
REV
ISTA

 M
ERCA

D
O

 RU
RA

L - A
N

O
 8 -  N

º 32 - SETEM
BRO

 2019 

SETEMBRO 2019 - Nº 32

Foto: Júlio Oliveira

EntrEvista:
agostinho Patrus
PrEsidEntE da assEmblEia 
lEgislativa dE minas gErais
 
mundial do QuEijo do brasil
 
38ª ExPo nacional 
do cavalo ÁrabE

1ª Edição do bh horsE show

nacional do mini horsE

ExPogEnética 2019

ExPointEr

raiva bovina E EQuina

avEstruz

consElEitE

agrotóxicos







Revista Mercado Rural

@revistamercadorural
Curta nossa página

ACESSE A EDIÇÃO COMPLETA NO 
INSTAGRAM,  NO SITE OU NO FACEBOOK
E DEIXE SUA CRÍTICA OU SUGESTÃO

C@rtas

Redação
Marcelo Lamounier Comunicação e 
Eventos 
editorial.mercadorural@gmail.com
Tel.: (31) 3063-0208

Diretor Geral
Marcelo Lamounier
marcelo@uniquecomunicacao.com.br

Diretor Comercial
Marcelo Lamounier
comercialmercadorural@gmail.com
Tels.: (31) 3063-0208 / 99198-4522

Jornalista Responsável
Sabrina Braga
MTB 09.941 JP
editorial.mercadorural@gmail.com

Direção de Arte
Izabel Cristina Alves da Silva  

Assinaturas
Marcelo Lamounier 
Comunicação e Eventos

Periodicidade
Trimestral

Tiragem
5.000 exemplares

Impressão
EGL Editores

Revisão
Luiza Carvalho Lamounier Cardoso

www.revistamercadorural.com.br

A Revista não se responsabiliza por 
conceitos ou informações contidas 
em artigos assinados por terceiros.

A Revista Mercado Rural sempre me 
surpreende. A cada edição os temas abor-
dados e a beleza gráfica me agradam cada 
vez mais. Estão de parabéns!

Welison Lourenço Leite - Três Marias/MG

Em tempos de arquivos digitais, folhear 
um produto tão bem elaborado, que 

nos prende e desperta interesse é 
gratificante. Meu reconhecimento à 

equipe da Mercado Rural.   
Sergio Lopes - São Paulo/SP

Cresci em fazenda e o universo agro-
pecuário sempre me chamou a atenção. 
Receber a Mercado Rural e ficar por dentro 
de assuntos tão uteis e relevantes me en-
che de alegria. Sempre que leio, repasso 
para que mais pessoas tenham acesso ao 
conteúdo. Gosto muito.

Eliane Gonçalves - Guanhões/MG

setembro De 2019

EDITORIAL

Marcelo Lamounier 

Caros amigos, leitores e leitoras. 
  
Chegamos na 32ª edição da Revista Mercado Rural e como sempre trazemos conte-

údo variado do universo agropecuário em matérias completas dispostas num projeto 
gráfico diferenciado e atrativo. Agradecemos aos nossos colaboradores que nos ajudam 
sempre a produzir a Mercado Rural, mantendo sempre a excelência para atendermos 
aos nossos leitores e anunciantes. 

No especial de capa tudo sobre o Mangalarga Marchador. Saiba sobre o fascinante 
mundo desta raça que é pura docilidade, comodidade, beleza e rusticidade.  Confira 
também tudo sobre a 38ª edição da Exposição Nacional.

O entrevistado desta edição é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, de-
putado Agostinho Patrus. Lara Dias é a personagem da vez e nos traz um pouco da sua 
trajetória enquanto empreendedora. Cultivar hortaliças através do método da hidropo-
nia é o que você, leitor, vai aprender na sessão Como Fazer. 

Mantendo nossa tradição em diversidade de conteúdo trazemos também matéria 
sobre alunos que criaram projeto de atendimento gratuito a cavalos puxadores de car-
roças; sobre as investidas da Austrália que quer atrair produtores brasileiros; restrições 
em venda de terras a estrangeiros; sobre a beleza única das Sempre vivas. 

  Ainda tratamos da raiva em equinos e bovinos; dicas para iniciar a produção de soja; 
o uso exagerado de agrotóxicos no Brasil; aprovação pela Câmara de projeto que amplia 
posse de arma em propriedade rural e também sobre os valores de referência do leite 
em Minas Gerais, discutidos na Conseleite. O receio da caatinga brasileira se transformar 
em deserto para sempre é outro de nossos temas. 

Sempre presente nos eventos, trazemos a cobertura dos destaques no meio agrope-
cuário. Você vai ficar por dentro da ExpoGenética 2019; Mundial do Queijo no Brasil; 38ª 
Exposição Nacional do Cavalo Árabe; Expointer; BH Horse Show e o Festival de Inverno 
de Itapecerica.

A Formiga Gigante está na Seção natureza. Em Meio Ambiente abordamos o futuro 
do agronegócio e a relação com a preservação ambiental. A previsão do PIB está em nos-
sa sessão Economia. Whisky você encontra em Bebidas e  Salmão na brasa em Receitas. 

Em automóveis pode-se saber mais sobre o carro elétrico e em Turismo sobre as 
opções rurais no estado do Rio Grande do Sul. Na seção Pet, o Mini Gato; na Exótica o 
Avestruz. As boas práticas de higiene em cumprimento às novas regras para produção 
do leite estão nas Dicas da Agrosid. Além de tudo isso o Mosaico traz flashes da 38ª 
Exposição Nacional do Mangalarga Marchador e a comemoração dos 80 anos de minha 
amada mãe, Glória Lamounier. No giro rural muito mais assuntos interessantes e a agen-
da com os eventos que vem por aí por todo o Brasil. 

Esta é mais uma edição, fruto de dedicação e muito entusiasmo para disponibilizar 
a cada um de vocês, amigos leitores, uma revista agradável de ler, bo-
nita e, sobretudo, de muita credibilidade. O diferencial da nossa revis-
ta é a abordagem do conteúdo editorial, de forma leve e ao mesmo 
tempo séria.           

A edição está imperdível.
Espero que gostem.

Boa leitura e até a próxima edição.
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ENTREVISTA

Agostinho PAtrus
Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Empresário. Mineiro de belo Horizonte, é formado em Administração e pós-
graduado em gestão Empresarial e em Logística pela Fundação getúlio Vargas 
(FgV), com atuação nos setores de transportes e agropecuário. Foi secretário 
de Estado de Turismo e também secretário de Estado de desenvolvimento 
Social. No Executivo, esteve à frente da formulação, implementação e 
execução das principais políticas públicas da área social e do turismo em 
Minas. Reeleito para o quarto mandato na Assembleia Legislativa de Minas 
gerais (ALMg), onde ingressou em 2006. é o presidente da ALMg no biênio 
2019-2021.

revista Mercado rural: Quais foram 
as suas prioridades nesses primeiros me-
ses de mandato à frente da presidência da 
Assembleia Legislativa de MG? E quais as 
principais ações previstas até o fim do seu 
mandato no cargo?

Agostinho Patrus: Ser presidente 
da Assembleia de Minas é um grande 
desafio que traz uma grande responsa-
bilidade. Ao assumirmos a Presidência da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 
estabelecemos nossos compromissos 
prioritários: o enfrentamento das dificul-
dades financeiras do Estado, a condução 
austera do Poder Legislativo, a fiscaliza-
ção do Poder Executivo e a investigação 
de uma das maiores tragédias da história 
do Brasil, ocorrida em Brumadinho, com 
o rompimento de barragem da Vale, que 
tanto nos custou e tem custado. Com 
muita seriedade, estamos cumprindo es-
ses compromissos.

Em fevereiro deste ano foi sancionada 
a Lei 23.291, que institui a Política Estadu-
al de Segurança de Barragens, com regras 
mais rígidas para o licenciamento e a fisca-
lização das barragens e o fim das estrutu-
ras com alteamento a montante, como a 
de Brumadinho. A nova norma representa 
um marco histórico, com um conteúdo 
construído de forma coletiva. Logo em 
seguida, no dia 12 de março, instalamos a 
CPI da Barragem de Brumadinho, no intui-
to de contribuir, dentro das competências 
constitucionais do Poder Legislativo, para 
que não ocorram eventos dessa natureza. 
Após seis meses de atividades, entrega-
mos à sociedade o relatório final da CPI, 
fruto do trabalho, da dedicação e da expe-
riência dos deputados que a integraram. 

Nesta Legislatura também implemen-
tamos o “Assembleia Fiscaliza”, que é uma 

iniciativa inédita para ampliar e aprimorar 
a função fiscalizadora do Poder Legislati-
vo em busca do uso racional dos recursos 
públicos. Discutimos, votamos e aprova-
mos, ao longo dos últimos sete meses, 
inúmeros projetos de leis de grande re-
levância nas áreas de saúde, educação e 
segurança e de interesses dos municípios 
mineiros, hoje tão penalizados e em difi-
culdades para entregar os serviços públi-
cos necessários à população. 

revista Mercado rural: Estamos 
enfrentando um momento de crise que 
tem afetado não apenas a economia do 
país como também as instituições políti-
cas. Como o senhor tem atuado junto à 
Assembleia para minimizar os efeitos da 
crise no Estado de Minas Gerais, fomen-
tando a retomada do desenvolvimento 
econômico e também para resgatar a 
confiança nos setores representativos?

 Agostinho Patrus: A situação é mui-
to crítica, não só em Minas Gerais mas em 
muitos Estados da federação. O Estado de 
Minas Gerais foi gravemente prejudicado 
com a desoneração do ICMS dos produtos 
destinados à exportação. Desde 1996, Mi-
nas deixou de arrecadar cerca de R$ 135 
bilhões. Esses recursos deixaram de ser 
aplicados onde a população mais precisa: 
saúde, educação, segurança e políticas de 
desenvolvimento social. Levamos ao Su-
premo Tribunal Federal o documento que 
chamamos de “Carta de Minas”, uma pro-
posta de acordo do Estado com a União 
para reparação das perdas com a Lei 
Kandir. Vamos continuar acompanhando 
os desdobramentos dessa proposta que 
tende a ajudar na recuperação de Minas 
Gerais.

revista Mercado rural: Como foi a 
relação da Mesa Diretora da ALMG com 
o Executivo nesses primeiros meses de 
mandato?

Agostinho Patrus: A Assembleia de 
Minas está sempre aberta a receber, discu-
tir e dar sua contribuição para os projetos 
que venham do Governo do Estado, ou 
mesmo do Tribunal de Justiça e do Minis-
tério Público. Estamos do “mesmo lado 
da mesa” e acredito que o trabalho em 
conjunto, não só com o poder Executivo, 
quanto com o Judiciário, mas também 
com a sociedade civil e demais setores do 
Estado, seja o caminho para que, efetiva-
mente, entreguemos um trabalho eficien-
te a quem importa: os mineiros. Nós, como 
sempre, vamos debater os temas junto 
com os atores sociais e com a população 
para, juntos, entregarmos as melhorias ne-
cessárias ao Estado e aos municípios. 

revista Mercado rural: Quais são os 
principais projetos a serem votados pela 
Assembleia neste ano de 2019 e que tra-
rão benefícios aos mineiros?

Agostinho Patrus: Temos trabalhado 
em projetos setoriais, com abrangência 
nas principais áreas que beneficiam a po-
pulação: saúde, educação, segurança pú-
blica e desenvolvimento social. Estamos 
chamando a população, entidades repre-
sentativas e outros segmentos sociais a 
participar da concepção desses projetos.

revista Mercado rural: Um assunto 
que também tem sido discutido na As-
sembleia é o aumento de impostos. Qual é 
a opinião do senhor sobre o tema e como 
o mesmo tem sido discutido na Casa?

Agostinho Patrus: Está em pauta no 
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Congresso Nacional a discussão sobre uma 
possível reforma tributária. Vamos acom-
panhar os trabalhos em Brasília. Se as As-
sembleias Legislativas também forem cha-
madas a pautar essa questão, nós daremos 
nossa contribuição como temos feito com 
os demais projetos que aqui chegam. 

revista Mercado rural: Quais as 
ações da Assembleia para incentivar a 
participação popular na vida política do 
Estado e como o senhor vê a importância 
dessa aproximação dos cidadãos com os 
seus representantes?

Agostinho Patrus: É por meio da po-
pulação que conhecemos problemas e de-
mandas, que sugerimos projetos e desti-
namos recursos às áreas que mais carecem 
de investimentos. A Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais tem a característica de 
promover o debate direto com as pessoas, 
seja com a realização de audiências públi-
cas para discutir ou propor alterações, seja 
pelos diversos canais de comunicação dis-
poníveis. Devemos valorizar a representati-
vidade que temos com os 77 deputados da 
Casa. Os cidadãos têm muito a contribuir 
com as discussões que são pautadas na 
Assembleia, afinal, nosso trabalho é exata-
mente o de promover melhorias coletivas. 
Assim é a democracia.

revista Mercado rural: Sobre as 
ações do Governo do Estado de Minas Ge-
rais, que deixou de repassar recursos aos 
municípios mineiros e que, ainda hoje, 
com o novo governador, não se ajustou 
totalmente nesse e em outros aspectos, 
quais medidas serão tomadas? A Reforma 
Administrativa é urgente?

Agostinho Patrus: A Casa estará sem-
pre atenta a esse tema, já que a falta de 
repasse aos municípios é um problema 
que atinge diretamente a população. As 
pessoas vivem nos municípios, onde todos 
os serviços públicos são disponibilizados. 
Nesse sentido, aprovamos um Projeto de 
Lei que determina o repasse automático 

dos valores destinados aos municípios 
relativos aos impostos arrecadados pelo 
Estado e aos repasses federais. O Estado in-
formará mensalmente, até o último dia útil 
do mês subsequente ao da arrecadação, os 
valores deduzidos de cada imposto e cre-
ditados na conta do Fundeb. Ele também 
deverá publicar mensalmente a arreca-
dação total dos impostos e transferências 
vindas da União, com as parcelas entre-
gues a cada município. Quanto ao projeto 
da Reforma Administrativa, estamos certos 
que demos nossa contribuição com o texto 
que aprovamos em abril. Outros projetos 
voltados aos municípios também estão em 
nossa pauta. Sem dúvida alguma a Assem-
bleia tem dado sua contribuição para que 
os municípios tenham o alívio financeiro 
que tanto necessitam. 

revista Mercado rural: Em relação 
ao agronegócio no Estado de Minas Ge-
rais. Há novidades para o setor? O que os 
produtores podem esperar?

Agostinho Patrus: O agronegócio 
é um setor importante para a nossa eco-

nomia e tem mostrado capacidade de 
continuar crescendo em Minas Gerais, 
gerando cada vez mais empregos e de-
senvolvimento para o nosso Estado. A 
força do agronegócio está comprovada 
nos números do PIB mineiro de 2018. Na-
quele ano, o agronegócio cresceu 3,55%, 
com maior destaque para a agroindústria 
agrícola, que teve alta de 8,43%. As ex-
portações também cresceram neste ano 
e alcançaram US$ 1,75 bilhão no primeiro 
trimestre. Isso representa 30% de todas as 
exportações de Minas Gerais. Para conti-
nuarmos nesse ritmo, será fundamental 
o empenho do poder público em planos 
direcionados ao desenvolvimento susten-
tável do setor, à desburocratização dos 
processos e à abertura de novos merca-
dos para os produtos do agronegócio. A 
Assembleia está atenta ao tema, e, com 
certeza, dará a contribuição que for ne-
cessária à melhoria do setor.      
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PERSONAGEM

6 setembro 2019

Lara Dias é uma agricultora familiar 
de 46 anos e proprietária do Sabores da 
Ovelha, localizado no município de Ita-
pecerica, em Minas Gerais. Dona de um 
plantel de 100 ovelhas Lacaune que são 
consideradas calmas e de alto valor nu-
tricional em seu leite, gerando produtos 
com excelência,  Lara tem do que se or-
gulhar afinal, o empreendimento que 
montou na propriedade rural da família 
já conquistou o mercado mineiro. 

