte.

distância territorial. Todos gostaram e é uma tendência que
veio pra ficar, mesmo que as
exposições presenciais voltem
logo, pois é um modelo interativo e inclusivo.
Mercado Rural: Aos que desejam iniciar a criação das raças,
que dicas e conselhos você
deixa?
Mário Coelho: Antes de com-

prar um animal busque conhecer as diferentes linhagens
genéticas, pense quais são seus
objetivos - leite ou carne – se
informe bem, o site da nossa
Associação é muito completo.
Antes de investir, procure saber
quais animais e modelo de criação, vão atender a sua necessidade. Leia bastante, converse
com outros criadores. Conhecimento é a palavra chave.

REVISTA MERCADO RURAL
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PERSONAGEM

ROBERTO SIMÕES
Uma vida
dedicada ao campo
Roberto Simões, 80 anos de idade, 55 deles dedicados ao campo.

Presidente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES, do Conselho
Deliberativo do SEBRAE/MG e 1º Vice-Presidente da CNA
Nascido na cidade mineira de Paraopeba, Roberto Simões, sempre teve
relação especial com o campo. Filho e
neto de fazendeiros é engenheiro agrônomo, mestre em Economia Rural pela
Universidade Federal de Viçosa (UFV) e
produtor rural. Com 80 anos de idade,
é casado há 52 com Maria Helena, com
quem tem três filhos e três netos.
Roberto iniciou a carreira em 1966,
na Secretaria de Estado de Agricultura
de Minas Gerais, como diretor-geral
do Centro de Estudos Rurais. Na Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado de Minas Gerais (FAEMG) atua
desde o ano de 1978, quando chefiou
o Departamento de Estudos Econômicos e, em 1990, assumiu um cargo de
diretor.
Entre outras coisas, foi responsável
pela estruturação do Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar Minas),
que iniciou seus trabalhos no estado
em 1994, e em seguida assumiu, por 11
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OUTUBRO
OUTUBRO2021
2021

anos, a Superintendência da entidade.
O desempenho apresentado até então
lhe rendeu o apoio da classe rural. Em
2005, elegeu-se presidente. Sua gestão
se encerra em novembro deste ano.
Sob a liderança de Simões a Federação cresceu. Em 2007, foi criado o Instituto Antônio Ernesto de Salvo (INAES),
braço de pesquisa e inovação que fomenta o acesso do campo às soluções
tecnológicas. A instituição cria conexões entre o ecossistema de inovação
e os produtores, rumo à Agricultura 5.0
- sustentável, inovadora, digitalizada,
com forte uso da biotecnologia, bioinsumos e com grande conectividade.
A realização e o apoio aos grandes
eventos de promoção dos produtos do
agro mineiro foram outras importantes
marcas de sua gestão: SuperAgro Minas, Expocachaça, Semana Internacional do Café, Festival do Queijo Minas
Artesanal e centenas de outras feiras e
mostras agropecuários movimentaram

a economia e despertaram o olhar urbano ao que o campo produz de melhor.
Também foram destaques as criações do Fundo de Defesa Sanitária
Animal/MG (Fundesa), do Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite
(Conseleite Minas) e do Programa de
Assistência Técnica e Gerencial (ATeG)
que hoje atendem, gratuitamente, 11
mil produtores de 12 cadeias produtivas em todo o estado.
Roberto Simões é vice-presidente
executivo da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). No
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de Minas Gerais
(SEBRAE/MG), representa o setor agropecuário no Conselho, de 2006 a 2010
foi presidente do colegiado. Em 2019
foi novamente eleito para o cargo, o
qual ocupa até os dias atuais. Entre
2010 e 2014, presidiu o Conselho do
SEBRAE Nacional.

PERSONAGEM

Por todo o seu trabalho Roberto Simões obteve reconhecimento. Ao longo da trajetória, recebeu dezenas de
comendas e distinções, como a Medalha da Ordem de Rio
Branco no Grau de Comendador - concedida pela Presidência da República, a Medalha de Honra da Inconfidência e a
Grande Medalha da Inconfidência – deferidas pelo Governo
de Minas Gerais e a Medalha Especial do Mérito Legislativo, outorgada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG).
Em 2021, ao comemorar 70 anos de trabalho em defesa
dos direitos e da evolução dos produtores mineiros, a FAEMG se despede do seu líder de quase duas décadas. Seu
sucessor encontrará um Sistema forte, que congrega agora
FAEMG, Senar Minas, INAES e os 386 Sindicatos Rurais
que, com suas extensões de base, atendem mais de 700
municípios mineiros. São 400 mil pequenos, médios e grandes produtores em todo o estado representados pelo Sistema FAEMG. Uma entidade moderna, diversificada, eficiente
e de relativo baixo custo - pelo rigoroso controle financeiro
- é o legado que Roberto deixa após décadas de dedicação
ao desenvolvimento do agronegócio mineiro.

Fotos: FAEMG

RECONHECIMENTO

Roberto Simões ao lado da família. Nas palavras dele o
“setor mais importante da vida”.

Fotos: FAEMG

“Minha MAIOR ALEGRIA foi trabalhar no setor que eu elegi como
meu predileto”.
PINGUE-PONGUE
Família: É o setor mais importante da minha vida
Viagem: É prazerosa e enriquece o conhecimento
e a cultura.
Comida: Mineira
Um lugar: Praia do Forte (BA)
Companhia: Todos os amigos
Música: MPB e hits internacionais.
Filme: Os bons. Não tenho um específico.
O que o distrai: Bom futebol e papo de boteco.
Felicidade: Família, amigos e natureza
Tristeza: O que os maus brasileiros fazem, tornando o nosso país o eterno “país do futuro”.
Roberto Simões em Assembleia do Conselho de
Representantes da FAEMG.
REVISTA MERCADO RURAL
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COMO FAZER

QUEIJO
COALHO
O “Como Fazer” desta edição é dedicado, especialmente, aos nossos leitores e leitoras que são fãs do bom queijo
e que, além de degustar essa iguaria,
também se aventuram na produção.
Típicos da culinária brasileira, os
queijos incrementam receitas da mais
simples a mais sofisticada das cozinhas.
Muitos saborosos, também são bastante benéficos à saúde e podem ser utilizados em pratos doces e salgados, harmonizados com vinhos, dentre outras
inúmeras maneiras. Produzidos a partir
de massa crua ou cozida, podem ser
consumidos ainda frescos ou após um
período de maturação. Muito popular,
principalmente, na região Nordeste, o
queijo coalho artesanal é feito com leite
de vaca.
A seguir vamos entender um pouco
mais sobre como fazer, em sua própria
casa, o queijo coalho, uma entre as tantas modalidades de queijos existentes
em nosso país.

Antes de começar
Primeiro você vai precisar de tempo. Não inicie o processo se você não
puder se dedicar, exclusivamente,
a ele. Em seguida é importante que
todos os ingredientes estejam à mão,
leite de boa qualidade, coagulante,
água e sal. Certifique que todos os
vasilhames necessários estejam limpos. Conforme sua receita separe
ainda uma panela grande, afinal, é
preciso aquecer o leite, com isso, também será preciso um termômetro.

Mãos na
massa
Depois de tudo
preparado é hora de,
efetivamente, começar
a produção. O leite deverá ser aquecido à temperatura de 65°C. Após cerca
de trinta minutos resfriado
para 35°C. Nesse momento, será
acrescentado o coagulante antecipadamente dissolvido em água (a
medida média é de um ml por litro).
Misture tudo por, aproximadamente,
dois minutos. Tampe e deixe descansar
por mais 30 ou 40.
Fracione a massa em pequenos
cubos e repouse por mais dois minutos,
nesse tempo acontece a separação do
soro, retire e em seguida aqueça a massa até os 45°C, mexa até dar o ponto,
cerca de mais dez minutos. Uma dica
importante é não parar de mexer, mas
sempre bem devagar. O ponto correto
é quando os grãos estão consistentes,
separados e submersos. Nessa hora adicione o sal e torne a mexer bem, depois,
comece a dessora definitiva.
Coloque a massa na queijeira e
prense com as mãos, vire o conteúdo
de lado e aperte novamente. Repita
esse procedimento até eliminar todo o
excesso de soro e a massa ficar bem firme. Deixe descansar no mínimo de 12 a
24 horas, virando periodicamente. Para
uma desidratação mais eficiente, enquanto o queijo descansa, mantenha-o
bem pressionado com peso.

Opções de Recheio
O queijo coalho, originalmente, é
preparado apenas com leite, mas existem muitas opções para recheá-lo. Para
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isso, basta que, no momento da finalização da prensagem com as mãos, seja
feito um buraco no centro da massa.
Nele, você pode colocar goiabada, doce
de leite em pasta ou outro doce da preferência. O recheio também pode ser
salgado, feito com carnes e ervas finas
a escolha. Tampe o recheio com a massa retirada anteriormente e coloque na
prensa. Os queijos frescos devem ser
mantidos em geladeira e ser consumidos de forma rápida.
Com essas dicas você terá um delicioso queijo coalho em seu lanche. E o
melhor, preparado por você mesmo.

BOMPPapéis
Papéis
BOMP
apresenta
apresenta
novidades
novidades
para
para melhor
melhor
atender
atenderseus
seus
consumidores!
consumidores!
OOnosso
nossorecém-chegado
recém-chegado
gerente
gerentenacional
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devendas,
vendas,
Valmir
ValmirFlores,
Flores,apresenta
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novidades
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daBOMP
BOMPPapéis.
Papéis.

Entre
Entreem
emcontato
contatoconosco:
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(37)
(37)3222-0700
3222-0700
bomppapeis@bomppapeis.com.br
bomppapeis@bomppapeis.com.br

Principal
fabricante
Principal
fabricante
dede
papel
higiênico
papel
higiênico
dede
Minas
Gerais
Minas Gerais

Raça Forte

Simental Brasileiro se destaca
no cenário agropecuário
O Simental é a segunda raça bovina mais
criada no mundo. Sua alta capacidade de adaptação aos diferentes sistemas produtivos faz
com que esteja presente em toda parte, seja na
criação com foco na pecuária leiteira ou de corte, criados a pasto ou em confinamento.
No Brasil, existem as linhagens sul africana,
voltada para a produção de carne e a alemã/
austríaca (Fleckvieh), de dupla aptidão, porém
voltada para a produção leiteira e o Simental
Brasileiro, que além da dupla aptidão se destaca pela rusticidade do rebanho e por outras
vantagens como pelo zero - cujos animais não
precisam ser tosquiados e longevidade produtiva dos reprodutores.
A trajetória da raça Simental no Brasil
remonta ao início do século passado, quando fazendeiros importaram lotes de animais
oriundos da Suíça, Alemanha, Áustria, Canadá,
Estados Unidos e África do Sul. De lá pra cá, os
criadores observaram as melhores condições
de adaptação da raça ao clima tropical. Na seleção genética, prioridade para exemplares de
pelo fino, bons cascos e aprumos, resistência
ao calor e aos parasitas, além das funções: ganho de peso, fertilidade, reprodução e adaptados a criação a pasto.
Atualmente, os selecionadores do Simental Brasileiro, em sua maioria, trabalham com
a raça há mais de 20 anos e assumem a tarefa
de cumprir o manejo atento às características
essenciais na preservação da raça e participam
constantemente do programa de melhoramento genético da ABCRSS. Hoje, a maior concentração de criadores encontra-se no interior
de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.
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Evento Anual
Surpreende
O 3º Shopping Virtual Simental Brasileiro,
realizado em março deste ano, comercializou
touros, matrizes e animais 1/2 sangue da mais
alta qualidade, com preço fixo para cada lote, o
evento realizado pelo Grupo Simental Brasileiro, esteve disponível no site da Connect Leilões
e foi televisionado pelo Canal do Boi.
O resultado foi considerado um sucesso
pelos promotores e organizadores. O coordenador da empresa leiloeira, Silvestre Marinho
do Carmo, avaliou a mostra “A valorização das
médias aconteceu em praticamente todas as
categorias e tivemos compradores em dez estados da federação,
quatro a mais que no
ano passado. Avalio
de forma bastante
positiva, porque a bovinocultura brasileira
precisa ter produto
de qualidade e a raça
Simental é vista como
um insumo genético
que ajuda o pecuarista a atingir seus objetivos.”, destacou.
Ao todo foram
comercializados animais para 28 compradores dos estados
de São Paulo, Minas
Gerais, Goiás, Espíri-

to Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso,
Pará, Rio Grande do Norte e Bahia. A média
das fêmeas ficou em R$ 12.495,78, bem acima
dos R$ 8.996,13 da edição de 2020. Os machos
foram vendidos por R$ 14.977,24 por cabeça,
taxa superior aos R$ 11.160,00 registrados nas
vendas de 2020.
As novilhas de corte alcançaram o valor
médio de R$ 4.086,07. Destaque ainda para a
venda de quatro prenhezes de renomadas doadoras, pela média de R$ 10.080,00. O 3° Shopping Simental Brasileiro registrou evolução
de 40% na média geral e alta de 120% no faturamento que ficou em R$ 1.227.169,91. Além
dos lotes de animais também foram comercializados pacotes de sêmen, com um total de 592
doses com preço médio de R$ 30,72.
Fotos ABCRSS
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PWM ERBAINO AS

KYKSO KAINO X KYKSO BAUGER

PWM GRAND KAINO AS
KYKSO KAINO X ELDANDI BOBBY

PWM JANUS AS
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PWM ERHAN AS X DAN JACO BENZ 78
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PWM ERHAN AS

KYKSO BALAN X KYKSO HADAU

PWM INTERLAGOS AS

BAR 5 SA PIONEER 439L X CONGOSIM BENSIE

PWM MIG AS

BAR 5 SA HERO 823M X DAN JACO BENZ 78

UMA SELEÇÃO GENÉTICA PAUTADA
EM RESULTADOS!