O negócio teve início em 2009, 
quando Lara e sua família retornaram 
da capital mineira para 
Itapecerica. “Desde 
então, desenvolvemos 
um projeto sempre fo-
cado no aprendizado 
da criação de ovelhas 
com aptidão leiteira 
e na mão de obra fa-
miliar. Durante este 
tempo posso dizer que 
tudo resultou em mui-
ta aprendizagem”. 

Lara não tem formação acadêmica 
na área, mas exerce sua função com 
êxito e maestria. “Minha formação em 

A agricultora familiar que está conquistando seu 
espaço com produtos à base do leite de ovelhas

nada tem a ver com a criação dos ani-
mais. Tudo o que sei aprendi e aprendo 
com as ovelhas e grandes amigos. Hoje 
tenho muito orgulho de dizer que sou 
produtora rural, que sou queijeira”. 

Trabalho em família
“Nossa atividade é focada na 

agroindústria familiar. Aqui criamos 
os animais e produzimos derivados 
finos do leite das ovelhas”, explica 

Lara. A escolha pela atu-
ação no ramo, de acor-
do com a agricultora, 
foi movida por um movi-
mento contrário ao êxodo ru-
ral e em uma busca constante 
de qualidade de vida, apesar 
de ser muito trabalhosa. 

Quando denominamos 
a atividade de Lara como de 
origem familiar, isso se jus-
tifica e se sustenta, pois a 

propriedade é cuidada por ela e sua 
família, juntamente com um único 
funcionário, a quem prezam e por 

LArA DiAs

E essa 
aprendizagem 
está gerando 

cada vez 
melhores 

resultados. 
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quem tem enorme gratidão, o Senhor 
Eustáquio. “Nosso foco é o trabalho 
familiar, permeado pelo carinho em se 
fazer com as próprias mãos”, enfatiza. 

Ainda considerado de pequeno 
porte, pela própria Lara, a estrutura da 
Sabores da Ovelha possui atualmente 
um bistrô e uma estalagem com duas 
suítes. “Nossos planos para 2020 é apri-
morar o atendimento no local e aumen-
tar a possibilidade de venda na porta 
desenvolvendo o aspecto turístico da 
propriedade, além de oferecer dias de 
campo na criação e produção”. 

Outro projeto que está sendo elabo-
rado é o “Sabores no seu Lar Doce Lar” 
que vai contar com entregas domicilia-
res entre Itapecerica, Divinópolis e Belo 
Horizonte, em Minas Gerais. 

Os produtos e a produção
Há dez anos em funcionamento, a 

Sabores da Ovelha começou produzin-
do iogurtes do leite ovino que ainda 
hoje  é o carro chefe da fábrica. Os ou-
tros produtos da Sabores da Ovelha são 
o Queijo Ovelha das Vertentes produzi-
do 100% com leite de ovelha e o Queijo 
Mameluco, um misto de leite de ovelha 
e leite de vaca Jersey, ambos artesanais 
e maturados em caverninha; e o doce 
de leite produzido com leite de ovelha. 

Além de estarem presentes em es-
tabelecimentos de Minas Gerais, os 
produtos da Sabores da Ovelha estão 
também no estado de São Paulo. 

De acordo com Lara a produção  de 
leite das ovelhas varia em decorrência 
do pico de lactação e momentos de 
pouco leite. “Nosso volume varia entre 
10 litros a 50 litros por dia, tudo depen-
de da época”. 

Lara explica ainda que a produção  
depende dos produtos pedidos.  “Por 

exemplo, em época  de férias  diminui 
a venda de iogurtes e aumenta a venda 
de queijo, é relativo”. 

Sobre a principal diferença produti-
va entre o leite de ovelha e o de vaca, 
“enquanto se gasta de nove a dez litros 
de leite de vaca para produzir um quilo 
de queijo, o mesmo produto de ovelha, 
consome de quatro a cinco litros”. A di-
ferença, segundo Lara Dias, está no fato 
de o leite de ovelha possuir mais sólido, 
ou seja, menos água.

Embora haja dificuldades, como 
as informações técnicas que ainda são 
deficientes no Brasil a determinação é o 
que move os anseios de Lara. “Um pro-
dutor da agricultura familiar tem alguns 
ingredientes fundamentais: sonho, es-
perança, criatividade e o mais impor-
tante, mão na massa”, afirma Lara. 

Pingue Pong 
Família: Tudo
Viagem: Lageado Grande para buscar 
ovelhas de kombi
Comida: Queijo
um lugar: Itapecerica - MG
Música: Minha terapia
Filme: O mineiro e o queijo
o que te distrai: Maturar queijos
Felicidade: Servir
tristeza: Falta de leite
Cavalos: Bretão
ovelhas: Paz
gado: Jersey
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COMO FAZER

Uma excelente forma de cultivar 
vegetais em pequenos lugares é atra-
vés da hidroponia, que pode ser feito 
numa pequena área e até mesmo em 
um apartamento.

O sistema pode ser adquirido por 
um preço bem acessível ou ainda ser 
construído pela própria pessoa para o 
cultivo de alface, agrião, rúcula,  salsa, 
cebolinha, coentro, etc.  As sementes 
utilizadas são as mesmas que no cultivo 
tradicional no solo, e as mudas podem 
ser feitas com espuma fenólica, vermi-
culita, fibra de coco e até no algodão.

Faça em sua propriedade um sistema hidropônico 

hidroponia

Materiais necessários

• Tubo de PVC – Com o diâmetro que 
julgar ideal, isso depende do tipo de 
planta cultivada. Pode ser usada calha.
• Madeiras – Servem para dar suporte 
aos tubos de cultivo, pode ser madeira 
de resto de construção.
• Parafusos – Construir a bancada de 
madeira.
• Tampões e braçadeiras – Para conec-
tar os tubos de PVC.
• Cola de cano – Vedar a tubulação.
• Furadeira – Furar tubos PVC.
• Mangueira – Alguns metros para cir-
cular a solução nutritiva.
• Bomba d’agua – Pode ser uma pe-
quena bomba de aquário para circular 
a solução nutritiva.
• Potes  plásticos – Para sustentar as 
plantas no canal de cultivo.
• Balde – Serve para reservatório da so-
lução nutritiva.
• Substrato – Meio aonde as raízes das 
plantas irão se desenvolver 
• Solução Nutritiva – Encontrada em 
agropecuárias e em sites especializa-
dos.
• Plantas – Mudas

1 – Construir a bancada do sistema hidropônico.
Antes de começar a cortar a madeira, veja a altura do seu balde e assegure que 
a bancada ficará mais alta que ele. Depois disso, faça as medidas e corte.
2 – Conectar mangueiras e bomba
Os tampões e braçadeiras são utilizados para conectar uma linha de cultivo com a 
outra, se optar por fazer apenas uma linha simples eles não são muito necessários.
Caso contrário devem ser feitos furos nos trampões e conecvtadas às manguei-
ras e vedado com cola. Os tampões dever sem fixados nos tubos de PVC com 
braçadeiras, ou outro material que faça a mesma coisa e evite vazamentos.
3 – Furos nos canos do sistema hidropônico
Os furos no tubo de PVC devem ser feitos com auxilio de uma furadeira. O ta-
manho dos buracos depende do tipo (tamanho) de plantas que deseja cultivar 
e também do tamanho dos potes ou copos que tem disponível para plantar as 
mudas. 
4 – Copos ou potes para as plantas e substrato
Devem ser feitos pequenos furos nos copos para permitir que a solução nutriti-
va penetre e chegue até as raízes.
5 – Substrato para hidroponia
eve-se colocar substrato suficiente no pote para que todas as raízes da muda 
fiquem cobertas e firmes, assegurando assim que receberão nutrientes.
6 – Nutrientes - Os nutrientes ou o adubo que compões a solução nutritiva que 
irá alimentar as plantas pode ser adquirido em casas especializadas e sites na 
internet. É recomendado comprar a solução nutritiva específica para a planta 
que irá cultivar, mas isso é informado no local da compra.
7 – Cuidados avvzntes de colocar o seu sistema hidropônico para funcionar é 
muito importante fazer uma limpeza e desinfecção com álcool ou outro desin-
fetante e enxaguar bem logo após. Antes de colocar as mudas nos potes de 
cultivo deixe o sistema funcionando por algumas horas, circulando água, para 
ver se vai funcionar tudo  corretamente e não irão aparecer vazamentos.

Passo a passo
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Durante o intercâmbio AgroBrazil, o 
Cônsul-Geral da Austrália em São Paulo, 
Greg Wallis, ficou muito entusiasmado 
com o desenvolvimento da agricultura 
no oeste baiano e demonstrou interes-
se em levar a experiência de produtores 
brasileiros para a Austrália. 

Greg Wallis foi um dos convidados 
da Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA Brasil) nesse pro-
grama que levou representantes de 
missões internacionais para conhecer 
o potencial do agronegócio na região. 

A região norte da Austrália, que 
compreende 40% do território, tem 
muitas áreas disponíveis, cerca de 60% 
dos recursos hídricos e 90% das reservas 
de gás do país, mas concentra apenas 
1% da população, daí o interesse em 
atrair estrangeiros. “Tenho certeza que 
no futuro veremos brasileiros fazendo 
sucesso no agronegócio na Austrália.”

Wallis ficou surpreso ao visitar fa-
zendas de grãos, algodão e pecuária 
em grandes territórios e com muita 
tecnologia. “É incrível ver a transforma-
ção agrícola do cerrado nessa região 
conhecida como MaToPiBa (acrônimo 
formado com as iniciais dos estados do 
Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), em 
menos de 40 anos. A produção de al-
godão, soja, milho e frutas energizou a 
economia regional. A cidade no centro 

Produtores e empresários 
brasileiros rumo à Austrália

de tudo, Luis Eduardo Magalhães, mal 
existia na época e hoje é a cidade que 
mais cresce no Brasil, com 100 mil pes-
soas. E o interesse real dos produtores 
em aprender como eles podem partici-
par de uma transformação semelhante 
no norte da Austália”. 

Ainda segundo Wallis, há fazendei-
ros da região já manifestaram interesse 
em conhecer a região norte da Austrá-
lia. O próximo passo é levar uma comiti-
va para o território australiano. “Já leva-
mos argentinos e produtores de Mato 

Grosso. Acho que alguns brasileiros de-
vem acertar investimentos na Austrália 
ainda neste ano.”

Há também a intenção de aumen-
tar a relação comercial com o Brasil. Em 
2018, de acordo com dados do Minis-
tério da Economia, Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, a Austrália foi o 56º 
no ranking das exportações brasileiras, 
com 0,2% do total. As vendas somaram 
US$ 469,97 milhões. Desse total, 11% 
são provenientes do café e 6% do suco 
de laranja congelado.
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De acordo com dados da Associa-
ção dos Carroceiros de Belo Horizonte, 
oito mil pessoas trabalham com carreto 
puxado por cavalos na capital mineira 
atualmente. Esses profissionais percor-
rem a cidade levando objetos de todos 
os tipos, pesos e tamanhos.

Na maioria das vezes, os animais 
acabam se machucando ou sofrendo 
com dores por causa do trabalho pesa-
do. Pensando nisso, alunos do curso de 
Medicina Veterinária do UniBH criaram 
um projeto de extensão que, há mais de 
um ano, oferece suporte gratuito ou a 
baixo custo aos criadores de equinos. É 
o A Tração, que abre as portas do Cen-
tro Universitário no Campus Buritis para 
atender os cavalos. 

São realizados atendimentos clí-
nicos, radiologia, profilaxia dentária, 
ultrassom reprodutivo, casqueamen-
to e oferecidas diversas instruções aos 
criadores, tudo isso de graça. O projeto 
é mantido pela UniBH que oferece os 
insumos básicos. Além disso, algumas 
empresas de produtos veterinários con-
tribuem com medicamentos.

“A gente vê que existe um problema 
muito grande relacionado aos animais 

Alunos criam projeto de atendimento 
gratuito a cavalos puxadores de carroças

de tração porque muitos deles não 
têm os cuidados necessários, por falta 
de instrução do dono ou condição fi-
nanceira. Por isso, decidimos criar esse 
projeto social para ajudar os animais 
em BH”, explica Bruna Rocha, uma das 
idealizadoras do A Tração e, hoje, vete-
rinária do Hospital do UniBH responsá-
vel pelo cuidado com os cavalos.  

Os alunos fazem todo o atendimen-

Crédito das imagens: UniBH Divulgação

to com a supervisão dos professores. 
Quando chegam, os animais passam 
por uma triagem e por exames gerais 
com coleta de amostras de sangue que 
são levadas para o laboratório. O proje-
to prevê, ainda, exames mais comple-
xos como raio x ou ultrassom, além de 
cuidados dentários.

“Eles tratam o cavalo com todo cui-
dado, porque amam os animais, isso dá 
pra sentir. É um tratamento que nunca 
vi em lugar nenhum”, conta Marcos 
Antônio Soares, conhecido como Sil-
vano, carroceiro há 32 anos. Foi dele o 
primeiro equino tratado pelo projeto e 
hoje, além de continuar levando seus 
animais regularmente, sempre indica 
para os colegas.

“Já levei meus cavalos em outros 
lugares que não cuidavam direito ou 
cobravam uma fortuna que nós não te-
mos como pagar. Esse projeto do UniBH 
é uma benção na nossa vida”, comemo-
ra Silvano.

A ação também acolhe animais res-
gatados e que precisam de cuidados 
por mais tempo. Desde que começou 
em 2018, o projeto já atendeu 560 ca-
valos.  O projeto atende de segunda a 
sexta-feira, das 7h30 às 22h no Hospital 
Veterinário do UniBH. Além disso, todo 
mês realiza um mutirão com, em média, 
50 atendimentos. 
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restrições em venda de 
terras a estrangeiros

O Projeto de Lei 2963/2019, conhe-
cido como ‘Terra para mais Empregos 
e mais Alimentos’, do senador Irajá 
Abreu (PSD-TO), tem como objetivo 
autorizar a compra e o arrendamento 
de propriedades rurais brasileiras por 
empresas nacionais com capital es-
trangeiro, mas com restrições. Em tra-
mitação no Congresso Nacional, a pro-
posta deve possibilitar a injeção de até 
R$ 50 bilhões de investimentos a mais 
por ano no Brasil e ajudar na expansão 
da economia do país. 

O autor do PL senador Irajá esclare-
ce que houve um impedimento legal 
em 2010 pela Advocacia-Geral da União 
(AGU), fazendo com que estrangeiros 
ficassem inviabilizados de investir no 
país. “Esse estrangeiro não pode ter 
uma fazenda, nem uma propriedade ru-
ral, então não é possível a gente tratar 
com preconceito o campo. Esse estran-
geiro pode ser um bom parceiro para o 

país, para gerar empregos, para gerar 
mais alimentos”, afirmou. 

Se aprovado, vai permitir o ingresso 
de capital estrangeiro, a constituição 
de uma empresa, que faça a produção 
e verticalize essa produção no mercado 
nacional. De acordo com Irajá a pro-
posta pode ajudar a gerar milhões de 
empregos. “Trata-se de um projeto bas-
tante equilibrado e conservador, que 
estabelece restrições, que são as faixas 
de fronteira, área de 150 quilômetros 
de extensão entre países, ficam fora de 
qualquer negociação para garantir a so-
berania nacional”.

Território amazônico

O bioma amazônico também foi 
excluído da proposta. “O estrangeiro 
não vai poder adquirir nem fazer o ar-
rendamento, o que ajuda a preservar 
a vegetação nativa dessa região”, afir-
ma o senador. De acordo com o texto 

do PL, apenas 10% de pessoas jurídi-
cas, como fundos soberanos, Organi-
zações Não-Governamentais interna-
cionais e fundações podem comprar 
ou arrendar propriedades rurais bra-
sileiras. Outro ponto da proposta é 
a limitação de venda de terras para 
estrangeiros em 25%, no máximo, da 
área rural de um município.

Segundo Irajá, será possível ofertar 
mais alimentos e baratear o preço dos 
alimentos ao consumidor final, ponto 
decisivo para ajudar o país a sair da re-
cessão, uma vez que a proposta aque-
ceria a economia e geraria empregos 
tanto para o setor primário quanto para 
a prestação de serviços. 