PWM OSTER AS

PWM PALEMON AS

BAR 5 SA EVAN 440L X BHR THREE SIXES SA E666L

SIMLEE HAVAN X BUSCHBRUNN MAUS

PWM TITAN AS

BAR 5 SA PIONEER 439L

BAR 5 SA ELTORRO 814S X BAR 5 SA HERO 823M

BAR 5 SA BISMARK 402C

LEUPOORT BRITS X UITSUIP CHEVA 01

SALERIKA EVAN X RU-DEV JIM

LGPM SALVATTORE

PWM OSTER AS X PWM
IMPORT AS
REVISTA MERCADO RURAL
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Ginseng Brasileiro
Fotos ASPAG

Querência do Norte (PR) se destaca em sua produção

Raiz é conhecida por seu uso na medicina popular.
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importação de mais três. Para a China,
serão enviadas dez toneladas. Até o fim
de 2021, segundo avaliação da entidade, mais 20,25 toneladas do produto
serão destinadas para a exportação.
Conhecida como “Pantanal Paranaense”, Querência do Norte está localizada na fronteira com o Mato Grosso do
Sul e abriga naturalmente a planta, cultivada no território do Povo, Comunidade Tradicional dos ilhéus do Rio Paraná
e com agricultores familiares do Projeto

afim de fortalecer a produção e ampliar
o mercado. Obter o registro implica em
reconhecer e proteger o valor agregado ao ginseng nativo na região. Nesse
processo, a Aspag conta com apoio de
Universidades, da Prefeitura de Querência do Norte, com o acompanhamento
do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa) e com suporte e orientação do Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas do Paraná (SEBRAE/PR) e do (Instituto Federal
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Fotos ASPAG

A pequena Querência do Norte,
cidade com pouco mais de 12 mil habitantes, localizada no noroeste do
Paraná, conquistou espaço importante
no cultivo do ginseng brasileiro, conhecido popularmente por nomes como:
paratudo, corango, corrente, batata-do-mato. Seu nome científico é Pfaffia
Glomerata. Raiz de vasto uso medicinal,
é utilizada como analgésico, anti-inflamatório, cicatrizante, antialérgico, para
memória, circulação, dentre outros.
O resultado alcançado é fruto do
trabalho desenvolvido pela Associação
de Pequenos Agricultores de Ginseng
de Querência do Norte (ASPAG), entidade com 27 agricultores associados, cuja
safra 2019/2021 chega a 300 toneladas
da raiz, que hoje, possui a certificação
de origem e 100% de pureza, já que as
partes aéreas da planta são descartadas.
Para se ter ideia da demanda recebida pelos produtores, neste ano, o Japão
já comprou mais de 3,6 toneladas do
ginseng brasileiro e deixou encomendada mais 1,6 tonelada. A raiz brasileira também desembarcou em terras
europeias, somente a França adquiriu
duas toneladas e firmou acordo para a

Produto é cultivado ao longo de 20 hectares de extensão.

de Assentamento da Reforma Agrária.
O sócio-presidente e também produtor, Misael Jefferson, ressalta que a
associação consegue colher um produto de qualidade durante todo o ano e
por isso, busca capacitação para obter
o registro de Indicação Geográfica (IG),

do Paraná (IFPR), que desenvolve uma
pesquisa que avalia o uso das folhas,
caule e flores em chás. As conclusões
apresentadas até o momento apontam
a liberação dos princípios ativos após
a infusão e dão expectativa para que a
planta seja aproveitada por completo.

A DIETA DO SEU CAVALO
na palma da sua mão.
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Dietas
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Do desemprego ao próprio negócio

EMPREENDEDORISMO

De desempregados a
donos de um negócio de
sucesso. Esse foi o caminho
traçado pelos amigos e sócios Frederico Guilherme
Resende Fonseca e Yuri Hen-
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Sócios desde 2013, Frederico e Yuri se preparam para ampliar o negócio.

rique Rosa, que se arriscaram
no mundo empresarial e fundaram, há cerca de oito anos,
o próprio negócio. A trajetória da Jardins Máquinas teve
início no ano 2013, quando a
firma que ambos trabalhavam
até então fechou as portas.
Com pouco capital para
investir e sem oportunidade para erros, os dois logo
conheceram os problemas
“Nossas primeiras dificuldades foram encontrar o local
onde instalar a loja e em seguida aprovar a nossa ficha
nas imobiliárias, não conseguíamos cumprir os trâmites
burocráticos para um espaço
na região central e acabamos
fechando um aluguel direto
com o proprietário no bairro
Pilar”, lembra Frederico.

Já instalados, conseguir
bons fornecedores e convencer os clientes a irem até
a loja foram outros desafios
que a dupla precisou superar. Dois anos depois, com
um cenário mais tranquilo,
estabilizados e com uma boa
carteira de clientes, foram
em busca do diferencial. Para
isso, deixaram BH, foram
para Nova Lima e em 2016,
tornaram-se representantes
da Stihl. A clientela, em sua
maioria, é formada por produtores rurais, condomínios,
jardineiros, paisagistas.
Yuri atua focado na parte
técnica e Frederico no setor
administrativo e de vendas.
Juntos eles lideram uma
equipe composta por mais
quatro colaboradores. Atu-

almente, a Jardins Máquinas
é a única concessionária autorizada Stihl de Nova Lima.
O estabelecimento também
presta assistência autorizada para as marcas: Karcher,
Trapp, Tramontina, Makita e
Black e Decker.

Expansão
Os empresários anunciam, ainda para este ano,
uma novidade, a Jardins
Máquinas está em expansão
e ganhará uma área de vendas exclusiva. A inauguração
prevista para o mês de novembro, com um showroom
da Stihl que trará aos clientes mais opções de máquinas e serviços, além de mais
conforto no atendimento.

PROCURANDO UM LUGAR PARA
COMPRAR STIHL E CONSERTAR
SUAS MÁQUINAS?

“Freepik.com”. Esta copa foi desenhada usando recursos do Freepik.com

Conheça a Jardins Máquinas, a única
concessionária autorizada da Stihl em
Nova Lima, Minas Gerais.

Av. Otawa, 278 - Jardim Canadá, Nova Lima - MG
(31) 3288-2225 - (31) 9999-2225
jardinsmaquinas@gmail.com

AMEAÇA A VIDA

70% das enfermidades que surgiram
desde 1940 são de origem animal
Um documento divulgado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), indicou
que 70% das enfermidades surgidas,
desde a década de 1940, são de origem
animal, assim como a atual pandemia
do novo coronavírus.
O número é resultado da conexão
entre o aumento populacional, a expansão agrícola e a proximidade evolutiva
entre o homem e os demais animais da
natureza. Os patógenos que contaminam estes indivíduos como, bactérias,
fungos e vírus, podem adquirir a capacidade de infectar os seres humanos, já
que estes possuem fisiologia parecida
com outras espécies. Quanto maior a
semelhança, maior também a probabilidade de que os patógenos que atingem
alguns bichos também nos afetem.
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O contato entre o rebanho domesticado, a população de animais
selvagens e as pessoas cresceu. Hoje o
planeta terra possui quase 08 bilhões
de pessoas. Anualmente são abatidos
trilhões de animais para consumo. Tal
ampliação atua como um reservatório
de patógenos que podem infectar o
homem, como a gripe suína, os diversos surtos de gripe aviária e hepatite E
e outras doenças.
Ainda de acordo com especialistas
esse alto índice de transmissão de enfermidades entre espécies se dá pela
forma como os animais são criados.
Espaços com alta densidade e galpões
fechados que facilitam a concentração
de amônia no ar, prejudicando o trato
respiratório e as primeiras barreiras de
defesa dos indivíduos.

Estudos dão conta ainda que, atualmente, 70% dos antibióticos comercializados são aplicados também na
pecuária, fato que contribui para resistência aos medicamentos em humanos.
Estima-se que, por este fato, mais de
700 mil mortes ocorram anualmente. E
o cenário aponta para o pior, previsões
alertam para cerca de 10 milhões de
óbitos por ano em 2050.

Um colorido de encher os olhos
Ipês se destacam na paisagem seca do inverno
Comum nas florestas e cidades
brasileiras, o colorido dos ipês dá um
toque especial à paisagem. Muito além
da madeira de boa qualidade, a planta
com nome de origem Tupi (árvore de
casca grossa), encanta também por
sua beleza. Nesta temporada, todos
os olhares se voltam para cima e isso
não é apenas impressão. Dono de
uma florada intensa e multicolorida,
o espetáculo dos ipês ganha, nos
contornos atuais, também o mundo
virtual, nas redes sociais, basta uma
busca rápida para encontrar milhares
de fotos e comentários exaltando a
exuberância proporcionada por eles.

Flores são um contraste
na paisagem urbana.

Na capital mineira, Belo Horizonte,
os ipês estão espalhados em todas as
regionais da cidade. Segundo dados da
prefeitura existem, aproximadamente,
30 mil exemplares catalogados. Maioria
na cidade os ipês-rosa, possuem cerca
de 10 mil pés. Em seguida vem o ipêtabaco com mais de seis mil árvores.
Há ainda o clássico ipê-amarelo com
2,8 mil, o ipê-roxo com quase 2,7 mil,
os ipês-brancos e mirins possuem em
torno de 2,5 mil exemplares cada. Já
das espécies sete folhas e do cerrado
são encontradas mais de mil plantas.
Por fim, o menos popular é o peculiar
ipê-verde que possui somente 24
exemplares.
A floração dos ipês que, geralmente
se inicia no mês de junho, com os
ipês roxos se estende até o mês de
novembro. Mas sua duração (média
de uma semana) e intensidade estão
diretamente ligadas a fatores climáticos
como a umidade e temperatura do
ambiente, bem como a idade da árvore.
São plantas que apreciam luz e sol
intensos. Capazes de alcançar até 30
metros de altura, normalmente, medem
entre sete e 15 metros e quando
florescem perdem todas as suas folhas.
Cidade jardim, como muitas vezes é
chamada, Belo Horizonte, abriga em seu
território outros 566 tipos de árvores.
Nos últimos quatro anos, segundo a

prefeitura municipal, houve o plantio
de mais de mais de 50 mil mudas de
várias espécies, com um tempo de
crescimento que varia de 6 a 10 anos,
dependendo da região e local em que
estão.

REVISTA MERCADO RURAL
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Espécie é rara no Brasil
Exemplar de água-viva gigante é encontrado
no litoral norte catarinense
Foto Univali

Pesquisadores do Laboratório de Ecotoxicologia (Letox) da Escola do
Mar, Ciência e Tecnologia
da Universidade do Vale
do Itajaí (Univali), em Santa Catarina, realizaram no
fim de setembro, a captura de um raro exemplar de
água-viva gigante.
Da espécie Lychnorhiza lucerna, ele foi apontado como o maior modelo
já registrado na comparação entre dados brasileiros
e argentinos para o tema.
Com 39 centímetros de
diâmetro e 4,6 kg, ele foi
encontrado em uma investida de campo realizada pelo projeto de Monitoramento de Águas-Vivas
da Universidade na costa
norte do estado.
Durante estes trabalhos, os especialistas fazem o monitoramento das águas-vivas, observam as
espécies, seus tamanhos, velocidade de
crescimento e índices populacionais.
Um dos principais objetivos da abordagem é a descoberta de águas-vivas que
possam provocar envenenamento de
banhistas, principalmente no verão.
Segundo o responsável pelo Labo-
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Captura aconteceu em saída de campo em projeto de longa duração da Univali.

ratório de Ecotoxicologia (Letox/Uni-

ria asiática. Mas de acordo com o espe-

vali), Charrid Resgalla Júnior, a espécie
comumente encontrada na costa entre

cialista, no Brasil há poucas demanda e

golfo do México e Argentina, oferece
baixa ameaça de envenenamento - as
temidas queimaduras e possui forte

infraestrutura de processamento e, por
estes motivos, ainda não despertou o
interesse dos pescadores para captura.
O exemplar foi encaminhado ao

potencial de exploração, tanto para a
extração de colágeno, quanto para uti-

Laboratório de Anatomia da Universidade para estudos que permitam a

lização como complemento na culiná-

manutenção para futuras exposições.

Foto: FAEMG

Sustentabilidade é prioridade
para o agro mineiro

Encontro com lideranças do agronegócio mineiro marcou os 130 anos e fundação da Seapa.