O PL precisa passar por várias co-
missões: Assuntos Econômicos; Agricul-
tura e Reforma Agrária e pela de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, do Senado. 
Se aprovado em todas as comissões, a 
proposta segue para a Câmara dos De-
putados. 

restrições em venda de 
terras a estrangeiros
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credito foto 1: Aldem Bourscheit

A 
Sempre-viva é uma planta 
herbácea anual com folhas 
bem delicadas, tem as flo-
res pequenas, mas muito 

chamativas. Sempre-viva é o nome “ge-
nérico” de uma planta com característi-
cas bem peculiares: ao serem colhidas, 
elas conservam a cor e a forma por um 
longo período de tempo, fato que justi-
fica sua excelente aplicação comercial, 
inclusive para exportação.

São plantas que se encontram nos 
campos das serras, em várias alturas. As 
espécies maiores podem atingir mais 
de um metro e ter uma idade de 30 
anos.

A capacidade de crescimento das 
Sempre-vivas mostrou plantas resisten-
tes que podem crescer depois de uma 
queimada. 

As Sempre-vivas se formam na pri-
mavera e não são cultivadas em vasos 

sEMPrE-ViVA
devido à alta necessidade de sol direto. 
Muito usadas como flor-de-corte na 
confecção de arranjos florais frescos ou 
secos, nos Estados Unidos, por exem-
plo, os botões são colhidos quando ain-
da não abertos e são secos pendurados 
de cabeça para baixo. As flores secas 
dão um toque campestre aos ambien-
tes, além de ficar muito bonito.

Cultivo
As Sempre-vivas podem ser culti-

vas em jardins e crescem bem quando 
plantadas em sol pleno, formando con-
juntos isolados ou renques, em cantei-
ros com terra bem preparada, enrique-
cida com húmus e com boa drenagem. 
São multiplicadas por sementes, que 
são geralmente semeadas no inverno e 
primavera.

Essas plantas toleram muito bem 
períodos secos, mas ficam melhor 
quando o solo está muito seco. Portan-
to, deve-se regar bem a terra quando os 
primeiros cinco centímetros de profun-
didade do solo ficarem secos.

Entre as sempre-vivas mais comer-
cializadas são predominantes as da 
família Eriocaulaceae. Destaque para o 
gênero Syngonanthus, da família Cype-
raceae e a Paepalanthus speciosus, 
conhecida pelo nome popular de som-
breiro, que tem floração entre maio e 
julho. Pouco ramificado, este subarbus-
to chega a dois metros de altura. 

O chuveirinho é encontrado nos cer-
rados do Distrito Federal, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Goiás e Maranhão.  É uma 
erva robusta que cresce em veredas, de 
fácil identificação pela flor arredonda-
da, que surge entre março e junho. É 
um dos símbolos do Cerrado brasileiro.

16 setembro 2019



REVISTA MErCADo rurAL 17

sEMPrE-ViVA



A ExpoGenética 2019 terminou no 
dia 25 de agosto, após uma sema-
na de feira, e movimentou mais 

de R$35 milhões, entre leilões, ExpoMaq 
e negócios nos demais estandes ins-
talados no Parque Fernando Costa em 
Uberaba, no estado de Minas Gerais.  O 
grande destaque de comercialização 
ficou nos leilões e shopping de animais 
que, juntos, faturaram cerca de R$28,6 
milhões: um crescimento próximo de 
30% em relação a grade do ano passado.

Esta edição da ExpoGenética alcan-
çou a marca histórica de maior núme-
ro de animais já expostos: foram 780 
exemplares das raças Brahman, Gir, 
Nelore, Nelore Mocho, Sindi e Tabapuã.  
Além disso, os inscritos para o PNAT e 
para o Concurso Leiteiro de Fazenda 
também superaram os dados históricos. 

A ExpoGenética 2019  ainda apre-
sentou na programação palestras téc-
nicas, Encontro da ABCZ Mulher e Lan-
çamento do Sumário de Touros PMGZ/
Geneplus com dados genômicos, além 
da homenagem Mérito ABCZ ExpoGe-
nética, que reconheceu o trabalho de 
24 personalidades.

Para o presidente Arnaldo Manuel 

EXPOGENéTICA  2019

Faturamento 
de mais de R$35 
milhões e surpresa 
nos leilões

de Souza Machado Borges, o excelen-
te resultado era previsto. ‘‘Realmente, 
o mercado está muito favorável. Este 
resultado, como prevíamos, refletiu o 
movimento que já observávamos nos 
remates pelo país nos últimos meses. 
Os animais de extrema qualidade apre-
sentados pelos criadores foram decisi-
vos para isso. Estamos muito contentes 
com esse fechamento’’. 

A ExpoMaq, as vendas de sêmen 
e embriões e de demais produtos co-
mercializados também contribuíram 
para o balanço final. Além do boom de 
negócios, a feira também atraiu grande 
público especializado estimado em mais 
de 50 mil produtores, técnicos e especia-
listas em genética bovina. ‘‘As visitas ao 
Museu do Zebu também bateram todos 
os recordes nos últimos dias. E não foi 
por menos, afinal tivemos dois gran-
des eventos na sequência: o Congresso 
Brasileiro de Zootecnia - Zootec e uma 
grande Expogenetica, logo em 
seguida’’, afirmou o gerente 
Executivo do Museu 
do Zebu, Thiago 
Riccioppo.

Visita de oficial do Ministério 
da Agricultura do Peru

Com o objetivo de promover a aná-
lise de risco para implantação do proto-
colo sanitário para exportação do Brasil 
ao Peru, o Diretor da Subdireção de 
Análises de Risco e vigilância epidemio-
lógica, do Serviço Nacional de Sanidade 
Agrária do Peru - SENASA, Jorge Man-
tilla Salazar, visitou a 12ª Expogenética.

Por ser uma atividade diplomática 
internacional, o oficial se reuniu a por-
tas fechadas, com o Coordenador de 
Trânsito e Quarentena Animal (CTQA) 
do Ministério da Agricultura, Dr. Bruno 
Cotta e o Dr. Fernando Augusto Silva 
Santos, chefe da Unidade Técnica Re-
gional de Uberaba, para conhecer mais 
sobre os processos sanitários desenvol-
vidos pelo Brasil, que garantem a segu-
rança das exportações.

EXPOMAQ - Foto Preta Ribeiro

LEILÃO PNAT - Foto Preta Ribeiro
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Mundial do Queijo do Brasil
Crédito foto 1: Débora Pereira - SerTãoBras

Durante o Mondial du Froma-
ge, Mundial do Queijo, em 
Tours, na França, que acon-

teceu em junho deste ano e premiou 
os melhores queijos do mundo, o Brasil 
conquistou 58 medalhas entre super 
ouro, ouro, prata e bronze, competin-
do com 950 queijos de 40 países. 

A região da Serra da Canastra, em 
Minas Gerais, conquistou 24 medalhas, 
e as outras regiões premiadas foram: 
Serro, Araxá, São Paulo, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pará e Goiás. 

Baseado neste evento, a cidade de 
Araxá, em Minas Gerais, sediou a primei-
ra edição do “Mundial do Queijo do Bra-
sil”, de 8 a 11 de agosto, no Tauá Grande 
Hotel. O Sebrae Minas foi correalizador 
do evento, em parceria com a Associa-
ção SerTãoBras, dirigida pela mestre 
queijeira Débora Pereira, jornalista da 
revista Profession Fromager, na França. 

O evento premiou 239 queijos, en-
tre 953 inscritos, sendo 112 medalhas 
de bronze, divididos em 112 medalhas 

de bronze, 72 de prata, 35 de ouro e 20 
super ouro.

O Mundial do Queijo do Brasil colo-
cou queijos nacionais e internacionais 
lado a lado para premiar os melhores 
de acordo com um regulamento que 
contempla todas as famílias tecnológi-
cas de fabricação: massa mole de casca 
florida, massa mole de casca lavada, 

massa prensada crua, massa prensada 
cozida, queijos azuis, massas filadas, 
dentre outras.

Os participantes tiveram a opor-
tunidade de participar de palestras e 
workshops, o que permitiu a eles apri-
morar técnicas produtivas e, conse-
quentemente, melhorar a qualidade de 
seus produtos. 
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A Associação Brasileira dos Criado-
res de Cavalo Árabe realizou, de 17 a 20 
de julho, a 38ª Exposição Nacional da 
raça com a presença de 17 países: Chile, 
Egito, Argentina, Uruguai, Estados Uni-
dos, Canadá, Bélgica, França, Itália, Su-
íça, Alemanha, Arábia Saudita, Caatar, 
Saja, Bolívia África do Sul. E recebeu a 
todos com todo o glamour.

O evento ocorreu no Helvetia Ri-
ding Center, em Indaiatuba, São Paulo, 
com provas de Halter, Perfomance, Três 
Tambores, Seis Balizas e Cross Country. 
No Jockey Club de São Paulo acontece-
ram as disputas do Grande Prêmio Ara-
bians Ladies e Grande Prêmio Nacional 
do Cavalo Árabe. 

Nos dias 21 a 24 de julho, para en-
cerrar, aconteceu o Brazilian Farm Tour, 
nos quais participaram recebendo em 
suas casas os amantes da raça, o Haras 
Vila dos Pinheiros, Haras Cruzeiro, Haras 
FT e Wolf Arabians e encerrando a pro-
gramação Haras JM.

SUCESSO
De acordo com dados dos resulta-

dos da Exposição Nacional, o evento 
contou com a participação de 238 ani-
mais e 45 expositores. A Exposição foi 
um grande sucesso e pelo segundo ano 

as provas de Halter e Perfomance foram 
realizadas na área externa, com uma 
estrutura impecável que encantou a to-
dos os participantes e ao público.

O julgamento das provas ficou con-
tou com a experiência de juízes inter-
nacionais renomados e um brasileiro, 
os quais ninguém podia ter acesso para 
que tudo corresse sem interferência, no 
Halter e Perfomance.

Nas provas funcionais, com a orga-
nização da ANCAF, os julgamentos das 
provas ficaram por conta de Diego Tes-
ta e foram bem disputas com a partici-
pação de 61 inscritos. “A prova foi um 
sucesso bem disputada, conseguimos 
alinhar a pista para que ela ficasse em 
boas condições, com segurança”, expôs 
Brunno Zanotta, presidente da ANCAF, 
diretor ABCCA das provas funcionais.

O Brasil é uma grande vitrine do 
cavalo Árabe no mundo, atualmente 
é o segundo maior em representativi-
dade. “O cavalo árabe é uma raça de 
posicionamento internacional mesmo 
com preeminência muito marcante nos 
Estados Unidos, Europa, Arábia Saudita, 
na América do Sul todinha, especial-
mente, Brasil. Somos o segundo mais 
importante criatório do mundo de ca-
valos Árabe”, contou José Alves Filho, 
vice-presidente de Fomento da ABCCA.

NOVA DIRETORA ABCCA
A ABCCA – Associação Brasileira dos 

Criadores de Cavalo Árebe -  anunciou  
em 20 de julho, durante a Nacional, a 
nova diretoria para o biênio 2019/2021, 
tendo como presidente Rodrigo Foz 
Forte.  O novo presidente da ABCCA 
tem como meta para sua gestão dar 
continuidade aos pontos positivos das 
gestões anteriores e fomentar ainda 
mais para que tenha novos adeptos e 
amantes no Cavalo Árabe.

Fonte: Portal Cavalus

Nacional do Cavalo Árabe
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Também conhecida como falsa-to-
candira a formiga gigante é originária 
da região Amazônica, tendo como ha-
bitat natural as florestas tropicais. Car-
nívoras, elas se alimentam de insetos, 
lesmas e pequenos lagartos.

São chamadas de formigas gigantes 
porque medem aproximadamente 2,5 
centímetros e possuem veneno fatal 
quando injetado nas suas presas. Este 
veneno não é prejudicial ao homem 
desde que não haja predisposição à 
alergia, o que pode trazer complicações 
sérias. 

Essa espécie possui um tempo de 
vida relativamente longo se compara-
do às formigas comuns. As formigas 
gigantes atingem de 12 a 14 meses de 
vida. Embora as formigas sejam consi-
deradas inconvenientes pela maioria 
das pessoas, desempenham funções no 
meio ambiente que ajudam a manter 
o equilíbrio ambiental, podendo fazer 
parte da alimentação de outros animais 
ou até mesmo ajudar na dispersão de 
sementes e garantir a reprodução de 
algumas plantas.

Formigas gigantes
As carnívoras venenosas

Modo de vida
Diferente da maioria das espécies de 

formigas, as colônias de falsa-tocandira 
não apresentam rainha. Elas são consti-
tuídas exclusivamente por operárias. As 
operárias são as que estão sempre em 
atividade e só trabalham em benefício 
do formigueiro.

Mas ocorre na colônia uma disputa 
entre as operárias. Essa disputa pode 
durar dias. A formiga gigante vencedo-
ra torna-se a dominante da colônia, po-
sição semelhante a da rainha de outras 
espécies, sendo que nessas disputas 
não ocorrem mortes. Quando a formiga 
dominante morre, novas disputas são 
realizadas. Todas as operárias, inclusive 
a dominante, têm o mesmo tamanho e 
a mesma forma, ficando difícil o reco-
nhecimento de cada indivíduo.

Outro fato interessante sobre a vida 
das formigas gigantes diz respeito à fe-
cundação. Depois de fecundada uma 
única vez, a operária dominante põe 
ovos pelo resto da vida.

SEÇÃO NATUREZA
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O balanço dos resultados 
da 42ª Expointer, no Parque 
de Exposições Assis Brasil, 
em Esteio-RS, trouxeram nú-
meros animadores. Os negó-
cios fechados na Expointer 
subiram 17,37% em relação 
ao ano passado totalizando 
R$ 2.699.868.739,57 nes-
te ano. O público nos nove 
dias de feira foi de cerca de 
420 mil pessoas, entre 24 
de agosto e 1º de setembro, 
crescimento de quase 13% 
em comparação com 2018.

Para o governador Eduar-
do Leite, os dados mostram 
que a economia do Estado 
é forte. “Os números nos 
enchem de otimismo e con-
firmam nossas expectativas 
positivas com relação à feira, 
injetando confiança na reto-
mada do crescimento”, disse.

O secretário da Agricul-
tura comemorou os resulta-
dos e disse que a feira trouxe 
oportunidade de aprofun-
dar o diálogo com o setor 
agropecuário e colher in-
formações para aprimorar a 
infraestrutura da feira para a 
edição de 2020. Covatti Filho 
anunciou que a área cultural 
da Expointer terá uma novi-
dade no próximo ano, com a 
realização de um festival de 
música tradicionalista.

Mais de 2,5 bilhões em negócios
EXPOINTER

Máquinas e 
implementos

No setor de máquinas e 
implementos, o mais rentá-
vel da feira, a comercialização 
chegou a R$ 2,546 bilhões, 
crescimento de 11,43% em 
relação ao arrecadado pelo 
setor em 2018. Neste ano, as 
entidades decidiram separar 
em uma nova categoria o se-
tor automobilístico, que arre-
cadou R$ 139,5 milhões. 

O setor da agricultura fa-
miliar vendeu R$ 4.540.549,57º 

que significa  crescimento de 
13,51% com relação ao ano 
passado. Na venda de arte-
sanato, a expansão chegou a 
8,38%, somando R$ 1,385 mi-
lhão neste ano.

O único setor que apre-
sentou decréscimo foi o da 
pecuária. Com relação às 
vendas de 2018, a comer-
cialização de animais caiu 
18,01%. O total de vendas 
alcançou R$ 8.443.190,00. No 
ano passado, a comercializa-
ção foi maior, totalizando R$ 
10.269.226,00. Um dos moti-
vos pelos quais houve queda 

foi a suspensão de leilões de 
cavalo crioulo e de terneiros, 
organizado pela Federação 
da Agricultura do Estado do 
Rio Grande do Sul (Farsul).

Caso os leilões tivessem 
ocorrido, teria havido acrés-
cimo de cerca de qR$ 1 mi-
lhão na comercialização de 
animais. “A origem da feira 
é a pecuária. Vamos batalhar 
para, que no próximo ano, 
consigamos consolidar esses 
números, incentivando cada 
vez mais nossa pecuária gaú-
cha”, garantiu o secretário 
Covatti Filho.

Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Foto: Rogério Fernandes/Ascom Emater-RS  Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini
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Quarto de Milha
A raça de cavalo mais utilizada 

nesse esporte é a Quarto de Milha, 
conhecida por sua rapidez, potência e 
docilidade. O BH Horse Show também 
foi a oportunidade perfeita para quem 
desejava conhecer mais sobre e até 
adquirir um deles. 

 No dia 30 de agosto aconteceu o 1º 
Leilão BH Horse Show, com a presença 
de 35 animais. Atualmente, o Brasil é 
o 2º maior criador da raça no mundo, 
perdendo apenas para os Estados Unidos. 

 Para um dos idealizadores do evento, 
Felipe Tiradentes, foi a  oportunidade 
para o público mineiro conhecer mais 
sobre a raça Quatro de Milha, uma das 
mais versáteis do mundo. “O BH Horse 
Show reuniu o que há de melhor desse 

universo, com competidores de Ranch 
Sorting de todo o país, ressaltando o 
esporte como qualidade de vida em 
uma programação para toda a família 
se divertir”. 

Cultura e 
gastronomia no 
BH Horse Show
Para animar ainda mais a programa-

ção, o evento apresentou shows duran-
te os três dias do BH Horse Show. No dia 
29 de agosto o público prestigiou Roda 
de Viola com Bruno Cabral. No dia 30 
de agosto a animação ficou por conta 
da banda Texas Radio, Dj Vavá e Bruno 

Bh horsE show
1ª edição teve maior prova de Ranch Sorting do Brasil

Cabral e banda. Já no dia 31 de agosto, 
o público aproveitou a atração NaBrasa, 
uma churrascada que trouxe o melhor 
dos assados. 

Com opções para todos os gostos, 
o espaço gastronômico do evento foi 
assinado pelo Mercado da Boca, em-
preendimento que reúne o melhor da 
boa mesa mineira em um só lugar. Teve 
ainda Espaço Kids para a criançada se 
divertir.

O Ranch Sorting é um esporte 
inspirado em atividades pecuárias, que vem 

ganhando cada vez mais adeptos, por unir tradição e diversão 
em família. A 1ª edição do bH Horse Show, realizada no Parque da 

gameleira entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro, apresentou a maior 
prova do Ranch Sorting do brasil e competições em diversas categorias. Na 

ocasião foi distribuída a maior premiação no país, com três carros, 
três motos e mais de R$70 mil aos vencedores da modalidade.
O evento foi gratuito e o público assistiu às três etapas de 
classificação, assim como a semifinal e a grande final do 

gP de Ranch Sorting.

FOTOS: BS FOTOGRAFIAS.
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As contratações de crédito ru-
ral em 2019, em relação a ju-
lho de 2018, marcaram a safra 

2019/2020 com aumento significativo. 
O total financiado no referido mês foi 
de R$ 16,5 bilhões, 23% mais do que 
o valor contratado no mesmo período 
do ano passado. Do montante, R$ 11 
bilhões foram para custeio e R$ 2,7 bi-
lhões para investimentos. Os dados são 
do Balanço de Financiamento Agrope-
cuário Safra 2019/2020, divulgados pela 
Secretaria de Política Agrícola do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA), em nove de agosto.

Expansão

As contratações para comercializa-
ção subiram 39%, influenciadas pela re-
dução nos preços dos grãos, de acordo 
com a pasta, enquanto os desembolsos 
para investimentos cresceram 35% e 
para industrialização,  42%.

O aumento no valor dos financia-
mentos ao setor foi particularmente 
elevado no Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar 

Contratações de crédito 
rural aumentam 23%

(Pronaf), com 34%, e no Programa Na-
cional de Apoio ao Médio Produtor Ru-
ral (Pronamp), com 38%.

Os financiamentos agropecuários, 
realizados com recursos dos Fundos 
Constitucionais das regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste, aumentaram 63%, 
se situando em R$ 1 bilhão, dos quais R$ 
661 milhões para a região Nordeste.

O MAPA destacou ainda a contri-
buição de recursos provenientes da 
emissão de Letras de Crédito do Agro-
negócio (LCA) para o crédito rural. As 
contratações com essa fonte aumenta-
ram para dois bilhões de reais em julho, 
ante 827 milhões no mesmo mês de 
2018, uma expansão de 146%.
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Desenvolvida em papelão 
ondulado, a bandeja garante 
a integridade da mercadoria 

durante o transporte, armazenamento 
e exposição. É o que atesta a Klabin, 
produtora e exportadora de papéis 
para embalagens do Brasil,  fundada 
em 1899, atualmente com  17 unidades 
industriais no Brasil e uma na Argentina.

A solução é desenvolvida em 
papelão ondulado e feita a partir de 
fibras limpas, ou seja, usadas pela 
primeira vez e sem contaminantes. Essa 
combinação garante que os alimentos 
sejam armazenados, transportados e 
apresentados com total segurança. 
Além disso, seu design colabora com a 
redução do desperdício de alimentos, 
já que possui orifícios que possibilitam 
a ventilação ideal para a conservação e 
integridade da mercadoria.

 “As bandejas de papelão ondulado 
possuem a qualidade já oferecida pela 
Klabin ao agronegócio e reforçam o 
propósito da companhia em oferecer 
produtos inovadores e que estejam em 
linha com a evolução dos negócios e a 
conscientização mundial por produtos 
mais sustentáveis”, afirma Gabriella 
Michelucci diretora de Papelão 
Ondulado da Klabin.

 O novo produto, assim como os 
demais produzidos pela empresa, é 
feito a partir de florestas plantadas e 

Bandeja para frutas e legumes 
totalmente biodegradável

certificadas da companhia, ou seja, é 
proveniente de fontes sustentáveis 
e renováveis, além de ser totalmente 
reciclável após o uso. As embalagens são 
certificadas por órgãos internacionais, 
que garantem que os alimentos sejam 
acondicionados com segurança e livres 
de contaminação.

Plataforma digital
A Klabin ForYou é a nova plataforma 

digital que oferece ao mercado soluções 
em embalagens de papel, além de uma 

série de produtos desenvolvidos com 
o mesmo material. Por meio do site, 
qualquer usuário, seja ele pessoa física, 
pequeno ou médio empresário, tem a 
possibilidade de adquirir os produtos 
que são resistentes, recicláveis, 
biodegradáveis, feitos a partir de 
matéria-prima de fonte renovável e 
certificada por órgãos internacionais.

A plataforma possui uma 
ferramenta exclusiva que permite que 
o consumidor personalize a arte das 
embalagens, decidindo por aplicação 
de cores, imagens e logos na parte 
interna e externa do produto. Além 
disso, a Klabin ForYou funcionará 
como um market place para produtos 
de papel, apresentando diversas 
possibilidades de uso da matéria-prima.

Além do portfólio de embalagens 
já disponível na plataforma, a Klabin 
ForYou anuncia a sua primeira parceria 
para a venda de soluções em papel, 
reforçando a sua estratégia de ser, 
também, um market place para outras 
marcas. A partir de agora, qualquer 
pessoa pode adquirir os brinquedos da 
“Eu Amo Papelão”. Estão disponíveis 
diversos modelos que estimulam a 
imaginação e o desenvolvimento das 
crianças, além de serem práticos e 
sustentáveis, ampliando a gama de 
atuação da plataforma.
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A raiva, além de atingir cães e gatos, 
é uma doença que atinge também bo-
vinos e equinos em todo o país, levan-
do-os inclusive à óbito. Causada por 
um vírus e transmitida pela mordedura 
de animais doentes e portadores, prin-
cipalmente morcegos. A doença tem 
como uma das características o fato de 
ser imprevisível, ou seja, quando os sin-
tomas são notados, muitas vezes, gran-
de parte dos animais já foi contaminada 
dificultando assim o controle e recupe-
ração do rebanho infectado.

O vírus da raiva possui como reser-
vatórios os morcegos, hematófagos ou 
não, gambás, lobos e raposas, entre ou-
tras espécies. A principal forma de trans-
missão do vírus aos equídeos e bovinos 
ocorre por meio de mordidas de animais 
silvestres. A doença pode assumir a for-
ma agressiva ou silenciosa, sendo esta 
última a mais frequente nesta espécie.

Sintomas

Após a mordida de um animal infec-
tado, o vírus se replica inicialmente nas 
células musculares, se movimentando 
até o sistema nervoso central, atingindo 
a medula e o cérebro. Devido ao fato de 
poderem se replicar em qualquer parte 
do sistema nervoso, os sinais clínicos 

RAIVA EM BOVINOS E EQUINOS

são muito variáveis e dependentes do 
local acometido.

Geralmente o período de incuba-
ção é de, em média, 12 dias, com morte 
dos animais cerca de cinco dias após o 
aparecimento dos sinais clínicos. Entre 
os principais sintomas da raiva em bo-
vinos e equinos estão agitação, agres-
sividade, salivação abundante, falta de 
apetite, andar cambaleante, dificuldade 
de deglutição e respiratórias, tremor 
muscular e paralisia. 

Diagnóstico

Não há nenhuma forma confiável 
de diagnóstico antemortem de raiva 
para estes animais devendo ser consi-
deradas as manifestações clínicas e a 
situação epidemiológica da raiva na re-
gião ou no local. 

Ao manifestar os sintomas neuroló-
gicos, o animal suspeito deve ser isolado 
e a sua morte aguardada ou ainda pro-
movida a eutanásia. O Serviço de Defesa 
Sanitária oficial da localidade deve ser 
notificado o quanto antes.  É importan-
te adotar todas as medidas de proteção 
individual para os profissionais que en-
trarem em contato com o animal suspei-
to, tais como luvas, óculos de proteção, 
máscaras, jalecos e botas de borracha.

Conheça os sintomas e como proceder

Tratamento

Não existe tratamento para a rai-
va que é uma doença letal. Todas as 
pessoas que tiverem contato direto 
com animal suspeito ou suas secre-
ções orais devem procurar o serviço 
de saúde local para profilaxia pós
-exposição, caso necessário. A forma 
mais eficaz de prevenção é a vaci-
nação dos animais sadios. A vacina 
antirrábica pode ser adquirida em 
estabelecimentos autorizados. Após 
a compra, o medicamento deve ser 
conservado em gelo até a aplicação 
no animal.
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Maior produtividade e rentabilidade 
são o resultado de um manejo bem exe-
cutado. Mas por onde começar? Quais 
são as etapas? A semeadura da soja co-
meçou em setembro, com o fim do pe-
ríodo de vazio sanitário nos estados do 
Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, 
Santa Catarina e parte do Pará. É justa-
mente nessa fase que alguns cuidados 
são fundamentais para o sucesso das 
plantações.

O gerente de Marketing de Soja da 
BASF, Hélio Cabral, destacou algumas 
dicas de manejo eficiente para a safra 
de soja 2019/2020. A primeira delas é 
quanto à área de plantação, que deve 
ser livre de plantas daninhas como 
buva, corda-de-viola, capim amargo-
so, trapoeraba e outras que disputam 
água, luz e nutrientes com a soja.  A 
dessecação da área antes da semeadu-
ra é indicada para o sistema de plantio 
direto e o período de carência dos her-
bicidas antes de realizar o plantio deve 
ser verificado.

Segundo Hélio Cabral, a pr essa é 
inimiga do bom plantio. “A velocidade 

SAFRA DE SOjA

ideal da máquina plantadeira deve ser 
em média de 5 Km/h. O agricultor preci-
sa planejar a atividade e ficar atento ao 
clima para evitar contratempos”, pon-
dera. Isso porque o aumento da veloci-
dade pode causar falhas no plantio, re-
sultando em menor número de plantas 
que pode resultar em menor produção.

Ficar de olho no clima é outra dica. 
Não devem ser feitas aplicações horas 
antes da chuva. O vento forte também 
prejudica o resultado da pulverização 
deslocando as soluções do alvo corre-
to. De uma maneira geral, a temperatu-
ra ideal para a aplicação de soluções na 
lavoura está entre 20ºC e 30ºC.

Após a semeadura, o agricultor 
deve seguir com o manejo eficiente no 
controle de plantas daninhas. Em áreas 
cultivadas com soja tolerante a herbici-
das, como o glufosinato, a pulveriza-
ção pode ser feita logo 
após a emergência da 
soja. 

O ataque de 
pragas como 
lagartas e per-
cevejos, pode 

Conheça dicas para iniciar com sucesso a produção

ocorrer no início do desenvolvimento 
da plantação, pois alguns insetos mi-
gram de lavouras anteriores ou plantas 
tigueras para o novo cultivo. As ins-
peções na plantação podem ser feitas 
com o uso de pano-de-batida ou outro 
recurso que indique a infestação da 
área para definir a necessidade de uso 
de inseticida.

A ferrugem asiática pode compro-
meter até 90% da produção da soja 
caso a doença não seja controlada. 
Aplicações preventivas de fungicidas 
ajudam a manter a lavoura saudável 
e inibem a propagação do fungo.  Fi-
nalizando, o uso contínuo de soluções 
com o mesmo ingrediente ativo pode 
gerar resistência nas plantas daninhas, 
pragas e doenças dificultando o contro-

le. A rotação no uso de tecnologias 
contribui para a lavoura 

mais saudável e a 
longevidade do 

cultivo.
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O Brasil é ou não é o maior consumidor 
de agrotóxico do mundo?

“Maior consumidor de agrotóxicos 
do mundo” este é o título atribuído ao 
nosso país e motivo de discordância 
entre grupos favoráveis e contrários 
à flexibilização da legislação sobre os 
químicos. A Revista Galileu publicou re-
portagem recente com levantamento e 
análise de dados sobre o assunto para 
entender a posição brasileira no uso de 
agrotóxicos mundial.

A Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura - FAO, 
na sigla em inglês; divulgou um rela-
tório sobre uso de agrotóxicos que é 
utilizado como referência tanto pelas 
indústrias do setor agroquímico, quan-
to por especialistas da área e ambien-
talistas.

O documento compara o valor in-
vestido em pesticidas nos 20 maiores 
mercados globais em 2013 e atribui três 
rankings sob diferentes perspectivas: 
em números absolutos, número por 
área cultivada e por volume de produ-
ção agrícola. 

Em 2013 o Brasil foi o país que mais 
gastou com agrotóxicos no mundo: 
US$ 10 bilhões. Ficando à frente de 
Estados Unidos, China, Japão e França, 
respectivamente.

O segundo ranking trata do quanto 
é investido em agrotóxico por hectare 

plantado. Na lista o Brasil fica em séti-
mo lugar, com US$ 137 por hectare. 
Já o  terceiro ranking mostra quanto 
cada país gasta com pesticidas tendo 
o tamanho da produção agrícola como 
referência. O Brasil é o 13º da lista com 
US$ 9 por tonelada. Japão e Coreia do 
Sul lideram este ranking.

O Brasil é o terceiro maior expor-
tador agrícola do mundo, de acordo 
com informe anual sobre a produção 
de commodities da FAO, divulgado em 
setembro do ano passado. Em 2016, o 
país era responsável por 5,7% da pro-
dução agrícola do planeta, abaixo ape-
nas dos Estados Unidos, com 11%, e da 
União Europeia, com 41%.

Controvérsia
A professora da Faculdade de Geo-

grafia da Universidade de São Paulo e 
pesquisadora, Larissa Mies Bombardi, 
questiona o cálculo feito no Ranking da 
FAO sobre uso de pesticida por hectare. 
Larissa acredita que o dado que coloca 
o Brasil na sétima posição não reflete a 
realidade. “Quando se divide o consu-

mo de agrotóxico brasileiro pela área 
plantada você dilui esse volume gigan-
tesco. São consideradas área cultivada 
regiões como de pasto, que são terras 
improdutivas. Essa conta faz com que 
o Brasil fique lá embaixo no ranking”, 
explica.

A pesquisadora compara ainda a 
média de aumento mundial no consu-
mo de agrotóxico com a brasileira, ten-
do como base os números de vendas de 
pesticida. Entre 2000 e 2010, cresceu em 
100% o uso de pesticidas no planeta, no 
mesmo período em que o aumento no 
Brasil chegou a quase 200%. Segundo a 
apuração, cerca de 20% de todo agrotó-
xico comercializado no mundo é consu-
mido no Brasil. 