Durante reunião de lideranças do
setor agropecuário, realizada em 19 de
outubro, na sede do Governo de Minas,
o presidente eleito do Sistema FAEMG/
SENAR /INAES, Antônio de Salvo, alertou para a necessidade de priorização
da sustentabilidade, “A transferência de
tecnologias que aliem ganho de escala
e preservação, e o incentivo às iniciativas de sustentabilidade nas cadeias
agropecuárias precisam estar entre as
prioridades do setor produtivo e das
políticas públicas. Só assim potencializaremos a competitividade do nosso
agronegócio no mercado global hoje. E
o garantiremos assim para as gerações
futuras.”, afirmou.

Na ocasião, Salvo que é conhecido
por trabalhar, em suas propriedades,
Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), de acordo com o
protocolo Carne Carbono Neutro (CCN),
enfatizou ainda que o setor precisa
mostrar para a sociedade a realidade vivenciada pelos produtores “Precisamos
mudar a imagem do agro e levar ao
público urbano e aos mercados internacionais os fatos reais do que acontece
no campo. O produtor rural é o principal interessado na preservação do meio
ambiente e dos recursos naturais, que
são sua fonte de renda. Produzimos alimentos usando cada vez mais tecnologia e sustentabilidade, e essa produção
precisa ser apoiada em nosso país” des-

DESIGNER GRÁFICO
Faça seu layout online

tacou Antônio de Salvo, que deve ser
empossado na presidência da FAEMG
no final de novembro.
O Workshop Diretrizes para as Políticas Públicas frente às Oportunidades
do Agronegócio foi promovido pela
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), dentro
das comemorações pelos seus 130 anos
de fundação. Especialistas de diferentes
segmentos e entidades apresentaram expectativas e contribuições à formulação
de políticas públicas para o setor. Temas
como crédito rural, inovação tecnológica,
assistência técnica e apoio à comercialização estiveram na pauta das propostas
apresentadas pelos participantes à Secretária de Agricultura, Ana Valentini.

IDENTIDADE VISUAL
JORNAIS
REVISTAS
PROPAGANDA E MARKETING
PAPELARIA EM GERAL
(Cartão de visita, folhetos, banner...)

Entre outros...

Proﬁssionais experientes.
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OPÇÃO DE VIDA

Casal de advogados troca emprego
em BH pela produção de cogumelos
em Nova Lima
Cansados da rotina diária na capital
mineira, apaixonados por natureza e
vida ao ar livre, o casal de advogados,
Gisele Lima e Juliano Stockler Ferraz,
resolveu se dedicar à produção do cogumelo shiitake, no distrito de Macacos, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, “Eu moro
em Macacos desde 2014 e sempre tive
a vontade de ter um negócio aqui. Mas
trabalhava em BH e ficava com aquele sonho. O espaço do terreno não era
suficiente para fazer uma pousada, por
exemplo, mas daria para produzir alguma coisa”, relata Gisele.
Assim, ela resolveu pesquisar o
mercado de cogumelos, visitou locais
de produção e se capacitou. Os investimentos no cultivo do shiitake começaram em 2019 e as vendas 2020. Na
Fazenda Musashi, construíram duas
estufas, uma para maturação e outra
para a frutificação dos cogumelos. “A
gente escolheu o shiitake porque ele
tem valor agregado e não
precisa de temperatura tão
baixa.”, explica.
Do cultivo à entrega
aos consumidores, o casal
cuida de todo o processo. A fazenda produz em
torno de 100 bandejas de
200 gramas por semana. A
comercialização também
acontece em uma feira na
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Casal abdicou da carreira para estar próximo da natureza.

capital e em uma loja de produtos naturais. Recentemente, Gisele e Juliano
diversificaram as opções e passaram a
vender conservas de shiitake fresco e
defumado. Ainda pagando os investimentos, o casal se mostra feliz com a
escolha, “Embora o retorno financeiro
não seja o mesmo que tinha no escritório de advocacia, estou mais satisfeito,

tenho minha autonomia, meus horários.”, finaliza Juliano.
Capacitação – Nova Lima possui
cinco produtores de cogumelos, mas
segundo o técnico da Emater-MG em
Nova Lima, Glaidson Guerra, está em
andamento, um programa de capacitação para mais 24 potenciais produtores. O programa é fruto de uma parceria entre a Emater, Prefeitura, Senar
e produtores já consolidados, como
o Roney Bernardes Rocha que iniciou
seu trabalho na região em 1994 e hoje
possui certificação orgânica.
A produção anual de cogumelos
em Nova Lima gira entre 10 e 12 toneladas. Além do shiitake, são cultivadas
as espécies shimeji, hiratake, cogumelo salmão e shimeji flórida.

ILÍCITA DO CANTAGALO
Zulu da Dona Flor x Gamela do Barulho

E-mail: harascantagalo@gmail.com
Instagram: @harascantagalo
Facebook: Facebook.com/harascantagalocampolina
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Bovinos: deles, nada se perde, tudo se utiliza!

E

m 2020, o Brasil alcançou o posto de maior rebanho bovino do mundo, bem como o de maior
exportador mundial dessa carne. Segundo dados disponibilizados pela Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), no ano
passado, o país contabilizou em seu rebanho, 217 milhões
de cabeças, o que representa 14,3% do rebanho mundial. No
quesito exportação de carnes, o Brasil também fez bonito e
enviou para a mesa dos estrangeiros 2,2 milhões de toneladas, ou seja, 14,4% da carne bovina disponível no mercado
internacional.
Se você achou interessantes os dados acima, as informações a seguir também vão te surpreender. Excelente exemplo para a máxima de Antoine Lavoisier, de que “Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, de um boi
também nada se perde.
Da indústria da moda à farmacêutica, de acordo com a
Embrapa, atualmente cerca de 50 segmentos industriais dependem diretamente dos chamados subprodutos bovinos:
couro, sangue, gordura, ossos, intestinos, miúdos, pelos e até
mesmo as fezes. Ou seja, muito além da carne e do leite, deles
realmente nada se perde, tudo se utiliza.

Produtos de origem bovina em nosso dia a dia
CÉREBRO

PELE

Creme anti-idade
Medicamentos

Adesivos
Condimentos
Confeitaria
Doces
Gelatina
Medicamentos

OSSOS
Açúcar refinado
Carvão
Fertilizantes
Vidro
Pelos
Argamassa
Escovas
Feltro
Filtros de ar
Isolantes
Pincéis
Têxteis
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Placa de reboco

SANGUE
Adesivos
Corantes e tintas
Materiais para
pesquisas laboratoriais
Medicamentos
Minerais
Misturas para bolo
Ovos de imitação

CASCOS E
CHIFRES

ÓRGÃOS
INTERNOS

Adesivos
Adubos
Alimentos para
animais
Condicionador
Filmes para foto
Laminação
Madeira compensada
Papel de parede
Plásticos
Shampoo

Cordas de
instrumentos
Cordas de raquetes
de tênis
Enzimas
Hormônios
Vitaminas

LEITE
Adesivos
Alimentos
Cosméticos
Medicamentos
Plásticos

Detergentes
Explosivos
Fertilizantes
Fogos de artifício
Fósforo
Giz
GORDURA
Giz de cera
Amaciantes de
Impermeabilizanroupas
tes
Anticongelantes
Isolantes
Biodiesel
Linóleo
Borracha
Medicamentos
Cerâmicas
Óleos lubrificantes
Chicletes
Perfumes
Cimento
Pintura
Cosméticos
Cremes de barbear Plásticos
Têxteis
Cremes e Loções
Velas
Desodorantes

ESTERCO

Fertilizantes
Fósforo
Nitrogênio

Retomada dos Eventos Presenciais
130 animais participaram das competições
de Pista e Campo da 17ª ExpoBrahman

O Parque Fernando Costa, localizado em Uberaba (MG), voltou
a receber o público. O local que
há décadas é referência mundial
em exposições das raças zebuínas,
foi palco da 17ª Exposição Internacional da Raça Brahman - ExpoBrahman, que aconteceu juntamente com a Expoinel e a Expo
Nacional Guzerá, entre os dias 11 e
17 de outubro.

Em três dias de competições,
a ExpoBrahman contou com a
participação de 130 animais de
12 expositores de seis estados. As
competições foram julgadas pelo
jurado da Associação Brasileira dos
Criaodres de Zebu, (ABCZ), Isarico
Neto. Para o presidente da Associação dos Criadores de Brahman
do Brasil (ACBB), Paulo Scatolin, a
ExpoBrahman confirmou a evolu-

ção da raça que, desde 1994, vem
sendo selecionada no país. “A exposição marcou com sucesso a
volta dos eventos presenciais em
Uberaba. Além das competições,
tivemos um leilão com 100% de
liquidez, confirmando a grande
valorização da raça no mercado, e
uma reunião para apresentação da
1ª Prova de Eficiência e Performance Brahman/BoicomBula que será

finalizada em novembro.”, destaca
Scatolin.
A mostra também contou com
o Leilão Virtual Ruba que comercializou bezerros, novilhas, touros,
vacas e embriões e acumulou um
faturamento de R$ 572.070,00.
A média das fêmeas ficou em
R$14.185,71 e dos machos em
R$17.584,62.

Semana Nacional das
Raças Simental & Simbrasil
Totalmente virtual, exposição julgou mais de 500 animais
e reuniu criadores de todo o Brasil
Fotos: ABCRSS

A 28ª Exposição Nacional Virtual
das Raças Simental e Simbrasil e 2ª. Exposição de Gado Simlandês, foi a primeira exposição agropecuária realizada exclusivamente de forma online. O
modelo, implantado em consequência
da pandemia do novo Coronavírus, foi
organizado pela Associação Brasileira
de Criadores das Raças Simental e Simbrasil (ABCRSS) no mês de julho.
Os 513 animais inscritos por 56
expositores de nove estados, foram
distribuídos em cinco exposições com
mais de 80 vídeos de categorias publicados no Youtube e julgados em
sistema de Avaliação Global por 150
jurados. Com um alcance de 10 mil
visualizações e mais de 50 mil impres-
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sões, de interessados pelas raças nas
redes sociais, a trinca de leilões virtuais
faturou R$ 1,179 milhão.
Alan Fraga, presidente da ABCRSS,
exaltou o feito “Tivemos a oportunidade de mostrar para todo o nosso
país a qualidade e o melhoramento
genético que os
criadores
têm
feito nas raças Simental, Simbrasil
e Simlândes.”. Em
seguida ele destacou a democratização da mostra
“O formato virtual
foi uma interação
democrática entre

os criadores. A utilização de todas as
ferramentas tecnológicas proporcionou lives com palestras e leilões virtuais antes e depois dos julgamentos,
aproximando criadores das mais diversas partes do Brasil”, finalizou Fraga.
O coordenador do evento e presidente do Colegiado de Jurados da entidade,
Paulo Tonin, destacou o julgamento dos
animais em suas condições naturais “Os
vídeos foram gravados pelos seus proprietários nos pastos, sem qualquer tipo
de maquiagem ou preparação como há
nas exposições. Isso foi incrível”.
Comercialização – Para fechar a
exposição foram realizados três leilões
que, juntos angariaram R$ 1.179 milhão. Destaque para a noite “Simbrasil
Forte” que arrecadou R$ 542.015,00.
No leilão de Simental Corte, a arrecadação foi de R$ 319.800 para 22 lotes. Já no dia dos animais com dupla
aptidão leite, o faturamento foi de R$
317.400 para 21 lotes.

Ovo:

nutritivo e
de baixo custo
Alternativa para muitas famílias,
frente à alta no preço das carnes, principalmente a de origem bovina, o ovo tem
sido uma escolha mais barata para o consumo de proteína.
Rico em compostos antioxidantes,
ele apresenta inúmeros benefícios para
a saúde. Dentre os seus nutrientes, destacam-se a presença de proteínas, gorduras, as vitaminas A, B, B12, D e E, ferro,
ácido fólico, colina e selênio.
A nutricionista, Letícia Vilas Boas,
que atende na cidade de Belo Horizonte (MG), lista algumas vantagens deste
poderoso alimento, queridinho entre os
adeptos de dietas mais saudáveis, “Rico
em compostos antioxidantes, o ovo
apresenta diversos benefícios para nossa
saúde, como melhoras no sistema imunológico e retardo do envelhecimento
celular. Também contribuem para o aumento da massa muscular e nos proporciona maior saciedade.”, enumera.
De acordo com Letícia, o ovo é o
segundo alimento mais completo do
mundo. Em primeiro lugar está o leite
materno, substância essencial para a
subsistência dos recém-nascidos.
Dados do Relatório da Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA),
informam que a produção brasileira
de ovos em 2020, alcançou o total de
53.533.542,388 unidades. O documento
afirma ainda que o mercado interno foi
responsável pela absorção de 99,69%
dessa produção e apenas 0,31% foi destinada à exportação. Um consumo per
capta anual de 251 ovos.
A quantidade ideal a ser ingerida diariamente ainda é controversa, mas a nutricionista orienta que o consumo não
ultrapasse 3 unidades. Ela indica “A forma mais saudável para consumir o ovo
é aquela que não necessite acrescentar

32

OUTUBRO 2021

Do ovo, tudo se aproveita, inclusive a casca.

gorduras no seu preparo. O ovo pochê 100 °C. Depois disso, triture-as no liquidou cozido, são excelentes opções.”, pon- ificador até se tornarem um pó muito
tua.
fino. Peneire para retirar as partes grosDo ovo tudo se aproveita, inclusive seiras e guarde em um pote com tampa
a casca. Ela pode ser consumida, princi- em local de pouca luz e baixa umidade.
palmente, em forma de farinha. A profis- Essa farinha pode
sional ressalta “A casca do ovo é riquíssi- ser utilizada no
ma em Cálcio, nutriente importante para preparo de pães,
as estruturas óssea e dentária, trans- biscoitos, bolos,
missão de impulsos nervosos, equilíbrio sucos e vitamdo PH sanguíneo, contração muscular, inas.”, instrui Letídentre outros. Em sua composição tam- cia.
bém encontramos Magnésio e Potássio,
micronutrientes essenciais para o bom
funcionamento do
organismo.”, informa.
Para finalizar ela
ensina como preparar a farinha em
sua casa, “Para produzi-la, é necessário
retirar a película interna que reveste a
casca. Em seguida,
higienize-a em uma
afirma Letícia
solução contendo
1 colher de sopa de
água sanitária (2 a
2,5% de cloro ativo) para cada 1 litro de
água por 10 minutos. Enxague em água
corrente e ferva por cerca de 10 a 12
minutos.
Após esse processo, retire as cascas
da água e deixe secar completamente,
preferencialmente no forno, a mais de

“

O ovo é
o segundo
alimento mais
completo do
mundo.

”

Nutrientes para a Vida
Adubação proporciona manutenção do solo e aumento
da capacidade produtiva
pulação de microrganismos. Preservando
assim, as características bio-físico-químicas do solo.
Quando aplicados, tais nutrientes
são absorvidos pelas plantas tornando-as mais vigorosas e, consequentemente,
com maior poder de produção sem que
haja a necessidade de ampliar a área de
plantio, ou seja, sem o desmate de novas
terras para cultivo.
O manejo criterioso, realizado com
o auxílio técnico fará toda diferença, segundo o engenheiro agrônomo Maurício Araújo, a aplicação dos fertilizantes
e adubos deve ser realizada segundo as
necessidades de cada lugar e a análise
da terra “Normalmente, as fórmulas que
compramos no mercado, vêm numa relação de números NPK (nitrogênio, fósforo e
potássio), mas o adubo ideal depende do
seu objetivo, a necessidade de cada solo,
de acordo com o tipo de cultura, região
onde está localizado e da intensidade de
uso do espaço.”, explica o especialista em
nutrição mineral de plantas.
No caso das pastagens, Mauricio indica que produtor faça o manejo rotacionado “A técnica de rotação de pastagens é

Imagem: Freepik.com

A qualidade do solo é um dos fatores
primordiais para o futuro da humanidade.
Pois, através dele é possível que gerações
contem as suas histórias enquanto contribuem com a alimentação do mundo. Por
meio dele, muitas famílias conseguem
dar sustento e prosperar na educação dos
seus filhos.
Mas é sempre bom lembrar que este é
um recurso limitado que necessita de manejo e cuidados adequados, para o que
o seu uso de forma indiscriminada não o
torne improdutivo.
Para garantir que o solo esteja continuamente em equilíbrio e seja capaz de
produzir alimentos saudáveis e de qualidade nutricional, é preciso que haja a
reposição dos nutrientes com fertilizantes minerais ou orgânicos. Hoje, são mais
utilizados e eficientes do que os produtos
convencionais.
Ao contrário do que muitos imaginam, os fertilizantes são substâncias derivadas do ar ou de depósitos minerais
presentes na própria natureza que são
utilizados para repor os nutrientes essenciais, proporcionando retenção de água,
menor acidificação, manutenção da po-

uma estratégia que aliada à adubação correta potencializará o uso e o suporte da
área em questão e minimizará o impacto
provocado pelos animais na vegetação e
no solo.”, pontua.
O agrônomo também fala sobre as
vantagens apresentadas pelos adubos
orgânicos minerais “Temos resultados
bastante superiores, o orgânico mineral
é como se fosse uma mistura de adubo
químico comum com composto orgânico,
só que preparada numa taxa específica de
nutrientes, que fixa gradativamente ao
solo. São adubos de liberação lenta, tem
poucas perdas, seja por lixiviação, volatilização ou absorção do solo. Eles têm maior
aproveitamento e dão nutrição continuada para a terra.”, informa.

QUER COMPRAR OU VENDER?
Imóveis Rurais
Animais e Grãos
Implementos Agrícolas
Arrendamentos
www.sorural.com.br
(31) 99909-7969
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SEÇÃO OPINIÃO

A Pecuária 4.0 e as
transformações
Tudo passa por transformações
para se chegar a realizações, isso todos nós sabemos. Mas vamos começar
falando dos leilões que é o ponto alto
das aplicações técnicas, genéticas, que
visam obter os melhores animais e, consequentemente, as melhores cotações
e produzir a melhor carne.
Mas vale lembrar que no conjunto
de produção dos animais de elite e de
produção, sempre terá outro resultado
mensurado, que é o ganho de peso e
rendimento de carcaça, para o gado de
produção, então vamos lá:
Seleção de fêmeas como a base de
todo e qualquer criatório, independente
da raça escolhida ou desejada, pois docilidade, precocidade, habilidade mater-

nal, intervalo entre partos, dentre outros
pontos, nos levam, ao utilizarmos as ferramentas e estudos para obter resultados mais satisfatórios, no caso do gado
comercial, aumentar a produção de mais
quilos de carne por hectare, alcançando
assim um produto que atenda as necessidades da indústria frigorífica que busca
por uma carne premium.
Como todos esses esforços por parte de geneticistas, pesquisadores, e os
profissionais envolvidos na execução
e na aplicação das técnicas, chegam
às mãos dos pecuaristas? Através dos
inúmeros leilões que acontecem diariamente em todo país.
Mesmo em período de pandemia,
lembremo-nos dos resultados obtidos

Devanir Ramos

na 14º Expogenética, no mês de agosto,
quando foram comercializados 1.018
lotes, com faturamento total de R$
39.168.410,00, perfazendo uma média
de R$ 35.244,09 por animal. Animais
esses que serão utilizados em milhares
de rebanhos e também alguns como
doadores de sêmen. Todos estes foram
negociados em leilões virtuais.

Tags: expogenética 2021.
E na venda de touros das raças taurinas, os resultados são
muito animadores, observemos a temporada da primavera,
que está acontecendo, aqui alguns leilões de Angus com médias de R$ 22.017,00 por animal.
Fonte: Assessoria Agropecuária (FF Velloso. Dimas Rocha)

Com esse cenário de comercialização de touros melhoradores e com diversas avalizações, o mercado de gado
de corte trabalha com uma média de
R$ 13,438/kg do bezerro desmama em
13 praças de acordo com a Scot Consultoria.
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Mesmo com as turbulências momentâneas das cotações do gado
gordo, vejo um mercado com muita
maturidade, visto o estágio de melhoramento, empenho dos produtores e a constante evolução do nosso
rebanho, entregando carne de alta

qualidade para o mercado, condições
essenciais para continuarmos a acreditar e investir.
Parabéns produtores brasileiros.

ACELERE A EVOLUÇÃO
GENÉTICA DO SEU REBANHO

37 999028730
passatempoembrioes

www.passatempoembrioes.com.br

contato@passatempoembrioes.com.br
REVISTA MERCADO RURAL
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MANGALARGA MARCHADOR
RAÇA FENÔMENO

A raça Mangalarga Marchador administrada pela Associação Brasileira dos Criadores do
Cavalo Mangalarga Marchador
(ABCCMM), com sede no parque
da Gameleira, em Belo Horizonte
(MG), comemora o crescimento
alcançado nos quase seis anos
da gestão da Diretoria presidida
por Daniel Borja.
Enquanto demais setores da
economia sofreram forte queda,
em decorrência da pandemia
mundial, a raça deu a volta por
cima. Ela se reinventou em ações

com resultados surpreendentes.
Os números falam por si e colaboram com a Equinocultura, setor
que cresce 12 % ao ano, movimenta R$16 bilhões e gera 600
mil empregos diretos com 3 milhões indiretos.
Em jus ao slogan, “AQUI TEM
PAIXÃO”, a raça colhe os frutos
implantados pela gestão com os
resultados positivos das ações de
fomento alcançados de 2016 até
meados de 2021.
A adesão dos 21 mil associados (85 por cento de crescimen-

to), os repasses aos núcleos, os
projetos de expansão e eventos,
esclarecem os efeitos frente aos
objetivos traçados ao longo de
quase seis anos.
Para o presidente Daniel Borja, as metas concluídas estão
condicionadas ao comprometimento de uma equipe dedicada
e de uma gestão compartilhada.
Entre tantos feitos, destaque
para a aprovação do Novo Estatuto com conquistas importantes
para o futuro da ABCCMM nos
próximos anos.

NADA RESISTE AO TRABALHO
O crescimento do Mangalarga Marchador supera as expectativas de criadores e usuários.
Todo resultado é fruto da estratégia de fomento da ABCCMM
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que esteve sempre focada na
valorização do cavalo e na ampliação de mercado.
Durante todo o período da atual
gestão, grande parte da arrecada-

ção da entidade foi investida para
núcleos de todo o Brasil, os quais
fomentam as suas regiões, atraindo novos criadores e fortalecendo
os pequenos, médios e grandes.

Lucro
repassado
aos núcleos.

Núcleos
investem
recursos
localmente.

Criadores
locais
beneficiados
e
fortalecidos.

O nome da
raça ganha
visibilidade.

Mais
visibilidade
permite
realizar
grandes
eventos.

Grandes
eventos
geram lucro.

“Durante toda a gestão, os
eventos do Mangalarga Marchador foram bem estruturados com
conforto para o expositor, apresentador, e, principalmente, para
o bem-estar dos animais, razão
de ser para tudo isso. Conseguimos fazer média de 350 Exposições e Copas de Marcha anualmente. Fomentamos a raça pelos
quatro cantos do Brasil e fomos
acolhidos de uma forma gratificante por onde passamos”.
Daniel Borja, presidente da
ABCCMM.
FAMÍLIA ABCCMM EVOLUÇÃO NO NÚMERO DE ASSOCIADOS
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:
2021:

11.400
12.600
15.000
16.200
17.604
19.003
21.000

OMEMO
PARA C

RAR!

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

350 Exposições e Copas de Marcha
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GRATIDÃO DOS REPRESENTANTES DOS NÚCLEOS
E ASSOCIAÇÕES DE TODO O BRASIL
“Nós temos em todo Triângulo Mineiro uma gratidão e um reconhecimento muito grande ao
trabalho que a ABCCMM fez ao
longo destes cinco anos e meio.
Posso dizer que nunca se viu
tanto a presença de uma Diretoria nos eventos da nossa região. É impossível também não
manifestar minha admiração aos
Diretores da gestão e colaboradores da Associação. Foi notória a evolução no atendimento
ao associado e também aos dirigentes dos Núcleos. O trabalho

ágil de todos os colaboradores
ajudou nas questões internas da
nossa entidade. Agradeço todo
o reconhecimento, incentivo, divulgação para o fomento dos
nossos eventos, em especial ao
presidente Daniel Borja e seus
diretores de Eventos Jonas Oliveira e Antônio Galvão dos Santos Júnior (PBR). Impossível não
reconhecer o trabalho de todos
também em tempos de pandemia. Todos se reinventaram com
entusiasmo, garra e perseverança. A raça não parou.”.

André Luiz Alves dos Santos – Associação dos CCMM Triângulo Mineiro.

“O apoio da ABCCMM ao
Núcleo da Grande BH foi fundamental para a realização
dos eventos de um modo geral. A di retoria sempre esteve a disposição para apoiar

não só na questão financeira, mas em tudo em que foi
solicitada. Sem esse apoio
eu afirmo que seria impossível fazer quase que todos os
eventos que fizemos.”.

Yuri Semansky – Núcleo MM da Grande Belo Horizonte.

“Estive à frente como presidente da Associação dos Criadores do
Cavalo Mangalarga Marchador de
Brasília no triênio 2016 a 2018 e
nesse período a nossa Associação contou com o apoio irrestrito
da ABCCMM, que foi fundamental
para o êxito alcançado em nossa
Gestão. Em diversas Exposições
e Copas de Marcha contamos com
o apoio e presença do Presidente Daniel Borja e membros de sua
Diretoria. Tivemos a grata satisfação e o privilégio de encerrar nossa Gestão em grande estilo com

um evento que certamente ficará
marcado na mente de todos os
criadores da região Centro-Oeste.
Brasília foi palco do segundo evento mais importante do calendário
do Mangalarga Marchador, e dessa vez, de forma inédita, unificando o 32° CBM de Marcha Batida e
o 11º de Marcha Picada. Junto ao
CBM-Unificado, a Capital Federal
recebeu também a tradicional Especializada do Mangalarga Marchador de Brasília - 35ª edição, a
11ª Exposição do Criador e o 9°
Marchador Fest.”.
Caio Brasil – Ex-presidente da Associação dos CCMM de Brasília.
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“O núcleo da Bahia sempre
teve apoio irrestrito da ABCCMM. Em nosso estado tivemos as maiores exposições
e copas de marcha do Brasil,

entre tantos os últimos CBM´s, que superaram todas as
expectativas e bateram recorde atrás de recorde. Sempre
uma parceria de sucesso.’’.