“Em termos de volume, desde 2008, 
Brasil e Estados Unidos revezam o pri-
meiro lugar”, explica a professora, base-
ando-se em dados da própria indústria. 
A especialista diz que há dificuldades 
em fazer rankings dos países que mais 
utilizam pesticidas, pois as nações uti-
lizam diferentes metodologias, o que 
dificulta comparações científicas. Sobre 
o levantamento da FAO, Larissa explica 
que as informações são passadas para a 
organização pelos próprios países. “Não 
existe um monitoramento internacio-
nal para fazer a classificação”, pontua. 
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O Plenário da Câmara 
aprovou na noite do dia 21 
de agosto por 320 votos a 
61, o Projeto de Lei 3.715/19, 
que autoriza a posse de arma 
em toda a extensão de uma 
propriedade rural. A medida 
garante ao dono de uma fa-
zenda, por exemplo, o direi-
to de andar com uma arma 
de fogo em qualquer parte 
de sua propriedade. Atual-
mente, a posse só é permiti-
da na sede.

Durante a votação, os 
deputados rejeitaram uma 
emenda que permitiria in-
cluir no projeto de lei um 
dispositivo que alteraria o 
Estatuto do Desarmamento 
para garantir porte de arma 
ao proprietário rural. 

A segurança no campo 
foi o elemento central duran-
te as discussões do projeto 
da proposta. Os defensores 
da proposta argumentaram 
que os agricultores precisam 
ter condições de se defender 
da criminalidade, enquanto 
os que se posicionavam con-
tra o PL diziam que a medida 
poderia agravar a violência 
no campo.

O relator do projeto, de-
putado Afonso Hamm (PP
-RS), disse que a proposta 

Câmara aprova projeto que amplia 
posse de arma em propriedade rural

tem o apoio do setor rural e 
que vai beneficiar os peque-
nos proprietários. “A arma, 
que nas mãos dos bandidos 
é uma ameaça à socieda-
de, nas mãos do cidadão de 
bem é garantia da paz social, 
porque ele vai usá-la em de-
fesa da sua vida e de seus fa-
miliares”, disse. 

Presidente da bancada 

ruralista (MDB-RS), Alceu 
Moreira também discursou 
a favor do projeto. “Arma é 
para defender patrimônio e a 
vida. É para defender a honra 
da família”. 

O deputado Jorge Solla 
(PT-BA) disse que a posse es-
tendida vai fomentar ainda 
mais a violência no campo 
– seja contra movimentos 

sociais, índios ou trabalha-
dores. “Só quem tem a ga-
nhar são as milícias, são os 
fabricantes de arma, são os 
que promovem a violência 
no campo”, disse.

A oposição obstruiu a 
sessão e tentou adiar a vo-
tação. Parlamentares de es-
querda discursaram contra 
a medida e consideraram 
a ampliação da posse um 
incentivo ao armamento. 
‘Sabemos que no mundo 
inteiro está mais do que 
comprovado que, quanto 
mais armas em circulação, 
maior número de mortos, 
mais violência. Ninguém 
quer ver violência contra o 
proprietário, ninguém quer 
ver desproteção do proprie-
tário, mas não é verdade que 
a ampliação do armamento 
vai proteger mais esse pro-
prietário”, discursou Marcelo 
Freixo (PSOL-RJ).

Fonte: Agência Brasil
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Desde setembro estão sendo publica-
dos o valor de referência do litro do leite 
padrão, o maior valor e o menor valor 
estimado para o leite pago ao produtor, 
em Minas Gerais. A ampliação dos valores 
de referência divulgados é uma forma de 
estreitar os elos da cadeia.

Além dos valores de referência para 
o leite padrão, o maior e o menor, a pla-
taforma digital do Conseleite - Conselho 
Paritário entre Produtores de Leite e In-
dústrias de Laticínios - gera valores per-
sonalizados para cada produtor, a partir 
da escala de ágios e deságios por parâ-
metros de qualidade e pelo volume de 
produção diário individual.

Benefícios ao produtor
A parceria entre produtores e indús-

tria garante maior equilíbrio e transpa-
rência na formação de preços do merca-
do. Com um valor referência, o produtor 
tem melhores condições de negociar as 
entregas do leite, reduzindo conflitos. 
O valor também permite sinalizar va-

CONSELEITE

Valores de referência do leite em Minas Gerais
riações de preços para o mês seguinte, 
possibilitando maior planejamento de 
seus negócios.

Os valores-referência são obtidos 
com base em informações de comercia-
lização, faturamento, volume de vendas, 
cálculos do custo de produção do leite 
e sistemas de criação repassadas pelas 
indústrias e pelos produtores. A partir 
daí, são feitos cálculos matemáticos e di-
vulgadas médias dos queijos, leite UHT, 
manteiga, doce de leite, requeijão, cre-
me de leite e outros derivados.

De acordo com o Presidente do Sis-
tema FAEMG, Roberto Simões, serão 
passadas mais informações ao produtor 
para que ele entenda melhor o Conselei-
te. “Ao invés de passar um número ape-
nas, iremos divulgar uma faixa de valores 
para permitir ao produtor verificar onde 
ele se enquadra. É fundamental que ele 
use o simulador, com seus dados, para 
saber exatamente qual é o seu valor de 
referência”.

Para o Vice-presidente do SILEMG, 
João Lúcio Barreto Carneiro, a apre-
sentação do valor de referência indica 
mercado estável. “Queremos mostrar ao 
produtor o valor de referência do leite 
padrão e como a qualidade vai influen-
ciar no maior e no menor valor”.

A Assessora de diretoria da Ocemg, 
Isabela Chenna Perez, afirma que “cada 
vez que disseminamos as informações 
do Conseleite, vemos como são impor-
tantes para os produtores, industriais e 
cooperativas. Usando o simulador ou 
participando dos seminários, maior será 
a interação e mais fácil vai ser entender 
o Conseleite.”

Plataforma on line
 Através do site www.conseleitemg.org.br, o produtor 

insere as informações produtivas tais como volume médio 
diário e análise da qualidade do leite. A plataforma está em 

funcionamento desde o dia 16 de maio. 
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tragédias das barragens
A luta após o luto

Os últimos rompimen-
tos de barragens 
ocorridos em Minas 
deixaram marcas, 

marcas profundas. Não bastasse o 
impacto sobre o ceifamento de vi-
das humanas, com muitos corpos 
ainda encobertos, a lama de rejei-
tos que invadiu as redondezas da 
Barragem de Fundão, da Samarco, 
em Mariana em 2015 e em Bruma-
dinho, na Mina Córrego do Feijão, 
da Mineradora Vale, em janeiro de 
2019, passou deixando rastro de 
destruição ambiental e levou em-
bora a esperança da fonte de renda 
de muitas famílias e produtores.

O advogado Bruno Lamis per-
deu um parente na tragédia de 
Mariana, e desde novembro de 
2015 vem atuando na defesa das 
vítimas. Com a perda de seu cunha-
do Samuel, há quatro anos, convive 
diariamente com casos que trazem 
à tona a dor de quem perdeu tudo, 
desde pessoas, a casas, proprieda-

des e fonte de trabalho. Samuel 
Vieira Albino era funcionário ter-
ceirizado da Samarco, e no dia da 
tragédia de Brumadinho, estava 
trabalhando na Barragem de Fun-
dão. Assim como outros funcioná-
rios, ele foi levado pela lama tóxica 
de rejeitos. Seu corpo foi encontra-
do dias depois em Santa Cruz do 
Escalvado, há 128 quilômetros do 
local do acidente. 

A determinação de Bruno em 
ajudar as famílias das vítimas, já 
que sabia exatamente qual era o 
sentimento frente à morte trágica 
de seu cunhado, foi providencial 
para ajudar pelo menos mais 14 
núcleos familiares de vítimas que 
foram defendidos pelo escritório 
de advocacia de Lamis. Como já 
era advogado e também passou a 
ser vítima, os atingidos passaram 
e ver Bruno como alguém que pu-
desse melhor auxiliá-los. Dezenove 
pessoas morreram no desastre da 
Samarco.

 

Indenização por 
desvalorização imobiliária

Em dezembro deste ano novo 
rompimento acontece: a tragédia 
de Brumadinho. Centenas de vidas 
perdidas e a desvalorização do que 
restou deixou desoladas inúmeras 
famílias. De acordo com o advoga-
do, “no caso desta nova tragédia de 
Brumadinho, muitos fazendeiros e 
sitiantes, com a contaminação do 
Rio Paraopeba, tiveram seus imó-
veis duramente atingidos. Muitas 
propriedades tinham o Paraopeba 
como grande atrativo e necessita-
vam de sua grande oferta de água’’. 

De acordo com Bruno Lamis, 
“todos os donos de propriedades 
que estão localizadas ao longo do 
leito do Rio Paraopeba possuem o 
direito de serem indenizados pela 
forte desvalorização imobiliária 
sofrida, sem prejuízo ainda da apu-
ração das perdas e danos, lucros 
cessantes, e também de danos mo-
rais, valor este, a ser arbitrado por 
cada Juiz caso a caso’’.
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o fascinante mundo do 
Mangalarga Marchador

O Mangalarga Marchador é uma raça 
brasileira, proveniente do sul do Estado 
de Minas Gerais, fruto do cruzamento 
de cavalos Álter, de origem portuguesa, 
com éguas selecionadas para sela. Ela 
teve expressiva influência na história 
do país ao participar de todos os seus 
ciclos econômicos, seja como meio de 
transporte ou tração, moeda de troca 
ou mercadoria, chegando hoje a patri-
mônio cultural. 

Docilidade, comodidade, beleza e 
rusticidade são características que ga-
nharam a simpatia da maioria dos cria-
dores de cavalos no Brasil e contribuíram 
para a formação da maior raça de equi-
nos da América Latina, com um plantel 
de cerca de 635 mil animais registrados, 
sendo 18 mil o número de criadores só-
cios na Associação Brasileira dos Cria-
dores do Cavalo Mangalarga Marchador 

(ABCCMM). A entidade, fundada em 16 
de julho de 1949, é autorizada pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) para fazer o controle e 
registro dos animais da raça.

Anualmente, a raça realiza cerca de 
394 eventos nos diversos estados do 
país, mas é Minas Gerais que lidera o 
Ranking Nacional com maior número de 
animais, correspondendo à metade do 
plantel brasileiro. 

O Marchador está na liderança no 
cenário do agronegócio brasileiro e re-
aliza anualmente, no Parque Bolivar de 
Andrade (Gameleira) o maior evento de 
equinos da América Latina, a Exposição 
Nacional. 

De acordo com a Empresa Municipal 
de Turismo de Belo Horizonte S/A (Belo-
tur), a mostra é o maior acontecimento 
privado de capital mineira, orgulho à 

parte para o presidente da ABCCMM, 
Daniel Borja. 

“A Nacional tornou-se um fenômeno. 
São 12 dias inesquecíveis para quem ama  
a  raça e para quem vibra com o sucesso 
e com a força dela. Em quase quatro anos 
como presidente da ABCCMM, pude viven-
ciar na Gameleira momentos incríveis jun-
to aos criadores, treinadores, profissionais 
do cavalo, funcionários da Associação e 
usuários da raça. É no Parque da Game-
leira, que revemos amigos, fazemos negó-
cios, que buscamos resultados e acima de 
tudo, comprovamos o nosso valor diante 
do agronegócio nacional. Sinto-me lison-
jeado de ser agente de mudança na estru-
tura desta exposição juntamente a minha 
Diretoria. Trabalhamos incansavelmente 
cada detalhe para levarmos aos criadores 
e ao público maior qualidade e comodida-
de”, comemorou o presidente. 
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Números surpreendentes
Em 2019, a competição 

reuniu aproximadamente 220 
mil pessoas, 1637 animais e 
498 expositores de 15 federa-
ções. Nos negócios realizados 
com leilões e vendas diretas, 
movimentou em torno dos R$ 
25 milhões.  

A infraestrutura montada 
no parque da Gameleira rece-
beu elogios de criadores, usu-
ários e visitantes do parque. 
Criteriosamente preparada 

Daniel Borja comemora os números positivos da raça e o sucesso da 
38ª Exposição Nacional.

Ministra da Agricultura esteve acompanhada da Secretária de Estado da Agricultura 
de Minas Gerais, Ana Valentini.

Em visita ao Parque da Gameleira, Romeu Zema assistiu aos Campeonatos de 
Marcha, conversou com criadores e conheceu detalhes sobre a raça. 

para proporcionar o encontro 
da família Mangalarga Mar-
chador, a exposição reuniu 
os melhores animais do Brasil 
em competições de encher 
os olhos dos apreciadores da 
beleza e andamento da raça. 

A exposição foi prestigiada 
pela ministra da Agricultura Pe-
cuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina Corrêa da Costa Dias e 
pelo governador do estado de 
Minas Gerais Romeu Zema. 
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Uma raça para todos 

O Mangalarga Marchador é um ca-
valo de sela, ideal para passeios e caval-
gadas.

Os animais apresentam dois tipos 
de andamento, Marcha Batida ou Mar-
cha Picada, ambos famosos pela como-
didade proporcionada na montaria.  

O andamento genuíno do Manga-
larga Marchador é acompanhado de 
outras importantes características: do-
cilidade, resistência, inteligência e rusti-
cidade. Para o diretor executivo da Es-
cola Nacional de Árbitros (ENA) e presi-
dente do Conselho Deliberativo técnico 
da ABCCMM, Carlos Augusto Sacchi, o 
Marchador é um cavalo de adestramen-
to fácil. “Outra característica importante 
do Marchador é que podem ser criados 
somente em regime de pasto, com bai-
xo custo. É um animal bastante rústico 
não exigindo complexidade em seu 
manejo”, comentou.    

A raça pode ser utilizada em diver-
sas funções, entre elas: exposições, 
concursos de marcha, enduro, lida com 
o gado, provas funcionais, cavalgadas 

Evolução do quadro 
de sócios e animais

	Em 1949, por ocasião da funda-
ção da ABCCMM, a entidade congre-
gava 132 associados.

	40 anos depois, em 1989, este 
número evoluiu para 6 mil sócios e 
150 mil animais registrados

	Quando completou 46 anos, em 
1995, mantinha o mesmo número 
de associados e já registrava 200 mil 
animais

	Em 1999, a entidade contava 
com 6 mil associados, 48 núcleos 
regionais e aproximadamente 250 
mil animais registrados

	Em 2014, a ABCCMM congrega 
9 mil sócios e contava com 408 mil 
animais registrados

	Em 2016, a entidade reúne um 
plantel de cerca de 600 mil animais e 
12 mil associados

	Em 2019, a ABCCMM possui 
plantel de 635 mil animais e 18 mil 
associados 

Raça consolidada 
Em julho de 2019, a raça Mangalar-

ga Marchador comemorou os 70 anos 
da Associação Brasileira dos criadores 
do Cavalo Mangalarga Marchador. Hoje 
a entidade representa os criadores e 
fornece o suporte para fortalecê-los e 
valorizá-los ainda mais.

Para Borja, nestes 70 anos de histó-
ria da Associação, a raça evoluiu con-
sideravelmente não só em números, 
mas principalmente na qualidade dos 
animais. “Seguiremos no propósito de 
participarmos cada vez mais do desen-
volvimento econômico do país.  Preservar 
a memória de uma entidade é compreen-
der as diferenças e reconhecer os limites 
de cada período. É ter referenciais consis-
tentes para construir o presente e plane-
jar o futuro. É descobrir valores e renovar 
os vínculos”, informou o presidente.   

A profissionalização dos serviços 
prestados pela ABCCMM multiplicou 
o número de associados nos últimos 
anos. O crescimento faz a raça estar 
presente e atuante em vários segmen-
tos como em projetos sociais, estudos 
acadêmicos, esporte e comunicação.  

planilhadas e cavalgadas de lazer em 
geral. A fácil atuação do Mangalarga 
Marchador frente a obstáculos naturais 
demonstra sua aptidão nata para o tra-
balho e esportes em geral.