Jayme Villas Boas – Presidente da Associação dos CCMM da Bahia.

“A ABCCMM não tem medido esforços para auxiliar os
núcleos de todo o país. Isso é
notável. A entidade ajudou expressivamente o fomento das
Exposições, Copas de Marcha
e possibilitou condições técnicas de melhorarmos. Eu ob-

servei durante o período que
fui presidente, que se o núcleo
trabalha, consequentemente a
Associação corresponde esse
esforço e incentiva. Posso dizer
que a gestão foi muito agregadora. Tivemos com certeza um
avanço significativo na raça.”.

João Fragoso - Associação dos CCMM de Pernambuco.

REPRESENTATIVIDADE
Com um plantel de aproximadamente 670 mil animais
registrados, a raça está presente em todas as regiões
do Brasil. Ela se destaca no agronegócio como a maior
e mais importante do país atuando expressivamente na
contribuição da movimentação financeira referida acima
no início dessa reportagem.
Certa do seu relevante papel no cenário do agronegócio nacional e da força no meio equestre, a ABC-

CMM passou a integrar em 24 de agosto de 2020, o
Instituto Brasileiro de Equideocultura (IBEqui), juntamente a outras associações de raça, entidades de
modalidades esportivas e de atividades correlatas.
Dede então, a ABCCMM e IBEqui, atuam na missão de
promover o crescimento do setor, através de atividades
de relevância econômica, pública, social, sustentável e
cultural, a partir da fundamentação em estudos técnicos.

CÂMARA SETORIAL DE EQUIDEOCULTURA
Participação expressiva na Câmara Setorial
de Equideocultura vinculada ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Entre as ações propostas, projeto que pleiteou

a liberação da exportação de equinos do Brasil
para a União Europeia com a proposição da implantação de políticas sanitárias eficazes para
o controle do Mormo.

REVISTA MERCADO RURAL
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EXPOSIÇÃO NACIONAL
Impossível falar da gestão,
sem o enfoque da consolidação
da Nacional como a maior exposição de equinos de uma mesma
raça na América Latina. Com uma
nova roupagem dada pela gestão
de Daniel, a Exposição tornou-se
também o maior evento privado
de Belo Horizonte e o segundo
maior geral da capital mineira com
diferenciais que encataram os vi-

sitantes. Um acontecimento voltado para criadores e para família
com ampla opção de restaurantes
das mais diversas especialidades,
atrações infantis variadas, banco
24 horas, fraldário, drogaria, segurança, camarotes especiais, qualidade em pista, shows e leilões.
Ainda para a exposição, houve maior valor na organização
quanto a melhoria na chegada

dos animais, um ponto aprovado
pelos expositores que elogiam os
desembarques que ocorreram de
forma rápida e tranquila. Foi o fim
das longas filas de espera.
A Nacional também ganhou
mais dois dias no calendário anual. Ela passou a acontecer em 12
dias de competição, transmitida ao
vivo para milhões de internautas e
divulgação pela grande imprensa.

LEILÕES
ESTATÍSTICAS EVIDENCIAM CRESCIMENTO
O período de 2016 a 2020 foi
bastante relevante também para os
leilões chancelados pela ABCCMM.
Foram 1775 eventos realizados até
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2020, com cerca de 60 mil produtos
comercializados.
Os dados levantados comprovam
que o Mangalarga Marchador se des-

taca comercialmente até mesmo em
momentos de crise. Vale ressaltar
que 2020, foi ano atípico em decorrência da pandemia Covid-19.

NÚMEROS DE LEILÕES

TOTAL ARRECADADO R$:

2015: 272
2016: 301
2017: 352
2018: 392
2019: 386
2020: 344

2015: 112.060.474,70
2016: 121.245.244,67
2017: 141.612.323,98
2018: 128.914.678,60
2019: 152.923.613,53
2020: 122.756.044,80

Ainda que a pandemia tenha, de fato atingindo todos os
setores da economia, o Mangalarga Marchador mais uma vez
encontrou mecanismos e desdobramentos para se manter.
De acordo com dados do Serviço de Registro Genealógico
(SRG), que funciona como um

cartório, a movimentação foi
surpreendente.
Os números referidos abaixo mostram que o volume da
tramitação de documentos entre criatórios continuou. Para o
presidente da ABCCMM, Daniel
Borja, o Mangalarga Marchador
tem um mercado interno muito

bom. “Criadores compraram e
venderam animais diretamente entre eles. Além do mais,
observei a rápida adaptação
de todos os criatórios para as
novas tendências de comercialização, como as centenas de
Lives que aconteceram e leilões virtuais”, informou.

NÚMEROS DO SERVIÇO DE REGISTRO GENEALÓGICO
ABCCMM

ANO

COBERTURAS

NASCIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

REGISTRO
PROVISÓRIO

REGISTRO
DEFINITIVO

2015

48.327

30.134

15.870

35.864

16.399

2016

51.550

32.568

16.137

32.926

14.635

2017

53.484

34.668

17.158

34.386

16.319

2018

56.746

36.598

18.881

38.986

17.441

2019

60.735

40.242

20.280

37.112

19.201

2020

61.829

41.862

20.252

33.444

19.428

** 2021

51.736

29.405

13.972

27.743

14.685

**2021: Dados até 16/08/2021.
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Recorde em 2020, exportações do Brasil
incluem também itens pouco conhecidos
Em 2020, o agronegócio foi responsável por grande parte das exportações
brasileiras. As vendas do setor ao mercado externo alcançaram a marca dos US$
100,81 bilhões, um recorde histórico.
As cinco comodities mais vendidas
da balança comercial foram soja (US$
35,24 bilhões - 35%), carnes (US$ 17,16
bilhões - 17%), produtos florestais (US$
17,16 bilhões - 17%), cereais (US$ 9,99
bilhões - 9,9%), e os sucroalcooleiros
(US$ 9,99 bilhões - 9,9%).
Mas na listagem de produtos que
despertam o interesse do mercado internacional constam, segundo dados
disponibilizados pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), milho de pipoca, peixes, jumentos e outros produtos menos divulgados, mas que, mesmo assim, apresentam números interessantes.
Para se ter ideia, o setor exportou em
2020, 98,9 mil toneladas de milho para
pipoca, 7,6 mil toneladas de avocado, 6,9
mil toneladas de tilápia e cerca de 90 mil
jumentos. Um fato curioso é que a procura pelos jumentos vem, principalmen-

te, da China, na medicinal tradicional do
país, a pele desses animais é bastante
apreciada. A alta demanda levantou debate sobre possível ameaça de extinção
ao rebanho dos asininos, reconhecidos
por resiliência, eles um dos símbolos do
Nordeste brasileiro.
Maior parceiro comercial do Brasil, o
país também foi o principal destino da
soja e da carne. Sozinha, a China importou
33,7% da produção, ou seja, quase um terço do que foi vendido pelo agronegócio.

Espécie é reconhecida nacionalmente por sua importância cultural.

Dra. Laura Carvalho Lamounier
Cirurgiã - Dentista | CRO-MG 46428
Endodontia
Disfunção Temporomandibular /
Dor Orofacial ( DTM/DOF)

31. 2511 3808 | 99541 1618

44

OUTUBRO 2021

lauraclamounier@gmail.com

Av. Augusto de Lima, 479. Sala 707 . Lourdes - BH

DE MINAS
PARA O MUNDO
Queijos produzidos no
estado receberam
premiação internacional
O mês de setembro foi especial para os mineiros. Apaixonados por queijo como são,
eles viram o produto, um dos
símbolos da terra, ser premiado internacionalmente.
Realizado na França de 12
a 14 de setembro de 2021,
o Mondial du Fromage et
des Produits Laitiers, famoso
concurso de produtos lácteos realizado na cidade de
Tours, deu aos produtores
brasileiros, 57 das 331 medalhas distribuídas. Na disputa,
foram avaliados 940 queijos,
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originários de 46 nacionalidades. Segundo colocado no
ranking geral de premiações,
o Brasil ficou atrás apenas
dos franceses, anfitriões do
festival.
Do Brasil foram avaliados
exemplares de Goiás, Mato
Grosso do Sul, Paraná, São
Paulo e de Minas Gerais, estado que não poderia ficar
de fora, e claro, fez bonito
frente aos concorrentes,
pois abocanhou para si, 40
condecorações. Comenda
mais cobiçada da mostra, a

“Super Ouro”, foi conquistada por cinco modelos
nacionais, são eles: Canastra Reserva do Ivair José de
Oliveira (Serra da Canastra /
MG), Canastra Serjão Maturado 100 dias, de Sérgio de
Paula Alves (Piumhi / MG),
Mandala 12 meses, da Pardinho Artesanal (Pardinho,
SP), Manto da Serra, da Laticínios Cruzília (Cruzília / MG)
e Queijo Minas Artesanal
Quilombo na Cachaça, de
Ivacy Pires dos Santos (Sabinópolis / MG).

Na terra
do Queijo
Em 2022, a “Copa do Mundo” dos queijos acontecerá
em Minas Gerais. O segundo
Mundial de Queijos, em parceria com a Guilde Internationale des Fromagers, será
realizado entre os dias 15 e
18 de setembro em Inhotim.
Então, desde já, boa sorte
aos nossos mestres queijeiros.

MEIO AMBIENTE

Projeto desenvolvido em Glaucilândia, Norte
de Minas, é destaque na coleta de lixo rural
O município de Glaucilândia, no Norte de Minas Gerais, tem sido destaque quando o assunto é coleta de lixo rural. O bom exemplo surgiu
com apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado
de Minas Gerais (Emater–MG). O projeto “Reciclar: Menos Lixo, Mais Segurança Alimentar”, criado em 2015, incentiva os moradores das áreas
rurais a coletar e juntar os resíduos recicláveis em suas propriedades. Em
troca, eles recebem mudas frutíferas certificadas, sementes de hortaliças
e pintinhos.
A preocupação com a quantidade de resíduos acumulados nas comunidades rurais do município motivou o técnico da Emater-MG na região, Antônio Dumont Machado do Nascimento, a desenvolver o programa em parceria com a prefeitura. “Ao invés de usar a moeda corrente que
é o real, optamos por oferecer insumos agrícolas e aves, pois a intenção
do projeto é promover, ao mesmo tempo, a conscientização ambiental,
a geração de renda e uma alimentação mais saudável.”, afirma o extensionista.

Fotos: Antônio Dumont

Moradores da zona rural coletam resíduos para reciclagem
Os resíduos coletados no meio rural são vendidos para empresas
de materiais recicláveis e os recursos são direcionados para aquisição de
novas mudas frutíferas, pintinhos e bandejas com mudas de hortaliças.
A participação da população urbana no projeto também é incentivada,
nesse caso a moeda de troca pelos resíduos recicláveis entregues é sabão
e detergente para os moradores que não possuem área de plantio ou
criação de pequenos animais.
Esse ciclo do bem tem gerado excelentes resultados. Até setembro
deste ano, foram beneficiadas 530 famílias do município, além da redução dos gastos da prefeitura com lixão. Os números são expressivos, de
ferro velho foram coletados 7,5 mil quilos; de plástico 4,1 mil quilos; de
metal foram 3,6 mil quilos; de papelão 2,5 mil quilos; 120 baterias e 400
litros de óleo vegetal saturado. Todo esse material, responsável por boa
parte da poluição na área rural, é direcionado para uma empresa de reciclagem.
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Mudas frutíferas e hortaliças são adquiridas com a venda dos
recicláveis coletados.
Por outro lado, como recompensa ao material separado pelos moradores, foram distribuídas 5.200 mudas frutíferas, 120 bandejas de hortaliças com cerca de 200 mudas cada, 3.200 pintinhos, além de sabão e detergente que têm ajudado bastante à população na pandemia. O projeto
é tão significativo e importante que já recebeu dez prêmios ambientais.
A última premiação foi na categoria Destaque Estadual do 11º Prêmio
Hugo Werneck de Sustentabilidade e Amor à Natureza, realizado em cerimônia virtual no dia 28 de janeiro.

ECONOMIA

RECEITA RECORDE

Agronegócio brasileiro supera a marca de US$ 10
bilhões em exportações para o mês de setembro

O agronegócio brasileiro atingiu no mês de setembro US$ 10.9 bilhões em vendas,
um recorde da série histórica registrada para o mês. O valor foi 21% superior ao que foi
exportado em setembro de 2020. Soja e carnes foram os destaques do mês e registraram
aumento de US$ 1,91 bilhão no valor vendido.
O complexo da soja, responsável
por cerca de um terço do valor exportado no mês, apresentou aumento de
50%, passando de US$ 2,13 bilhões
em setembro de 2020, para US$ 3,19
bilhões em setembro de 2021. Maior
parceiro da balança comercial brasileira, a China foi o principal destino da soja
brasileira embarcada no período.
No setor de proteína animal, o tripé
formado pelas carnes bovina, suína e
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de frango, também bateu recorde em
sua série histórica de setembro, inéditos US$ 2 bilhões. Em 2021, a venda de
carnes ao mercado externo somou US$
2,21 bilhões. Ampliação de 62,3% em
relação a setembro do ano passado. A
carne bovina foi o produto que deu a
maior contribuição para os resultados
do setor, de US$ 668,20 milhões em setembro de 2020, saltou para US$ 1,19
bilhão em setembro de 2021, uma alta

de 77,7%. Recorde também pra o volume exportado, 212 mil toneladas.
Setembro também foi positivo a
exportação de ovos. Foram vendidas
ao mercado estrangeiro 650 toneladas, volume 122,5% superior ao que foi
concretizado na mesma temporada de
2020, 292 toneladas. A receita das vendas somou US$ 1,480 milhão, resultado
35,6% maior que o do ano anterior, US$
1,092.
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FAEMG: ELEIÇÕES DEFINIDAS

Antônio de Salvo é o novo presidente
Eleito para comandar a Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado de
Minas Gerais (FAEMG) durante os próximos quatro anos, o engenheiro agrônomo e produtor rural, Antônio Pitangui
de Salvo, tomará posse, segundo previsão estatutária da entidade, em 29 de
novembro.
Antônio de Salvo e sua Diretoria,
formaram a chapa 1- “Inova Faemg”,
que recebeu a preferência dos mais de
300 eleitores participantes. Ao todo, a
chapa obteve 198 votos a favor. Na gestão atual, liderada por Roberto Simões,
Natural da cidade de Curvelo (MG),
57 anos, casado e pais de três filhos,
Toninho como é conhecido no meio,
formou-se engenheiro agrônomo, pela
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
em 1987. Antônio é filho de Antônio Ernesto de Salvo, fundador do Sindicato
Rural de Curvelo, ex-presidente da FAEMG (1987-1990) e da CNA (1990 -1996
e 1999-2007), foi em homenagem a seu
pai que o instituto do Sistema FAEMG,
voltado para o estímulo da pesquisa e

Novo presidente da FAEMG, Antônio Pitangui de Salvo

te para isso! Será uma honra passar os

Atualmente ele é presidente da Câ-

próximos quatro anos representando

mara Setorial da Cadeia Produtiva de

esse setor que tanto gosto. Precisamos

Carne Bovina do Ministério da Agricul-

trabalhar em conjunto, e a FAEMG está

tura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),

aí para isso. Vamos caminhar em frente.

da Comissão Nacional de Pecuária de

Somos todos produtores rurais, Sindi-

Corte da Confederação Nacional de

catos Rurais, e vamos trabalhar juntos

Agricultura (CNA) e do Sindicato dos

para defender Minas e o Brasil.”, pon-

Produtores Rurais de Curvelo.

tuou o futuro gestor.
Fotos: FAEMG

Salvo é vice-presidente.

inovação no campo, foi batizado, Instituto Antônio Ernesto de Salvo (INAES).
Satisfeito com o resultado Alcançado, o novo presidente ressaltou a
necessidade do trabalho em conjunto “A gente trabalhou muito em cima
de inovação e do engajamento dos
Sindicatos. O Sistema FAEMG precisa
continuar forte e atuante em favor dos
produtores rurais mineiros. O Sistema
FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos exis-
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Futuro e atual presidentes da FAEMG: Antônio de Salvo e Roberto Simões

1 milhão de visitas
da Assistência
Técnica e Gerencial.
MINAS É DESTAQUE NACIONAL.

PRESENÇA QUE NUTRE
O FUTURO DA PRODUÇÃO
DE ALIMENTOS NO PAÍS.
O SENAR Minas comemora com
orgulho as cerca de 180 mil visitas
de sua ATeG. Somos o Estado
que mais contribuiu para que
o projeto nacional chegasse
à milionésima assistência.

PRODUTORES RURAIS
JÁ COLHEM RESULTADOS.
Aumento de 16,9% na
produtividade das lavouras
dos cafeicultores assistidos.

É com a união entre tecnologia
e vivência rural que garantimos
a qualidade do que chega à mesa
dos brasileiros, todos os dias.

BEBIDAS

EXPOCACHAÇA
A agenda dos belo-horizontinos para
o mês de novembro contará com mais
uma edição da Expocachaça, tradicional
evento do calendário festivo da cidade.
Marcada para acontecer entre os dias 25
e 28 de novembro de 2021, a feira, que
está em sua trigésima edição, acontece
junto com a 14ª Brasilbier, uma união
perfeita entre duas grandes cadeias produtivas de bebidas artesanais, a cachaça
e as cervejas.
A vitrine, realizada desde o ano de
1998, foi a principal responsável pela
visibilidade e pelo status de destilado
nobre alcançado pela cachaça. A promoção da bebida nos mercados, interno e
externo, fomentou negócios, divulgou
serviços, equipamentos, insumos produtivos e agregou valor para a cachaça e
produtos afins.
Além da oportunidade de degustar
e levar para casa as melhores cachaças
do país, a exposição também agencia
conhecimento. Ao longo dos quatro dias

do evento, expositores e visitantes podem participar de inúmeros seminários
e palestras.

Sobre a bebida
Apreciada internacionalmente, a cachaça é considerada bebida nacional do
Brasil. De acordo com dados fornecidos
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), o país possui
1,5 mil produtores registrados. Entre
credenciados e informais, esse número
chega a 30 mil fabricantes.
Anualmente, são produzidos mais
de um bilhão de litros do destilado,
com uma movimentação de dez bilhões de reais na economia nacional.
Segundo o Anuário da Cachaça 2020,
produzido pelo MAPA, a região Sudeste detém o maior percentual de estabelecimentos registrados para produção
da bebida - 68,7% - o que consiste em

um total de 656 produtores. Atualmente, o setor gera em torno de 600 mil empregos diretos e indiretos no Brasil.

Números da
Expocachaça
Desde 1998, é a mais importante
feira e festival da cadeia produtiva e
valor da cachaça do mundo
Em 22 anos, 29 edições realizadas
2.292.000 visitantes
R$ 114 milhões em mídia espontânea
R$ 400 milhões em negócios realizados na feira e no pós-feira.

Serviço
30ª Expocachaça e 14ª Brasilbier
Data: 25 a 28 de novembro de 2021
Local: Serraria Souza Pinto
Belo Horizonte (MG)
Informações:
expocachaca.com.br
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Baobá
Beleza e peculiaridade

De origem africana e da família das
malváceas, o Baobá pode alcançar até
nove metros de diâmetro, 30 metros
de altura e séculos de vida. Resistente
à seca e até mesmo ao fogo, ela é capaz de armazenar centenas de litros de
água em seu tronco.
Muitas histórias envolvem o Baobá,
uma delas diz respeito a sua floração, há
o mito de que esta graciosa árvore floresce somente a cada 50 anos. Mas apesar da crença popular, a árvore floresce
sim, anualmente. Porém, o desabrochar
da flor tem curta duração, dois dias. Ao
longo desse período, o aroma adocicado das flores brancas dá lugar a um
odor nada agradável ao nosso olfato.
Bem peculiar, a flor do baobá nasce
pendurada de cabeça para baixo e se
abre apenas no período noturno. Receptível a polinização por uma única

noite, seus principais polinizadores são
os morcegos.
Bastante raro em território nacional,
supõe-se que os primeiros exemplares
chegaram ao Brasil junto com a colonização. Sua presença é registrada apenas em alguns estados, Alagoas, Ceará,
Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Rio
de Janeiro e Rio Grande do Norte. A capital pernambucana, Recife, é a cidade
com maior número de árvores da espécie no Brasil, existem por lá mais de uma
centena delas.

O tronco do Baobá funciona como um “reservatório” de água

RECEITA

LICOR DE JABUTICABA
Muito comum nos quintais brasileiros, principalmente na região Sudeste, a jabuticaba proporciona uma experiência agradável ao paladar. Consumida de diferentes
formas, seja in natura ou processada, o sabor adocicado da fruta é bastante apreciado em pratos e bebidas, facilmente preparados em casa. Sua coloração roxo-escura confere um charme a mais para cada receita.
MODO DE PREPARO

INGREDIENTES
1 kg de jabuticabas maduras
1 kg de açúcar
1 litro de água
1 litro de cachaça

Após lavar as jabuticabas, coloque-as em um recipiente de plástico ou vidro limpo e seco. Encha-o primeiro com
as jabuticabas e em seguida adicione o
açúcar, a água e a cachaça.
Em seguida, tampe o frasco e guarde
em um local escuro. Deixe o conteúdo
descansar/curtir por 15 dias e após esse
período, coe todo o líquido e envase,
preferencialmente em garrafa de vidro.
Pronto. Está finalizado o seu licor
caseiro de jabuticaba. Com o passar do
tempo é normal que se forme uma camada espessa no fundo da garrafa.

Aprecie!

Cirurgiã Dentista CRO-MG 40050
Tratamentos periodontais Correção do sorriso
gengival Enxertos gengivais Extração de sisos
Implantes Clareamento dental
Mestre em Periodontia
Especialista em Cirurgia Plástica Periodontal e Periimplantar
Especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial
Professora
e Coordenadora
da Mini Residência de Cirurgia
2021
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(31) 98265-1010
dra.luizalamounier
Av. Augusto de Lima,
479 - sala 707
Lourdes/BH
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AUTOMÓVEIS

TENDÊNCIA

Aposta
para o futuro
O mercado asiático e europeu são os
que devem estrear primeiro essas novidades, a exemplo do que aconteceu com os

Hidrogênio pode ser alternativa
futura para a indústria
automobilística
Ao menos uma vez na vida, cada um
de nós já se fez algum desses questionamentos: como serão os carros do futuro?
Ainda serão abastecidos por derivados de
petróleo? Que tecnologias terão?
Acontece que, atualmente, esses não
são mais pensamentos tão futuristas assim. Muitos desses avanços saíram do papel e estão por aí, no dia a dia de motoristas do mundo inteiro. Outros, já estão em
fase de testes, sendo colocados à prova
em sua funcionalidade e segurança.
O grande desafio do momento para
todos os setores da economia mundial
tem sido encontrar fontes geradoras de
energia limpa, amigas do meio ambiente,
que não explorem recursos naturais finitos e não produzam poluição. No mercado automobilístico, a grande demanda é
por alternativas que substituam os combustíveis fósseis. Modelos híbridos são
cada vez mais tendência.
Neste segundo semestre de 2021,
além dos carros elétricos, tecnologia já
aprovada e em uso, principalmente, nos
mercados externos (asiático, europeu e
americano), virou notícia também as pesquisas e testes, em andamento, para que
carros funcionem à base de hidrogênio.
Nesse modelo, não há a liberação de gases tóxicos e partículas poluentes no meio
ambiente, como em veículos com motor
de combustão convencional.
Em um veículo elétrico, conhecido
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no meio pela sigla BEV (Battery Electric
Vehicle, em português: Veículo Elétrico
a Bateria), a eletricidade é estocada em
um grande conjunto de baterias de lítio.
Já nos automóveis movidos a hidrogênio,
reconhecidos pela sigla FCEV (Fuel Cell
Electric Vehicle, em português: veículo
elétrico a célula de combustível), a energia é gerada no próprio carro.
Como isso funciona? A explicação
dada é a seguinte: o FCEV é dotado de um
ou mais tanques de hidrogênio pressurizado, injetados na célula de combustível.
Dentro dela, a combinação entre o hidrogênio e oxigênio (presente no ar) provoca
uma reação química e produz a eletricidade necessária. Pelo escapamento somente
vapor de água é dispensado pelo escapamento. O tempo de abastecimento do sistema a base de hidrogênio em uma fonte
externa, é estimado em cerca de três a cinco minutos, duração bastante inferior ao
abastecimento dos carros elétricos, com
duração mínima de 40 minutos.

veículos elétricos. Ao que parece, montadoras já investem pesado nessa tecnologia, Hyundai, Toyota, Citroën, Peugeot, e
Opel, são algumas delas. Uma das mais
avançadas nessa corrida, a Toyota, lançou
o Mirai, aposta da marca japonesa como
alternativa futura.
Segundo a fabricante, o Mirai possui,
um motor elétrico, uma bateria, uma central de comando, um conversor elevador
de tensão, uma célula de combustível a
hidrogênio e dois tanques de hidrogênio
pressurizado. Toda a reação química ocorre dentro da célula de combustível. Nela o
oxigênio captado do ar, através da entrada
de ar frontal é levado até a célula. Para lá
também é direcionado o hidrogênio contido nos dois tanques. Lá o hidrogênio é
dividido em duas moléculas, produzindo
uma carga elétrica. Ao mesmo tempo, o
oxigênio se une às células de hidrogênio,
formando água. A energia elétrica produzida é então direcionada ao conversor, que
alimenta o motor.
Em testes realizados na França, o Mirai
surpreendeu por sua autonomia, mais de
mil km de distância abastecido apenas por
um tanque de hidrogênio. Outro ponto a
favor é a emissão zero de poluentes.