O valor de mercado pode variar. 
Segundo o presidente da ABCCMM, 
o Mangalarga Marchador é popular e 
atende a vários gostos e bolsos. “Hoje 
pode-se comprar tanto um animal a 
preço de uma motocicleta, quanto 
um cavalo ou uma égua na casa dos 
milhões. Isso dependerá da genética 
do exemplar e do histórico de premia-
ções”, enfatizou.  

Em 2018, a Associação contabilizou 
389 leilões com 14.300 produtos co-
mercializados e arrecadação aproxima-
da de R$ 127 milhões.  

Presença em vários 
segmentos 

Sempre atenta às novidades, a ABC-
CMM apoia alguns estudos acadêmi-
cos que possam a vir a colaborar com 
o desenvolvimento e evolução da raça. 
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Local dedicado a história da raça se destaca nas rotas turísticas do Sul de Minas Gerais.

Leilão realizado pela Entidade durante a 38ª Exposição Nacional arrecadou fundos para o auxílio no tratamento 
de pessoas com câncer. 

A ABCCMM incentiva projetos na Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 
Universidade Federal de Lavras (UFLA).  

Também no segmento educação, a 
raça é presença no Curso de Equideocul-
tura Raças Marchadoras, parceria entre 
a ABCCMM e PUC Minas. Voltada para 

profissionais com nível superior em Me-
dicina Veterinária e Zootecnia, a especia-
lização é uma grande oportunidade de 
aprendizado. 

No cenário cultural, existe o Museu 
Nacional do Mangalarga Marchador lo-
calizado em Cruzília (MG), berço da raça. 

O acervo está aberto que conta a história 
de todo o universo da raça funciona de 
terça a domingo, das 10h às 17h, com 
entrada franca. 

Projetos sociais é o que também não 
poderia faltar. No mundo da marcha 
existe o apoio ao Marchadores pela Vida, 
entidade filantrópica que ajuda oito ins-
tituições que trabalham no combate ao 
câncer infantil por meio de doações e lei-
lões beneficentes.  

Seguindo as tendências da comuni-
cação corporativa moderna, a ABCCMM 
atua nas diversas plataformas. Hoje a 
raça possui programa próprio de tele-
visão (exibido aos domingos pelo Ca-
nal Rural), podcasts semanais, portal de 
notícias e redes sociais com milhares de 
seguidores. 

No ramo entretenimento, a nova ma-
nia da raça é o Resenha do Marchador. 
Produzido mensalmente pela equipe de 
Jornalismo e Marketing da ABCCMM, o 
produto é elaborado com o objetivo é 
informar, entreter, esclarecer criadores, 
usuários e internautas sobre os princi-
pais assuntos do momento. A transmis-
são é pelo portal da ABCCMM e canal do 
Youtube. 

 Planejamento futuro 

Daniel garante que vem ainda muita 
coisa boa por aí. Agradece a todos pela 
confiança e apoio recebido desde quan-
do assumiu a missão que ele tanto orgu-
lha e respeita. 

Ele anuncia os próximos eventos da 
raça confiante no sucesso. O 33 º Cam-
peonato Brasileiro de Marcha Batida, 
em Caxambu (MG), de 11 a 16 de no-
vembro de 2019 e o 12º Campeonato 
Brasileiro de Marcha Picada, em Salva-
dor (BA), de 25 de novembro a 01 de 
dezembro de 2019.  

Fotos: Fernando Ulhoa, 
Renato Aguilar e Sidney Araújo. 
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Ao completar 70 anos de existên-
cia, a Associação Brasileira dos Criado-
res do Cavalo Mangalarga Marchador 
(ABCCMM), é a maior entidade de cria-
dores de equinos de uma mesma raça 
na América Latina. 

Com mais de 18 mil sócios, a en-
tidade possui 81 núcleos regionais 
atuantes em todas regiões do Brasil. 
Também reconhecida no exterior, pos-
sui representações em países como 
Alemanha, Itália, Estados Unidos e Ar-
gentina.

Em sua sede dentro do Parque da 
Gameleira em Belo Horizonte (MG), 70 
colaboradores, entre funcionários e 
prestadores de serviços, estão à pos-
tos, diariamente, para atender associa-
dos, usuários, promotoras de eventos 
e outros cooperadores ligados à raça. 
O atendimento é realizado via internet, 
telefone e pessoalmente. 

Todas as atividades desenvolvi-
das no Machador estão diretamen-
te vinculadas ao Serviço de Registro 
Genealógico (SRG) que, obedecendo 
normas do Ministério da Agricultura 
e Pecuária (MAPA) e do próprio Esta-
tuto da ABCCMM é responsável den-
tre outras coisas, principalmente pela 
documentação e controle do plantel 
da raça. Também estão diretamente 
ligados ao departamento, os trabalhos 
desenvolvidos pelos seguintes setores: 
Cadastro, Protocolo, Leilão, Eventos e 
Esporte. 

Passam por estes setores tarefas 
como, inclusão de novos sócios, atuali-
zação de dados, admissão de novos su-
fixos, registro de animais, chancela de 
leilões/ eventos oficiais da raça, envio e 
recebimento de documentos, suporte 
aos núcleos, controle e lançamento da 
pontuação de rankings da raça, entre 
outros. Com atuação semelhante a um 
cartório, sua finalidade principal é o 
registro de animais Mangalarga Mar-
chador, processo que começa com as 
vistorias realizadas pelos Técnicos de 
Registro. 

Para resenhar, vistoriar e registrar 
os animais de acordo com o padrão ra-
cial, a ABCCMM conta com a colabora-

Um exemplo a seguir: ABCCMM HOjE

ção de 68 Técnicos de Registro. No tra-
balho de campo, os técnicos também 
prestam assessoria ao criador, orien-
tando a comunicação de coberturas 
e nascimentos, manejo e inspeção de 
entrada de pista em eventos. A raça 
conta também com 24 árbitros para os 
julgamentos que acontecem nos qua-
tro cantos do país.  

Índices Positivos 
As cobrições subiram consideravel-

mente de 53.784 (2017), para 57.384 
em 2018. A estatística comprovou que 
por monta natural foram 43.413 cobri-
ções e por transferência de embriões 
13.941. Os nascimentos subiram de 
34.968 (2017) para 37.225, em 2018, 
com 27.684 animais nascidos por mon-
ta natural e 9.541, por transferência de 
embriões.  

Houve também crescimento no 
número de resenhas. Em 2018, o SRG 
contabilizou 44.022 documentos, en-
quanto em 2017 foram 43.563.

Os comunicados de morte fecha-
ram em 3.552 em 2018, enquanto em 
2017 foram 4.646.  

O balanço comprovou o crescimen-
to das transferências de propriedades 
de animais.  Em 2017, foram ao todo 
17.157, enquanto em 2018, 18.881. 
Neste total do ano passado, destaque 
para a tramitação via web com 11.563 
transferências, número alcançado que 
retrata o uso crescente das ferramen-
tas do sistema da ABCCMM pelos cria-
dores da raça.

A projeção para 2019 é ainda 
maior. A entidade contabiliza 15.227 
nascimentos até a data de fechamento 
desta edição. 

Ilustres associados 
A ABCCMM elevou a raça ao pata-

mar de hoje. Um cavalo que se desta-
ca, com valorização e representativi-
dade no cenário do agronegócio. Re-
sultados alcançados, graças a coragem 
de antepassados, homens e mulheres 
que ousaram e que ousam a sonhar 
tudo isso.

No ano comemorativo das 70 déca-
das de história da Associação, a Direto-
ria homenageou relevantes criadores 

Crédito: Douglas Leônidas

Sede da ABCCMM instalada no parque da Gameleira 
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que trabalham para o desenvolvimen-
to da raça. Uma entrega de medalhas 
foi concedida pela Diretoria, durante 
a cerimônia de abertura da 38ª Expo-
sição Nacional do Mangalarga Marcha-
dor, em 20 de julho de 2019. 
Na ocasião, o presidente enfocou a im-
portância da Associação. “Ao rever to-
dos estes anos vividos, tenho a certeza 
do quanto nós apaixonados pelo Mar-
chador somos vitoriosos. Construímos 
história. Que saibamos fazer de cada 
momento, um capítulo emocionante e 
feliz’’, discursou.
 

Curiosidade

O primeiro criador a ocupar a 
presidência da ABCCMM, foi o Sr. 
Moacyr Rezende, que liderou a 
instituição em seus primeiros sete 
anos de existência (1949-1956).

Em 24 de outubro de 1950, Mo-
acyr Rezende, convocou Assem-
bleia Extraordinária para discutir 
e oficializar o Padrão Racial do 
Mangalarga Marchador. Ainda em 
outubro, dessa vez no dia 27, hou-
ve reunião para aperfeiçoamento 
do Regulamento do Registro Ge-
nealógico da raça. O registro dos 
primeiros exemplares aconteceu 
durante a XVII Exposição Nacional 
de Animais e Produtos Derivados, 
realizada no Parque da Gameleira 
em 1950. Quando encerrou sua 
gestão, em 1956, haviam 355 ani-
mais registrados.  

Na mesma reunião do dia 27 
de outubro de 1950, foi definida a 
marca oficial para a identificação 
dos animais aprovados para regis-
tro. Em forma de ferradura e com 
um M maiúsculo no seu interior, o 
carimbo proposto por Joaquim 
Fernandes Braga, identifica até os 
dias de hoje, os animais da raça 
Mangalarga Marchador.   

ABCCMM homenageou criadores tradicionais.

Juscelino Kubitschek, na época governador de Minas Gerais, montado em Passatempo, em 1952 - 
Parque Gameleira

Foto Acervo ABCCMM

Foto Acervo ABCCMM

Raça já participou de várias produções televisivas. Na foto, a atriz Ana Paula Arósio monta em um marchador

Foto Acervo ABCCMM
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A 17 ª edição da Exposição do Mini Horse aconteceu do 
dia oito ao dia 12 de agosto durante a Expo Bauru 2019, um 
dos grandes eventos da Agropecuária Nacional, na cidade de 
Bauru em São Paulo. A Exposição no Mini Horse foi um suces-
so e contou com fluxo muito grande de visitantes.

A Exposição Nacional do Mini Horse é uma etapa válida 
pelo Campeonato Nacional 2019, obviamente a de maior rele-
vância e com a participação dos melhores exemplares da raça, 
que nesta edição apresentou mais de 90 animais em pista, de 
cinco estados diferentes.

Além da grande presença de criadores de todo o Brasil no 
evento, participaram criadores de outros países prestigiando 
e adquirindo animais, devido à qualidade apresentada, à di-
ferenciada genética e ao alto estágio de aprimoramento do 
Mini Horse brasileiro. 

Campeões

Após três dias de julgamento saíram os tão esperados 
Grandes Campeões da Raça.  Entre os machos adultos o Cam-
peão da Raça foi Vinhedo do Jequitibá e o Reservado Cam-
peão da Raça, Guguiná Major.

Entre as fêmeas adultas a Campeã da Raça é Avaré Nicol-
le-Zum e a Reservada Campeã, Millenium Gamblins Gabrielle. 

Já na categoria macho jovem o Campeão da Raça foi Ava-
rá Pixote e o Reservado Campeão, Capitão do Jequitibá. Avaré 
Quietness foi a Campeã da Raça Jovem e Avaré Queensberry 
a Reservada Campeã da Raça Jovem.

Mini Horse - Um Cavalo em Miniatura

O Mini Horse é uma raça de tripla aptidão, serve tanto 
para sela como para tração ou simplesmente como animal 
de estimação. Sua docilidade e pequena estatura fazem dele 
um brinquedo vivo, de acordo com a Associação Brasileira de 
Criadores do Mini Horse.

Suas principais peculiaridades são pequenos espaços para 
mantê-los, seu baixo custo de criação, seu porte diminuto, re-
sistência e rusticidade. A conformação do Mini Horse é a de 
um cavalo em miniatura, que deve ser bem estruturado, mus-
culoso e proporcional ao seu tamanho. Deve sempre mostrar 
leveza, ter bom equilíbrio e muita elegância.

17ª Exposição Nacional do Mini Horse
* Campeão da Raça 
Adulto - VINHEDO 

DO JEQUITIBÁ
* Res. Camp. da 

Raça Adulto: 
GUGUINÁ MAJOR

* Campeã da Raça 
Adulta: AVARÉ 
NICOLLE-ZUM

* Res. Camp. da 
Raça Adulta: MIL-

LENNIUM GAM-
BLINS GABRIELLE

* Campeão da 
Raça Jovem: AVA-

RÉ PIXOTE
* Res. Camp. da 

Raça Jovem:
CAPITÃO DO 

JEQUITIBÁ

* Campeã da Raça 
Jovem: AVARÉ 

QUIETNESS
*Res. Camp. 

da Raça 
Jovem: AVARÉ 
QUEENSBERRY
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Meio Ambiente

Agrônomos, biólogos e entidades 
como a Embrapa - Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária – estão em 
alerta para o fato de que a destruição 
da vegetação nativa e as mudanças cli-
máticas possam prejudicar diretamente 
o agronegócio no Brasil. 

Pesquisadores do agronegócio, em 
resposta recente à BBC News, enfati-
zam que se o ritmo de desmatamento 
na Amazônia continuar como está, em 
pouco tempo haverá um nível de de-
vastação sem volta. 

Segundo dados do Ministério da 
Agricultura, o agronegócio é atual-
mente responsável por 21,6% do PIB 
brasileiro. Ocorre que a questão da 
sustentabilidade não é prioridade para 
o setor como um todo, dando lugar a 
preocupações como logística, estrutu-
ra e desafios comerciais das commo-
dities no mercado internacional, como 
afirma o agrônomo Roberto Rodrigues, 

ex-ministro da Agricultura (2003-2006) 
e coordenador da área de agro da Fun-
dação Getúlio Vargas:  “A questão da 
sustentabilidade, no sentido amplo, é 
uma preocupação. Mas em primeiro 
lugar vem a estrutura e a logística e as 
questões comerciais”. 

Pesquisadores das Universidades 
Federais de Minas Gerais e Viçosa proje-
tam perdas de produtividade causadas 
por desmatamento e mudanças climá-
ticas para os próximos 30 anos. Já o es-
tudo Efeitos do Desmatamento Tropical 
no Clima e na Agricultura, das cientistas 
americanas Deborah Lawrence e Karen 
Vandecar, afirma que quando o desma-
tamento na Amazônia atingir 40% do 
território, atualmente ele está em 20%, 
a redução das chuvas será sentida a 
mais de 3,2 mil km de distância, na ba-
cia do Rio da Prata.

Segundo Lawrence e Vandecar há 
duas ameaças principais, a primeira é 

o aquecimento global, que acontece 
em escala global e que é intensificado 
pelo desmatamento. A outra são os ris-
cos adicionais criados pela devastação 
das florestas, que geram impactos ime-
diatos na quantidade de chuva e tem-
peratura, tanto em nível local quanto 
continental.

Para Eduardo Assad, pesquisador 
da Embrapa, professor da FGV Agro e 
membro do Painel Brasileiro de Mudan-
ças Climáticas, os efeitos da destruição 
do ambiente e das mudanças climá-
ticas já começam a serem sentidos. O 
relatório da Associação dos Produtores 
de Soja – Aprosoja, mostra a perda de 
mais de 16 milhões de toneladas na sa-
fra de soja deste ano devido a seca que 
atingiu as principais regiões produtoras 
desde dezembro. “Já há evidências de 
que as mudanças climáticas aumen-
taram o número de eventos extremos, 
como secas e ondas e calor”.

o futuro do agronegócio depende 
da preservação ambiental

Crédito da imagem: The Guardian
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Quando acontece queda do nível 
de atividade por dois trimestres segui-
dos, o que se tem é a chamada recessão 
técnica. Segundo o Índice de Atividade 
Econômica (IBC-Br), uma espécie de 
“prévia” do Produto Interno Bruto (PIB), 
divulgado pelo Banco Central (BC) em 
12 de agosto, a economia brasileira 
registrou retração de 0,13% no segun-
do trimestre de 2019 em comparação 
com o primeiro trimestre de 2019. Este 
resultado já era esperado por econo-
mistas, pois os componentes do PIB já 
haviam indicado atividade em baixa no 
período. Para exemplificar, o setor de 
serviços registrou queda de 0,6% no se-
gundo trimestre, enquanto a produção 
industrial teve queda de 0,7% e as ven-
das do comércio caíram 0,3%.