DICAS DA AGROSID
IMPORTÂNCIA DO USO DE INOCULANTE
EM SILAGEM DE PLANTA INTEIRA

A

s silagens de planta inteira têm
bom perfil fermentativo. O processo de fermentação é fundamental para a conservação da silagem. Os açúcares solúveis são transformados
em ácido lático, o pH cai, e com ele se alcança a
estabilidade da silagem até a abertura do silo.
Em silagens bem fermentadas, à medida
que o pH diminui, as enterobactérias se inativam
e as bactérias ácido láticas (BAL) predominam na
fermentação. Quanto mais rápida for a queda do
pH, menores serão as perdas de MS e energia.
Ao contrário, quando a fermentação é lenta
ou insuficiente, os clostrídios podem predominar no lugar das BAL. Estes microorganismos
preferem MS baixa, assim, silagens com teor de
MS abaixo de 30% favorecem o crescimento de
clostrídios. A qualidade da fermentação incide
diretamente na produtividade e consumo do
rebanho.
Com os princípios básicos da produção
de silagem (ponto de colheita, compactação,
vedação) conseguimos um bom resultado na
conservação do alimento. Neste caso, a inoculação com bactérias láticas seria um ajuste fino
para tornar o processo mais rápido e eficiente na conservação do alimento. A grande dife-

ITÉM

rença é a rapidez que se atinge a estabilidade
fermentativa, deixando o pH da massa ≤ 4,5, no
menor tempo possível. A partir desse momento
são inativadas a ação de clostrídios e coliformes,
que além de consumirem nutrientes da forragem,
produzem ácidos indesejáveis (ácido acético e butírico) e toxinas bacterianas.
Na tabela temos os resultados de uma pesquisa que inoculou silagem de milho e mediu
desempenho dos animais:
Daniel et al. (2018) JDS 101:6

• 60 vacas alojadas em sistema de free stall
• Foram blocadas e divididas em tratamento e
controle.
• Controle: silagem de milho sem inoculação
• Tratamento: silagem de milho inoculada com
100000UFC/g de bactérias láticas.
No tratamento BAL (silagem inoculada
com bactérias ácido láticas) se obteve maior digestibilidade da matéria seca, mostrando que
o inoculante conservou melhor os nutrientes.
Também se obteve um aumento em 800 ml de
leite por vaca dia, consequência de uma silagem melhor conservada e mais palatável.

CON

BAL

P

CMS,Kg/d

23,1

23,2

0,51

Dig.da MS, %

68,8

70,8

0,02

Leite, Kg/d

37,7

38,5

0,02

Leite 3,5%, Kg/d

37,6

38,4

<0,01

Gordura, Kg/d

1,3

1,33

0,03

Proteina, Kg/d

1,1

1,09

0,19

Lactose, %

4,86

4,93

<0,01

Lactose, Kg/d

1,82

1,93

<0,01
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A qualidade do volumoso é de extrema
importância para a diminuição do custo alimentar e, consequentemente, com menor inclusão de concentrados na dieta dos animais,
por isso, nada substitui as boas práticas para
a confecção de silagem e o inoculante é uma
ótima ferramenta para maximizar a qualidade
do volumoso.

Uma parceria com o Homem do Campo

agrosiqueiradiniz@yahoo.com.br

Rua Monsenhor Cerqueira nº 381 - Itapecerica - MG - CEP 35.550-000

TURISMO

RETORNO GRADATIVO

Retração da pandemia beneficia o setor de turismo
Com a chegada da pandemia do
novo Coronavírus em 2020, a ordem passou a ser distanciamento social e nada de
aglomerações. A combinação, praticamente paralisou o turismo mundial, um
dos setores mais afetados pela crise.
Com a retomada gradativa, a grande procura por destinos pouco populares, com espaços próximos à natureza
e providos de áreas verdes, beneficiou
o chamado agro turismo. Se para quem
vive nos grandes centros urbanos esta
é uma oportunidade de recarregar as
baterias e experimentar novas sensações, para quem vive no campo, esta é
a chance de melhorar os ganhos.
Os turismos, rural e de natureza, oferecem ao seu público um vasto leque de
atividades, trilhas, passeios em cachoei-

ras, a cavalo, de bicicleta, contato com
os animais, experiências gastronômicas,
dentre outros. Para os visitantes, mesmo
em viagens curtas, o período pode proporcionar uma imersão nos costumes,
cultura, sabores e paisagens locais.
A queda nos índices de transmissão e o avanço da vacinação contra a
Covid-19 tem permitido a melhora do
turismo interno. Segundo dados do
Panorama Mensal do turismo em Minas Gerais, no mês de agosto, desembarcaram em Minas 33. 483 passageiros. Em relação ao mesmo período de
2020, houve alta de 213.778 desembarques. No Terminal Rodoviário de
Belo Horizonte foi registrado um fluxo
de 409.725 passageiros, 188.537 a mais
que em agosto de 2020.
Crédito: Freepik.com
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Agosto também registrou a maior
alta do ano na geração de empregos
para o turismo, aconteceram mais contratações e menos demissões, o estado
somou 361.226 postos de trabalho.

Qualificação
Mesmo com o setor em crise, a demanda da área por qualificação profissional se manteve, dados do Ministério do
Turismo informam que, em 2020, quase
50 mil pessoas se se inscreveram nos dois
cursos gratuitos ofertados pela pasta,
Gestor de Turismo (CGT) e Brasil Braços
Abertos (BBA). Os estados com mais inscritos foram São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
Também em 2020, a Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural da Câmara dos
Deputados aprovou o Projeto de Lei
4396/20. Por ele, agricultores familiares
e produtores rurais podem explorar o
turismo como atividade secundária.
Eles são considerados prestadores de
serviços turísticos, com cadastro simplificado no Ministério do Turismo.

SEÇÃO PET

HAMSTER
Um roedor que
nos encanta

Mamíferos bastante populares no mundo
pet, embora exóticos, os hamsters são excelentes companheiros. Com expectativa de vida em
torno de três anos, eles, com toda certeza, farão
a alegria de quem os tiver por perto.
Pequenos, ágeis e interativos, eles também
possuem suas peculiaridades. Uma delas diz respeito à capacidade visual, não são bons de visão,
por isso, se orientam, principalmente, através de
suas vibrissas, os órgãos do tato. Portanto, nada
de cortar os “bigodes” do seu hamster.
Também é interessante saber que ao nascerem, os filhotes pesam em média 3g, são avermelhados e desprovidos de pelagem – é possível
visualizar os órgãos internos. Também nascem de
olhos e pavilhão auricular fechados, mas já com
os dentes incisivos. Podem ingerir alimentos sólidos ao final da primeira semana de vida.

Principais
características
Higiênicos. Gostam de limpeza e se sentem
mal em ambientes sujos.
Aprendem o próprio nome. Basta ouvi-lo com
frequência.
Dentes crescem para sempre. Por serem roedores seus dentes nunca param de crescer.
Não gostam de calor. Amam o frio e não se
dão bem em ambiente quente, por esta razão,
mantenha-os longe de fontes de calor.
Atletas. Possuem aptidão natural para atividades, gostam de exercícios e podem passar
horas brincando.
Gulosos. Inclusive possuem bolsas especiais
nas bochechas para guardar comida.

Manejo
Gaiola. Disponibilize gaiolas espaçosas, com
roda de girar, toca e brinquedos de madeira
que ajudam o hamster a se divertir, exercitar
e gastar os dentes.
Limpeza. Limpe a gaiola diariamente, troque
a cama, retire restos de alimento e fezes. Lave-a uma vez por semana.
Alimentação. Forneça rações, verduras, frutas e grãos (ofereça pouco girassol, pois possui alto índice calórico.)

Reprodução
A gestação da espécie dura em torno de 16
dias. Em uma ninhada nascem em média oito
filhotes. Mas há registro de fêmeas que foram capazes de parir até 16 filhotes em uma
única vez. Evite contato direto com a mamãe
hamster, isso pode deixa-la estressada.

Comercialização
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Comercializados em petshops, casas de produtos agropecuários e criatórios profissionais. O custo de um exemplar oscila de região para região, normalmente de R$ 10,00
a R$50,00.
Atenção! Em caso de adoecimento do seu
pet, leve-o para consulta com profissional
capacitado.

@fazendagurupi

SEÇÃO EXÓTICA

TUCANOS

Mundialmente conhecidos pelo
bico e pela cor
Donos de uma distinta beleza, os tucanos possuem como marca registrada
um bico grande, encurvado e colorido.
Quando adultos, pesam em torno de
540 gramas, medem aproximadamente 60 cm de comprimento e suas penas
negras contrastam com o peito e a base
da cauda brancos. Da mesma família
dos pica-paus, também são parentes
dos araçaris e saripocas.
Mundialmente conhecidos, possuem grande presença no território
brasileiro, principalmente no Sudeste
e Centro-Oeste. Os tucanos, principalmente por sua beleza, assim como outras aves, são grandes vítimas do tráfico
de animais.
Mas se você pensa em ter um exemplar desses em casa fique atento! Afinal,
eles são classificados como aves silvestres e sua criação em cativeiro exige
uma licença concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Características
Não vivem sozinhos. Os tucanos
precisam de companhia e mesmo em
cativeiro não vivem sozinhos. Naturalmente vivem em bandos.
Bicos. De cor alaranjada, verde ou
preta, são ocos e chegam a medir 20
centímetros de comprimento. Funcionam como um refrigerador do corpo.
Olho. Toda parte azul ao redor dos
olhos são as pálpebras.
Predadores. Complementam a dieta caçando insetos, ovos e outras pequenas presas.
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Manejo
Viveiro. Com espaço amplo o suficiente para que possam voar sem se
ferir. No viveiro, além da área aberta,
deve haver também uma área coberta
que ofereça proteção total aos animais.
Alimentação. Abasteça os comedouros com frutas picadas e sementes
ricos em ferro. Forneça ração especifica
e de qualidade e também permita que
os tucanos cacem insetos (eles são fonte de proteína). Disponibilize água fresca e limpa constantemente.

Reprodução
Os tucanos se reproduzem de setembro a março e podem ter até três
posturas. Em cada uma delas as fêmeas
botam de dois a quatro ovos que são
incubados por um período de 16 a 18
dias. Na época da reprodução a fêmea
é alimentada pelo macho. Ambos se
revezam nos cuidados com o ninho e
com os filhotes até que eles estejam
prontos para voar, o que costuma acontecer após 45 dias de vida.

Comercialização
A criação e comercialização de tucanos
devem ser legaliza- das. Faça contato somente com criadores idôneos e
certificados no Ibama. O valor comercial
de um exemplar alcança milhares de reais. O preço final será definido de acordo
com gênero, idade, região e outros quesitos envolvidos na negociação.

EVENTO/LIVE

Fabiano Cazeca promove live em homenagem ao
ex-ministro e indicado ao Nobel da Paz, Alysson Paolinelli

Ex-ministro da Agricultura, o mineiro Alysson Paolinelli, foi homenageado na live Agroshow, promovida e apresentada por Fabiano Cazeca e por Marcos Maracanã. O especial, realizado no mês
de setembro, alcançou mais de 100 mil reproduções e contou com
a participação de grandes nomes da música brasileira. Ministro da
Agricultura do Brasil entre os anos 1974 e 1979, o agrônomo Alysson
Paolinelli, é uma das figuras mais importantes da agricultura nacional, reconhecido internacionalmente por seu trabalho em prol da
modernização do setor.

Alan e Alex

Gino e Geno
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Marcos Maracanã, Alysson Paolinelli, Antônio
Carlos Arantes e Fabiano Cazeca

Marcos Maracanã, Fabiano Cazeca e
Elisângela Salomon

Convidados

Igor Eto

Vell Rodrigues

Xodozinho e Mosquitinho

Marcos Maracanã ,Rick, Renner e Fabiano
Cazeca

EVENTO/LEILÃO

Mangalarga Marchador
Agosto foi o mês de celebrar o bom momento do Mangalarga Marchador. Criadores
de todo o Brasil reuniram-se em Itaipava (RJ)
para o tradicional leilão Laglória. Grandes nomes da raça foram ofertados em lotes criteriosamente selecionados. O evento, que contou
com a presença do presidente da Associação
Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga
Marchador (ABCCMM), Daniel Borja, foi oportuno para comemorar os 40 anos de seleção
da tropa.
Silvinho Araújo, Luiza Varella, Lael Neto, Daniel Borja, Lael Varella Filho, Cláudia
Varella e Dennis Braz

Flávio Gutierrez, Luiz Felipe Procópio, Júnior Rangel e Dennis Braz Gonçalves

Daniel Borja Filho, Juliana Figueiredo Oliveira
Borja, Daniel Borja e Bernardo Borja

Augusto Motta, Daniel Borja, Flávio Gutierrez, Gustavo Mendes Gomes,
Olavo Hosken, Rubens Peçanha e Daniel Junqueira

Norton Nassif, Ubiraci Palestino, Lael Varella e
Marco Terra

Lael Neto, Cláudia Varella, Fabiano e Lael
Varella Filho.
REVISTA MERCADO RURAL
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Agronegócio mineiro registra maior
volume de exportações da década
Dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior
(SECEX) do Ministério da Economia revelam que Minas Gerais obteve o maior volume de
exportações do agronegócio na
última década, sendo um total de
US$8,7 bilhões com 12,7 milhões de
toneladas de produtos enviados para o
exterior em 2020. Em 2019, o agro
mineiro exportou um volume de
10,3 milhões de toneladas. Outro
dado expressivo é que a receita registrada com a venda dos
produtos do agronegócio mineiro representou 33,2% de
todos os segmentos negociados por Minas no exterior. Até
então, o maior resultado registrado foi em 2011, quando as
cifras alcançaram mais de US$ 9,5 bilhões. Do total de exportações do agronegócio brasileiro, 8,64% são de Minas Gerais.