O nível de atividade já havia recua-
do 0,2% nos três primeiros meses des-
te ano em relação ao último trimestre 
do ano passado, evidências suficientes 
para acreditar que a economia brasilei-
ra pode ter entrado em uma recessão 
técnica. 

Apesar da retração do PIB nos três 
primeiros meses deste ano, e do possí-
vel tombo também no período de abril 
a junho, os economistas do mercado fi-
nanceiro, o Banco Central e o Ministério 
da Economia projetam crescimento da 
economia em todo este ano. A previsão 

de é alta do PIB de cer-
ca de 0,8% no ano de 2019.

De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística-I-
BGE, na recessão técnica é considerada 
a possibilidade de recuperação no cur-
to prazo, diferindo da recessão de fato 
que se caracteriza principalmente pela 
deterioração significativa e alta nos ín-
dices de desemprego e de falência. 

Crescimento da Economia

O Banco Central também divulgou 
na mesma data o Relatório Focus. O do-
cumento apresenta previsões para cres-
cimento da economia, inflações, taxa de 
juros e outros indicadores. Segundo o re-
latório, os analistas do mercado financei-
ro voltaram a reduzir a previsão de cresci-
mento da economia em 2019 que passou 

recessão técnica
Prévia do PIB do Banco Central 
recua 0,13% no 2º trimestre

ECONOMIA

de 0,82% para 
0,81%.

Em razão da queda 
do PIB no primeiro trimestre deste 
ano, a área econômica do governo fe-
deral anunciou a liberação de R$ 42 bi-
lhões das contas do PIS e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
com efeito em 2019 e 2020, com intuito 
de movimentar a economia. 

Caso todos os recursos sejam sa-
cados, o impacto sobre o PIB este ano 
seria de 0,26 ponto percentual e de 0,59 
ponto percentual no ano que vem, con-
forme estima o Instituto Fiscal Indepen-
dente (IFI), órgão vinculado ao Senado. 
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De acordo com estimativa do La-
boratório de Análise e Processamento 
de Imagens de Satélites (Lapis), liga-
do à Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL), 12,85% do semiárido brasileiro 
passa por um processo de desertifica-
ção. Ou seja, considerando uma área 
total de 982.563,3 km² dessa região, 
126.336 km² estão se transformando 
em deserto conforme monitoramento 
realizado entre 2013 e 2017 e divulgado 
no início de julho.

O monitoramento, divulgado no iní-
cio de julho, engloba os anos de 2013 a 
2017. Esse território, que basicamente é o 
que conhecemos como o sertão no Nor-
deste brasileiro, tem quase o tamanho da 
Grécia.  Vale lembrar que a caatinga é o 
único bioma exclusivamente brasileiro.

A causa dessa transformação se dá 
pela ação humana e mudanças climáti-

Caatinga brasileira pode se 
transformar em deserto para sempre

cas. A desertificação se dá pelo fato de 
que o chão seco é, naturalmente, mais 
frágil. A retirada da cobertura vegetal 
faz com que a terra fique exposta ao sol. 

As “áreas suscetíveis a desertifi-
cação” (ASDs) do Nordeste brasileiro, 
nas quais o processo de formação de 
pequenos desertos pode se instalar se 
os fatores contribuintes forem man-
tidos,de acordo com o Ministério do 
Meio Ambiente, constituem 1.340.863 
km² - 16% do território brasileiro , equi-
valente às áreas somadas de França, 
Alemanha, Itália e Holanda; 1.488 muni-
cípios,27% do total do país; Partes dos 
nove estados da região Nordeste e de 
dois estados do Sudeste: Minas Gerais e 
Espírito Santo; 31,7 milhões de habitan-
tes, ou seja, 17% da população brasilei-
ra e 85% das pessoas pobres do país. 

De acordo com informações do site 

Cerratinga, apenas 7,8% do território da 
Caatinga está protegido por Unidades 
de Conservação, sendo que somente 
1,3% da área é coberta por unidades 
de proteção integral. Isto é sintomático 
da dificuldade do Estado brasileiro de 
cumprir a Convenção Internacional de 
Diversidade Biológica, da qual o país é 
signatário, e que tem como meta nacio-
nal a manutenção de, no mínimo, 10% 
de áreas conservadas. 

A solução encontrada tem sido o 
estabelecimento e manutenção de par-
cerias privadas como as Reservas Parti-
culares do Patrimônio Natural (RPPN), 
as quais correspondem a 35,6% das 
Unidades de Conservação na Caatinga. 
Tais reservas visam à conservação da 
diversidade biológica, possibilitando o 
desenvolvimento de pesquisas científi-
cas e visitação turística.
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Tipos de whisky
Os tipos da bebida se diferem em quatro 

pontos principais: o grão utilizado, a origem 
de fabricação, o processo de produção e o 
tempo de maturação. 

Escocês

Um whisky escocês deve ter sido 
produzido na Escócia com cevada ou 
grãos maltados e ter sido envelhecido 
em barris de carvalho por, no mínimo 
3 anos. Os sabores e aromas variam de 
acordo com a região onde foram pro-
duzidos, podendo ser mais encorpados, 
frutados e até mesmo mais salgados. 
Os whiskies escoceses são divididos em 
três tipos: Single Malt, Whisky de grão e 
Blended Scotch Whisky. 

BEBIDAS

whisky
O  destilado que é puro requinte

  

Irlandês
Estes são mais frutados e levemente 

apimentados. Triplamente destilados o 
que os torna mais suaves, os whiskies 
irlandeses levam quaisquer grãos de 
cereais maltados em qualquer propor-
ção e, como os escoceses, devem ser 
envelhecidos em barris de madeira por 
no mínimo 3 anos.

 japonês
Fabricado desde 1920, o whisky ja-

ponês conseguiu superar fabricantes 
tradicionais e, em 2014, foi considerado 
o melhor whisky do mundo. Produzido 
de forma semelhante ao whisky esco-
cês, passam por um processo de fer-
mentação mais prolongado e sua ma-
turação passam também por barris de 
carvalho japonês.

 Americanos
Os whiskies americanos são divi-

didos em três categorias principais, o 
Bourbon, o Tennessee e o Rye. O Bour-
bon, feito de grãos maltados, apresenta-
se como Straight Bourbon, envelhecido 
por no mínimo dois anos e sem aditivos, 
como sabores ou corantes, e como Blen-
ded Bourbon, que pode incluir outras 
bebidas alcóolicas e sabores. 

O Tennessee possui um método de 
produção idêntico ao Bourbon, a dife-
rença está no processo de filtragem em 
uma espécie de melaço, adicionando 
um sabor ainda mais adocicado. Atu-
almente, o Tennessee é praticamente 
dominado pelo produtor Jack Daniel`s. 

O Rye Whiskey, com seu sabor api-
mentado e frutado tem a mesma regra 
de produção do Bourbon, mas sua re-
ceita leva no mínimo 51% de centeio. 

whisky

O Whisky é uma bebida destilada a partir da fermentação do malte, ou seja, grão de cereal 
germinado e depois ressecado. Existem vários tipos de maltes, entre eles o de trigo, cevada, centeio. 
O produto é designado simplesmente malte quando obtido da cevada. Quando obtido de outro cereal 
é designado pela palavra malte acrescido do nome do cereal, como por exemplo, malte de milho.
A primeira evidência da destilação na Escócia data do século XV e o primeiro whisky era uma bebida 
muito usada como medicamento no tratamento de diversas doenças. O tempo passou e o processo 
de produção dos whiskies foram refinados, tornando a bebida praticamente um “alimento básico” 
na Escócia.
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O XXV Festival de Inverno de Itape-
cerica, realizado de 12 a 21 de julho de 
2019, foi realizado pela Prefeitura Mu-
nicipal com apoio de várias instituições 
e empresas. O festival é um dos even-
tos mais tradicionais e diversificados 
de Minas Gerais. 

Foram dez dias de intensa progra-
mação cultural gratuita, com atrações 
que agradaram a todos os gostos e ida-
des, espalhadas por diversos espaços 
públicos do município. A programação 
mesclou a rica cultura local com artistas 
de renome nacional e trouxe ainda a 
segunda edição do Festival Literário de 
Itapecerica (Felita), que incluiu apresen-
tações e atividades nas áreas de artes 
cênicas, música clássica, música popu-
lar, dança, artes plásticas, literatura, ar-
tes visuais, circo e artesanato.

Os pontos altos da festa foram os 
shows das bandas Blitz e Skank e da 
cantora Alcione que fecharam as bodas 
de prata do Festival de Inverno de Itape-
cerica com chave de ouro.

“O XXV Festival de Inverno de Itape-
cerica proporcionou ao público muita 

Festival de inverno de itapecerica
cultura e diversão. Principalmente no 
último final de semana do evento”, ex-
plica o prefeito do município, Wirley 
Reis, o Têko. A programação do final de 
semana que encerrou a festa contou 
com apresentação do Grupo de Capoei-
ra do Mestre Bulico, na Praça do Coreto, 
onde também se apresentaram a banda 
de forró Alma de Fulô e o DJ Toledo, que 
toca house music. O grupo Seresteiros 
da Serenidade e a banda Nova Idade fe-
charam as atrações na Praça do Coreto.

No palco principal, na Praça da Ma-
triz, o Universidade DJs esquentou as 
milhares de pessoas que se aglome-
raram para o grande show da banda 
Skank, a atração mais concorrida desta 
edição do evento e um dos maiores pú-
blicos já registrados na cidade. Ao lon-
go de toda a espetacular apresentação, 
recheada de grandes sucessos, o vo-
calista Samuel Rosa foi acompanhado 
pelo coro do público, que sabia todas 
as músicas na ponta da língua. 

Fechando o XXV Festival de Inverno 
de Itapecerica, a programação de do-
mingo começou com a apresentação 

teatral do grupo O Trem da História, na 
Praça do Coreto, que também recebeu 
a exposição de artesanato da Tribo Indí-
gena Pataxós. O cantor Léo Rodrigues e 
sua banda empolgaram o público com 
um repertório variado e muito anima-
do. Também foi a vez do DJ Fabrice agi-
tar a galera tocando house music.

A última noite do evento foi inicia-
da com a apresentação de Mix Djs, na 
Praça da Matriz, que mais uma vez re-
cebeu milhares de pessoas para o gran-
de show da renomada cantora Alcione 
e sua banda. A Marrom deu um banho 
de talento vocal e simpatia e a apresen-
tação foi repleta de grandes sucessos, 
grandes clássicos, fechando com chave 
de ouro as bodas de prata do Festival 
de Inverno de Itapecerica. O show de 
Alcione foi fechado pelo grupo Bateria 
Oficial, que, para a alegria do público, 
ainda apresentou grandes sucessos da 
música nacional ao som da percussão.

“Enfim, o XXV Festival de Inverno 
de Itapecerica foi um grande sucesso, à 
altura da história e da tradição que mar-
cam o evento”, concluiu o gestor. 
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RECEITAS

Versátil e prático, o salmão do Chile 
já conquistou o paladar dos brasileiros. 
Altamente nutritivo e rico em Ômega 3, 
seu consumo traz benefícios ao coração 
e ao cérebro, atuando nas funções car-
diovasculares e no estímulo à memória.  
A carne do salmão ajuda a acelerar as 
respostas cerebrais e os brasileiros co-
meçam a entender a importância do 
consumir o peixe regularmente. 

Uma boa opção para os brasileiros, 
apaixonados por churrasco, é unir o 
pescado à brasa. Nesta receita, o salmão 
na brasa com pupunha é surpreenden-
te, rende quatro porções e fica promta 
em menos de 30 minutos. 

INGREDIENTES

• 2 toletes de palmito pupunha  de 
20cm cada, com casa,  cortados ao 
meio pelo comprimento
• 1 limão siciliano
• ½ xícara (chá) de azeite
• 2 colheres (sopa) de salsa picada
• 4 colheres (sopa) de cebolinha picada
• 1 filé de Salmão do Chile, com pele de 
aproximadamente 1 Kg
• Sal a gosto

Embrulhe os toletes de palmito 
em papel-alumínio e leve à grelha 
por cerca de 30 minutos. Enquanto o 
pupunha assa, faça raspas de toda a 
casca do limão e reserve o limão. Em 
uma tigela, misture o azeite, salsa, 
cebolinha, as raspas do limão, o sal 
e reserve. Quando o palmito estiver 
macio, pincele com o azeite de ervas, 
tempere com sal e, sem tirar da casca, 
retorne à churrasqueira com a parte da 
polpa voltada pra cima. 

Corte o limão ao meio e coloque-o 
na grelha junto com o palmito, com a 

parte da polpa virada para baixo. Deixe 
até que fique escuro e com aroma 
caramelizado. Coloque o salmão com 
a pele virada para baixo sobre uma 
grelha pra peixe, tempere com sal, 
pincele bem com o azeite de ervas e 
leve à churrasqueira, em um braseiro 
sem chamas. Asse até que a carne 
perto da pele comece a mudar de cor. 
Então, vire e asse por mais 5 minutos. 
Nesse momento, vire também os 
palmitos. Esprema o limão assado 
sobre o salmão e sirva, acompanhado 
do palmito.

salmão na brasa

MODO DE FAZER
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Os carros elétricos hoje já são 
uma realidade, como os ve-
ículos da Tesla. No entanto,  

para muitas pessoas eles ainda não 
inacessíveis. O modelo mais barato da 
empresa de Elon Musk, o Model S, sai 
por cerca de US$ 75 mil. Mas o Sion, um 
carro movido a energia solar pode ser 
bem mais barato do que se imagina.

A alemã Sono Motors  desenvolveu 
o modelo Sion com 330 células solares 
conectadas ao teto, capô e laterais do 
veículo, contabilizando 7,5 m² da car-
roceria do veículo. Elas são protegidas 
por policarbonato, resistente a riscos. 
A pequena montadora alemã levantou 
cerca de US$ 187 mil dólares em crowd-
funding para levar adiante o projeto de 
seu carro solar.

O Sion, que se recarrega enquanto 
anda, teve o desenvolvimento final de 
seu sistema de recarga testado por uma 
startup em Munique, na Alemanha, sob 
o verão da Baviera. Ele pode ter umaau-
tonomia de até 250 km. Suas baterias 
podem ser compradas, por € 4.000 adi-
cionais aos € 16.000 que o carro deve 
custar, ou alugadas por uma prestação 
mensal. O motor, que entrega 109 cava-
los permite que o carro, que tem cerca 
de 1.400 kg, atinja a velocidade máxima 
de 140 km/h.

sion
o elétrico movido a energia solar

O veículo tem 4,11 m de compri-
mento, 1,79 m de largura, 1,68 m de 
altura, entre-eixos de 2,57 metros e 
comporta 650 litros de bagagem em 
seu porta-malas. Airbags frontais, Iso-
fix, ABS e ESP, compõem o sistema de 
segurança. 

 Outra questão interessante é que 
seu filtro antipartículas no ar-condi-

Características
cionado usa um musgo que fica aparen-
te no painel e não exige manutenção, o 
que é ecologicamente correto e saudá-
vel para os ocupantes.

A Sono Motors garante que todos os 
manuais serão disponibilizados a quem 
quiser consertar o veículo. A parte elé-
trica contará, na Europa, com um par-
ceiro especializado no assunto. Na hora 

de recarregar, o motorista poderá op-
tar pela rede elétrica, pelo sol ou por 
outro Sion.

A produção do modelo teve início 
neste segundo semestre de 2019. O 
modelo já tem, até agora, 5.000 reser-
vas. O que, a depender da capacidade 
fabril da empresa, pode ser suficiente 
para muitos meses de produção.

Crédito das imagens: Sono Motors

AUTOMÓVEIS
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O Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) fixou novas 
regras para a produção de leite no país, 
especificando os padrões de identidade 
e qualidade do leite cru refrigerado, do 
pasteurizado e do tipo A. As mudanças 
foram publicadas no final do ano pas-
sado no Diário Oficial da União, nas Ins-
truções Normativas (INs) 76 e, na 77. Na 
IN 78, são definidos os critérios a serem 
seguidos nas provas de produção. 