ABIC divulga o resultado do leilão dos
cafés vencedores do 17º Concurso
Nacional de Qualidade do Café
Origens do Brasil - Safra 2020
Excelsior, Vasconcelos e o
clube de assinatura Grão Café
foram os cafés campeões do
leilão dos cafés vencedores
do 17º Concurso Nacional de
Qualidade do Café – Origens
do Brasil – Safra 2020. O valor
total arrecadado no leilão chegou a R$ 59.836,00 em 31 sacas
negociadas, com a participação, na modalidade online, de 25
empresas, ao preço médio de R$ 1.930,00 por saca. A acirrada
disputa no leilão aconteceu entre os dias 29 de janeiro e 08
de fevereiro, cuja regra estabelecida pelo regulamento do
pregão estipulava lance mínimo equivalente a 70% acima
da cotação B3 de 27 de janeiro, no valor de R$ 1.324,00. O
concurso promovido pela Associação Brasileira da Indústria de
Café (ABIC) teve recorde de inscrições com 54 amostras, sendo
selecionados 23 lotes finalistas de 15 origens brasileiras, das
regiões da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de
Janeiro, Rondônia e São Paulo.
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Controle biológico no combate à praga
das lavouras de milho e sorgo apresenta
bons resultados em Minas Gerais
O controle biológico
tem sido usado com muita eficácia em diversos setores agrícolas. Um bom
exemplo está no município mineiro de Abaeté,
onde pesquisadores estão
utilizando uma pequena
vespa no combate a praga conhecida como lagarta do cartucho, presente nas folhagens das plantações de milho e
sorgo. A região tem na pecuária leiteira a maior atividade
econômica. O trabalho desenvolvido, há dois anos, é resultado de uma parceria entre EMATER-MG, Embrapa, UFMG
e Sicoob Credioeste. A vantagem deste controle biológico
está na sustentabilidade ambiental, pois não é necessário
utilizar defensivos químicos, além de reduzir os custos de
produção dessas lavouras, fonte de abastecimento para
alimentação do gado. Após analisar os resultados em trabalho experimental numa fazenda da região, os técnicos
constataram que os danos a lavoura representam menos
de 10%.

Zoneamento Agrícola de
Risco Climático da melancia
está disponível para todas
as regiões do Brasil
Os interessados em investir no cultivo da melancia
agora podem contar com uma ferramenta importante, o
Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), disponível
em todas as regiões do país. São análises e informações sobre
probabilidades de sucesso baseadas em dados climáticos e nas
características regionais. Até o momento, apenas três estados
contavam com o sistema ZARC para a melancia, Mato Grosso
do Sul, Bahia e Rio Grande do Sul, todos voltados para o sistema
de sequeiro. Dois modelos de ZARC foram desenvolvidos,
um para as condições de sequeiro e outro para as irrigadas.
Estados produtores deste grande fruto verde que não tinham
o sistema à disposição agora contam com o importante estudo
para melhoria e aumento da produção, pois os produtores
podem ampliar os investimentos em tecnologia com base nas
informações fornecidas pelo zoneamento.

GIRO RURAL
Exportações de carne de frango
chegaram a 291 mil toneladas em janeiro
e de carne suína alcançaram 63 mil

Produção de doses de sêmem
cresceu 36% no Brasil em 2020
Dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA) confirmam o total de 291,6 mil toneladas de
carne de frango exportadas em janeiro deste ano. Em relação
a 2020, o volume total embarcado no mesmo período foi
9,9% menor. Em janeiro de 2020, foram despachadas 323,8
mil toneladas. Em cifras, as vendas alcançaram US$ 146,5
milhões, valor 10,7% menor em relação aos US$164,1 milhões
de 2020. No caso das exportações totais de carne suína, o
volume exportado chegou a 63,1 mil toneladas e registrou
queda de 10,7% em relação ao mesmo período de 2020,
com 68,5 mil toneladas, as vendas de janeiro alcançaram
US$ 146,5 milhões frente ao US$ 164,1 milhões do mesmo
período em 2020.

Nutrição bem planejada
garante bons resultados ao
final da estação de monta
O pecuarista sabe a importância da estação de monta para
garantir boas condições de reprodução das vacas. A nutrição
adequada do rebanho, em especial das matrizes, é fundamental no período em que a monta chega ao fim, geralmente
no mês de fevereiro. Outro fator importante refere-se às condições propícias para a reprodução das vacas, cujo período
chuvoso é considerado ideal. Nesse momento o criador deve
ficar bem atento e proporcionar alimentação adequada, principalmente na questão da suplementação, pois o animal prenhe
precisa ter o escore corporal adequado. Portanto, é necessário que o criador mantenha um planejamento nutricional com o
uso dos suplementos corretos para épocas chuvosas, garantindo os nascimentos em estações secas, pois dessa forma
obtêm melhores resultados no desmame e peso.

As informações do relatório divulgado pela Associação
Brasileira de Inseminação Artificial (ASBIA) confirmam a
presença de Inseminação Artificial (IA) em todo o território
nacional. São 4.286 municípios alcançados, o que representa
77% de todos os municípios brasileiros. Foram analisadas
143.325 informações individuais. O presidente da associação,
Márcio Nery comemorou o crescimento na produção de
sêmem, que alcançou o total de 14.899.623 doses em 2020,
um crescimento de 36% em relação ao ano anterior, quando
foram produzidas 10.940.746 doses. Com um crescimento
de 5% em relação a 2019, as exportações também tiveram
resultados positivos, atingindo as 508.096 doses.

Pesquisa obtém bons resultados em
mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar
com uso do Bacillus aryabhattai
Bacillus aryabhattai é o nome científico de um microorganismo que pode ajudar no desenvolvimento das mudas de
cana-de-açúcar. A pesquisa sobre o uso desse ativo biológico
vem sendo desenvolvida por pesquisadores da Embrapa e
apresentou bons resultados em mudas pré-brotadas, conforme o
tipo de cana cultivada. Em Jaguariúna (SP), um dos pesquisadores
observou diversos fatores como período de mortalidade, altura
das plantas, número de folhas, diâmetro do colmo e número de
perfilhos. O efeito do Bacillus aryabhattai registrou crescimento
da parte aérea, massa das plantas, diâmetro e altura do colmo.
Importante observar que os resultados apresentados foram
combinados com regimes diferentes de fornecimento de água
após o transplantio e novas pesquisas precisam ser feitas devido
às variações no uso do ativo, dependendo do material genético
usado na experiência.
REVISTA MERCADO RURAL
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6º Congresso Nacional das
Mulheres do Agronegócio
A Bioeconomia e suas implicações para o agronegócio
foram pauta do 6º Congresso Nacional das Mulheres do
Agronegócio (CNMA) e o 3º YAMI (Youth Agribusiness Movement International), que aconteceram entre os dias 25 e
27 de outubro em formato digital. Em três dias de programação o evento contou com a participação de mais de três
mil pessoas do Brasil e do exterior. Os congressistas acompanharam debates que destacaram a contribuição e a importância do papel das mulheres no crescimento do setor.
Destaque na agenda para debates sobre ações das empresas ligadas ao campo voltadas ao ESG (Ambiental, Social e
Governança,) e para os projetos em desenvolvimento que
visam agregação de valor ao produtor, agricultura regenerativa, tecnologia e inovação no campo, focados na contribuição feminina ao amadurecimento do setor. O 3º YAMI
proporcionou para os mais de 700 jovens participantes três
dias de conteúdo focados na busca de preparo e insights
para os desafios da cadeia.

Brasil se engajará na agenda de mudanças
climáticas, afirma Ministro da Economia
Em
participação
na reunião da Cúpula
do G20 (grupo das 20
maiores
economias
do mundo), ocorrida
nos dias 30 e 31 de
outubro, na cidade de
Roma na Itália, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou o esforço brasileiro
para torna-se membro pleno da Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e afirmou o país se engajará na agenda de mudanças climáticas, “O Brasil vai se engajar na agenda de mudanças climáticas, tendo também esse
olhar especial que nos permita receber por pagamentos de serviços ambientais. Se o Brasil preservou a natureza, ele tem que
receber pela preservação dos serviços ambientais.”, informou
Guedes que em seguida destacou que o Brasil emite anualmente, 1,7% de carbono na atmosfera. O cuidado com o meio
ambiente é um item da série de requisitos da entidade que o
Brasil precisa cumprir para pleitear vaga na OCDE.

NOVEMBRO E DEZEMBRO
04 a 13 de NOVEMBRO

16ª EXPOINEL GOIÁS – 2021 - Goiânia - GO

06 a 14 de NOVEMBRO

Expofac 2021 – Castanhal - PA

10 a 12 de NOVEMBRO

Semana Internacional do Café (SIC) - Belo Horizonte -MG

12 /11 a 12 /12

35º festival da Jabuticaba – Sabará – MG

19 de NOVEMBRO

Feira Pró-Genética - Sabinópolis - MG

19 a 27 de NOVEMBRO

13º Campeonato de Marcha Picada – Salvador - BA

24 a 26 de NOVEMBRO

Congresso Nacional do Agronegócio 2021 (CONNAGRO 2021) – Online

25 de NOVEMBRO

Fórum do Café – Edição 2021 – Santo Antônio do Amparo - MG

25 a 28 de NOVEMBRO

30ª Expocachaça – Belo Horizonte – MG

25 a 28 de NOVEMBRO

14ª Brasilbier – Belo Horizonte – MG

04 de DEZEMBRO

2ª Copa de Marcha do C.Mangalarga Marchador - Batatais – SP

04 de DEZEMBRO

Copa de Marcha Ministro Alysson Paolinelli – Bambuí - MG

07 a 12 de DEZEMBRO

Feira Nacional de Artesanato - 32º edição - Rotas do Brasil – Belo Horizonte - MG

11 a 13 de DEZEMBRO

Expo Sertão 2021 – Sertão – RS
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MUNDO DOS NEGÓCIOS É MAIS UM PROJETO DE SUCESSO
DO EMPRESÁRIO FABIANO CAZECA.
No ar há 3 meses pela Band Minas, o
Programa Mundo dos Negócios, conquistou a preferência do público nas
manhãs de sábado. O programa é apresentado pelo empresário Fabiano Cazeca e por Marcos Maracanã.
Fabiano Cazeca é presidente do Grupo
Multimarcas Consórcios, que está no
mercado há 43 anos, se consolidando como um dos maiores do Brasil no

ramo. O mix de negócios vai desde empresas de comunicação à construtora e
loja de materiais de construção.
Marcos Maracanã dispensa comentários, já fez sucesso em emissoras de
rádio e TV, e atualmente é o apresentador do Programa Brasil Urgente da
Band Minas, sendo considerado um dos
maiores apresentadores do Brasil.

O Mundo dos Negócios é diferente do
que estamos acostumados. É surpreendente, moderno, simples, bom, e o
principal é mineiro.
ASSISTA, TODOS OS SÁBADO ÀS
10H45, NA TELA DA BAND MINAS.

Saiba mais em: www.mundodosnegocios.tv
@mundodosnegocios.tv

FABIANO CAZECA PROMOVE LIVE EM
HOMENAGEM AO EX-MINISTRO E INDICADO
AO NOBEL DA PAZ, ALYSSON PAOLINELLI
Realizada no mês de setembro, a live
AGROSHOW, foi um sucesso com
grandes nomes da música: Gino &
Geno, Rick & Renner, Alan & Alex,
Véll Rodrigues, Xodozinho e Mosquito Sanfoneiro. A live foi apresentada
pelo anfitrião Fabiano Cazeca e por
Marcos Maracanã, alcançando a marca de mais de 100 mil reproduções.
Paolinelli foi responsável por moder-

nizar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e promover a ocupação econômica do Cerrado
brasileiro. Implantou um programa de
bolsas de estudos para estudantes
brasileiros nos maiores centros de
pesquisa em agricultura do mundo.
Cuidou também da reestruturação do
crédito agrícola e do equacionamento
da ocupação do bioma amazônico.
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