A IN 76 trata das características e 
da qualidade do produto na indústria. 
Na IN 77, são definidos critérios para 
obtenção de leite de qualidade e se-
guro ao consumidor e que englobam 
desde a organização da propriedade, 
suas instalações e equipamentos, até a 
formação e capacitação dos responsá-
veis pelas tarefas cotidianas, o controle 
sistemático de mastites, da brucelose e 
da tuberculose.

Em relação à identidade e qualida-
de, no caso do leite cru refrigerado foi 

Boas práticas de higiene garantem cumprimento 
às novas regras para produção do leite

DICAS DA AGROSID

mantida a contagem bacteriana máxima 
de 300 mil unidades por ml e 500 mil cé-
lulas somáticas por mililitro. O produto 
não deve apresentar substâncias estra-
nhas à sua composição, como agentes 
inibidores do crescimento microbiano, 
neutralizantes da acidez nem resíduos 
de produtos de uso veterinário.

Assim sendo, reunimos algumas di-
cas que podem contribuir para a gestão 
de qualidade nas propriedades. Os pro-
dutores devem sempre estar atentos ao 
manejo sanitário, refrigeração e estoca-
gem, qualidade da água, uso racional 
de medicamentos veterinários, adoção 
de boas práticas de bem estar animal.

Como garantir a 
qualidade do leite

A qualidade do produto está as-
sociada à higienização do processo e 
o controle de qualidade e ocorre com 
frequência, através de análises micro-

biológicas. É fundamental efetuar os 
procedimentos corretos de limpeza e 
higiene durante a ordenha, do ambien-
te onde é feito a ordenha, dos animais, 
dos ordenhadores, dos equipamentos e 
do tanque de refrigeração.

A ordenha, por exemplo, por ser uma 
das etapas mais delicadas da cadeia de 
produção é também um dos principais 
fatores que podem afetar a qualidade do 
leite. No processo de ordenha é primor-
dial que os utensílios estejam higieniza-
dos; o local seja limpo, arejado e tenha 
uma boa iluminação; os ordenhadores 
precisam estar com as mãos e equipa-
mentos de proteção bem limpos.

A higienização correta do equipa-
mento evita a aglomeração de resíduos 
dos componentes do leite como gor-
duras, proteínas e minerais como o cál-
cio, magnésio e ferro que são resíduos 
inorgânicos concentrados no leite e na 
água da limpeza; e na proliferação de 
microbiana e contaminação do leite.





62 SETEMBRO 2019

TURISMO

Rio Grande do Sul e 
seus roteiros rurais

Vale dos Vinhedos 

Localizado na Serra Gaúcha o Vale dos Vinhedos está inserido 
no encontro dos municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e 
Monte Belo do Sul. Este roteiro traz o legado histórico, cultural e 
gastronômico deixado pelos imigrantes italianos que chegaram 
à região em 1875, em consonância com as modernas tecnologias 
para produção de uva e vinhos finos de alta qualidade.

Pequenas propriedades rurais, vinícolas familiares e de 
renome internacional, além de hotéis, pousadas, restaurantes, 
bistrôs, ateliês de arte e artesanato, memorial do vinho, armazém 
de queijos, biscoitos, doces e geleias coloniais e gourmet podem 
ser apreciados neste belo roteiro.

 

O Estado do Rio grande do Sul oferece dezenas de opções 
de roteiros turísticos para quem deseja descobrir lugares, 
histórias, e sentir emoções. Vale a pena planejar uma 
fuga da correria dos centros urbanos e aproveitar a 
simplicidade e aconchego do interior do Rio grande do 
Sul. Separamos algumas, dentre as muitas opções, para 
você escolher a que mais lhe agrada. 

Gramado é um dos destinos turísticos mais famosos 
do Brasil e soube aproveitar as belezas naturais, hábitos e 
costumes herdados de seus imigrantes italianos e alemães. À 
bordo da Princesinha, um charmoso ônibus Crevrolet Apache 
1958, o visitante pode escolher três diferentes roteiros: “Raízes 
Coloniais”, “Tour no Vale” e “O Quatrilho”. Cada um destes 
passeios contempla duas localidades rurais do município e o 
visitante tem oportunidade de observar as diferentes espécies 
da fauna e flora da região, vivenciando o dia a dia dos colonos e 
conhecendo seus hábitos e costumes.

Agroturismo em Gramado

Considerado Patrimônio Histórico do Rio Grande do Sul 
desde 2009, o Roteiro Caminhos de Pedra concentra o maior 
acervo arquitetônico da imigração italiana em meio rural do 
país. A preocupação com a preservação do patrimônio histórico 
material e imaterial rendeu ao lugar o qualificativo de ‘museu 
vivo’. Com 12 quilômetros de extensão, o roteiro na área rural 
de Bento Gonçalves oferece cultura, gastronomia e arquitetura 
em vários pontos de visitação e observação. Moinhos, cantinas 
coloniais, casa de massas caseiras, teares, casa de doces e muito 
mais compõem o Roteiro Caminhos de Pedra que apresentam 
ainda as centenárias casas de pedra.

Caminhos de Pedra _Foto Fabiano Mazotti

Caminhos de Pedra

Neste roteiro, 35 quilômetros de estradas de terra se 
misturam ao asfalto e percorrem locais bucólicos e pitorescos 
ao encontro da cultura dos imigrantes italianos. O roteiro é 
integrado com os municípios de Caxias do Sul e Flores da Cunha, 
repleto de belas paisagens e boa gastronomia.

Restaurantes, vinícolas, parques, igrejas, museus, hotéis, 
produtos coloniais e a convivência direta com os descendentes 
dos imigrantes italianos podem ser encontrados neste roteiro.

 Caminhos da Colônia

Vale dos Vinhedos _Foto Fabiano Mazotti

Caminhos da Colonia _ Foto Secretaria de Turismo de Caxias do Sul





64 SETEMBRO 2019

Munchkin: o mini gato que 
é pura habilidade

Velocidade e ágil, suas pernas cur-
tas permitem que ele tenha habilidade 
excepcional para fazer curvas e muita 
energia. Ao contrário de cães como 
o Basset Hound ou o Corgi, a coluna 
vertebral não é afetada pela mutação 
natural que encurta os ossos da perna.

A cor, o padrão e o comprimento 
do pelo variam e todos são aceitos, 
incluindo o Siamês. São aceitos gatos 
de pelo curto e semi longo. O curto é 
macio e luxuoso, enquanto o semi lon-
go é sedoso e felpudo. A cauda é mais 
emplumada que o resto do corpo na 

variação de pelo semi longo.
O pelo curto precisa de escovação 

semanal para manter o brilho e remo-
ver emaranhados e sujeira; o pelo semi 
longo pode ser escovado de duas a três 
vezes na semana

O Munchkin é muito inteligente e 
gosta de ser desafiado. Ensinar truques 
de obediência e oferecer brinquedos 
para afiar seu cérebro é uma boa ideia. 
Quando o gato Munchkin for passar 
por longo período sozinho em casa, 
deve ser oferecido artifícios para que se 
mantenha entretido.

Característica

SEÇÃO PET

O temperamento é dócil, o porte é pequeno e vive bem em apartamento. Muito agitado, 
extrovertido, amável, inteligente e bem humorado, a expectativa de vida do Munchkin varia  
de 10 a 15 anos.
Essa raça enfrentou resistência, dificuldade de aceitação e chegou a ser chamada de aber-
ração por alguns criadores e associações. Na Inglaterra na década de 1930, gatos de per-
nas curtas sobreviveram por quatro gerações antes da Segunda Guerra Mundial atingir 
os gatos europeus. Mas foi em Louisiana, Estados Unidos, que a raça Munchkin surgiu, em 
1983, quando uma professora encontrou dois gatos escondidos sob uma caminhonete e os 
levou para casa. Eram fêmeas, estavam prenhas e tinham as pernas curtas.

CURIOSIDADE
Curioso, o Munchkin é o tipo 

de gato que não deixa nada es-
capar e está sempre em busca de 
novidades, não deixando nenhum 
canto da casa sem ser explorado. 
Isso pode significar muita bagun-
ça pelo seu lar. Eles também são 
excelentes caçadores e gostam 
de perseguir pequenos animais, 
como ratos, pássaros e coelhos. 
Se você tiver um desses pets em 
casa, repense a decisão de com-
prar um Munchkin.
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Características
e reprodução

Com aproximadamente dois metros 
de altura e 150 quilos, são consideradas 
as maiores aves existentes. Os machos 
são maiores e de coloração preta, en-
quanto as fêmeas são predominante-
mente cinzas e menores. Onívoros, ali-
mentam-se principalmente de grama, 
sementes, insetos e pequenos animais. 
Nativos da região desértica da África do 
Sul, os avestruzes são encontrados atu-
almente em natureza na África Oriental, 
na região do Saara, no Oriente Médio 
e até em grandes savanas. Os maiores 

SEÇÃO EXÓTICA

Avestruz a maior ave que existe

plantéis estão situados na África 
do Sul, Brasil, Estados Unidos, Chi-
na, Austrália, Espanha e Canadá.

Extremamente resistentes 
essas aves podem viver até 70 
anos em cativeiro. São polígamas 
e capazes de se reprodu-
zirem o ano todo, 
com um período 
de descanso de 
pelo menos três 
meses de uma 
postura para 
outra para am-
bos os sexos. 
Os machos se 
tornam sexual-
mente madu-
ros com três a 

quatro anos de idade e as fêmeas com 
dois a três anos. A fêmea coloca de 30 a 
50 ovos por ano, com incubação de 42 
dias, dos quais serão gerados de 20 a 25 
filhotes viáveis. A estação reprodutiva 
dura em média de 6 a 7 meses.

Estrutiocultura
Por serem de fácil manejo e manu-

tenção e também pela grande procura 
por seus subprodutos, a criação de aves-
truzes para fins comerciais, chamada 
de estrutiocultura, atividade que vem 
crescendo e é desenvolvida atualmente 
com maior ênfase nas regiões Sudeste, 
Nordeste e Centro-oeste. 

A estrutiocultura produz carne- rica 
em Ômega 3 e muito macia; couro, o 

mais caro do mundo depois do cou-
ro de crocodilo; ovos, sendo que 

uma unidade equivale apro-
ximadamente a 25 ovos de 
galinha; bicos e unhas para 
confecção de joias e botões; 
bico para produção de re-
médio para o coração e ten-
dões que podem ser trans-

plantados para humanos. 

A enorme ave pertence ao reino Struthio camelu; à ordem Stru-
thioniformes, que são as ratitas; família Struthionidae. O esterno 
do avestruz possui quatro centímetros de espessura constituindo 
uma grande placa óssea achatada que protege e aloja os pulmões e 
o coração, mas que impossibilita o animal de voar. Por outro lado, o 
avestruz possui uma musculatura nos membros posteriores extrema-
mente desenvolvida, o que os torna excelentes corredores, podendo 
atingir até 70 quilômetros por hora.
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38ª Exposição nacional do 
Mangalarga Marchador

A 38ª Exposição Nacional do Mangalarga Marchador marcou os 70 anos da Associação brasileira 
dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador. O evento firmou-se mais uma vez como a maior 
exposição de equinos da América Latina e o maior evento privado de belo Horizonte. 
Realizada de 16 a 27 de julho, no Parque da gameleira, a competição reuniu os melhores cavalos e 
éguas do brasil em um show de beleza e andamento. Ao todo 1637 animais, 498 expositores e 220 mil 
visitantes. Ano que vem tem mais.  

EVENTO/EXPOSIÇÃO

Daniel Borja, Paula Reis, Romeu Zema, Andrea Menegat e Agostinho 
Patrus

Paulo Mello, Pedro Gabriel, Sandro Drumond e Carlos 
Augusto Sacchi   

Andrea Menegat, Pedro Nogueira, Bolivar de Andrade 
Neto, Sílvio Araújo Filho e Rafael Moreira 

Daniel Borja, Pinheirinho, Tereza Cristina Corrêa da Costa 
Dias, Ana Valentini e Roberto Simões

Maurício Constâncio Filho, Yuri Semansky Engler, Daniel 
Borja, Antônio Galvão dos Santos Jr, Saulo de Faria e 
Jayme Tavares

Adolfo Geo Filho e José Afonso Lauro MegaleFábio Vilela e Daniel Borja 

Renan Tinini, Julio Nottingham, Daniel Borja, Daniel Filho, 
Marcelo Baptista de Oliveira e Elizene Martins  

Ana Carolina Megale, Juliana Borja, Mariella Norremose, 
Andrea Menegat, Sophia Baptista, Dora Norremose e 
Cláudia Varela
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As famílias Lamounier e Barcelos reuniram-se no dia 29 de 

setembro no salão de festas do Edifício Véritas, em Belo 

Horizonte e festejaram, num requintado almoço, o 80º 

aniversário da elegante Glória Lamounier.

Amigos de Glória também participaram da grande festa que 

celebrou as realizações da aniversariante, com muita alegria, 

beleza, glamour e ambiente agradável que marcou a festa.

80 Anos DE  gLóriA LAMouniEr

Doracy Reis, Glória Lamounier e José Reis Rosana Barcelos e Glória Lamounier Marcelo Cardoso, Luiza e Glória Lamounier, Monica Ferreira, Francisco e Alice 
Cardoso e Igor Murta

Glória Lamounier e Célia Santos Marcelo e Robledo Lamounier, Beatriz e José Reis, Maria das Graças e 
Calazans Barcelos

Helena Márcia, Luiza Marilac, Marcelo Lamounier, Nivalda Siqueira e Glória 
Lamounier

 Luiza Lamounier, Eli Ferreira e Laura Lamounier Luiza, Conceição, Marcelo, Glória, Laura, Marcelo Lamounier

Glória e Ivan Lamounier

Simone e José Lamounier, Célio Santos, Elisa Lamounier, Nathaniel José 
Oliveira e Eder Santos

 Leonardo, José Alves, Glória, Kátia, Luzia, Norvinda e Elisa Lamounier

EVENTO/ANIVERSÁRIO

Adriana Fernandes, Celso e Laura Santos
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Glória Lamounier e Paulo Henrique

Glória Lamounier, Leila e Geraldo Sant`ana

 Hebe Morais e Glória Lamounier

 Hermano e Marcelo Lamouneir e Antonio Hilário  Fernanda, José Pedro, José Alves, Katia e Letícia Lamounier

Iara, Cecília, Ana Elisa, Clara e Debora Santos e Simone Lamounier Regina Simão, Hebe Morais, Rubens Valentine, Mônica Leite e Telma Campos

 Luiz Fernando, Thatiana Lamounier, André César, Mônica e Leonardo 
Lamounier, Calazans Barcelos e Brígida Freitas.

Brígida Freitas, Norvinda Lamounier, Antonio Hilário e Dolores Fonseca 

João Teodoro, Hila Flávia, Glória Lamounier, Beatriz Teodoro e Ananias Gomes

Ana Queiroz, Regis Gonçalves, Vera Queiroz, Glória Lamounier, Celeste 
Maciel e Goia Albano

Zenir Amorim, Glória Lamounier, Liliane Dardot, Fátima Pena, Regina Simão 
e Ana Amélia

Olcilene Silva, Celso Santos, Glória Lamounier e Adriana Fernandes

 Glória e Carolina Lamounier,

Sheila Cabral, Glória Lamounier, Edna Moura, Telma Campos, Sonia Almeida, 
Rubens Valentine e Mônica Leite

Maria das Graças, Conceição Reis, Livia e Calazas Barcelos, Glória Lamounier, 
Eduardo e Sicia Barcelos
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Ramese e Jafete Abrahao, Glória Lamounier, Octavio Elísio, Goia 
Albano e Eunice Mendes

Nathaniel José Oliveira e Glória Lamounier
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GIRO RURAL

A Associação Brasileira dos Cria-
dores de Zebu elegeu no dia 12 de 
agosto a nova diretoria da entidade. 
O pecuarista e empresário Rivaldo 
Machado Borges Júnior foi eleito 
presidente da Associação para o tri-
ênio 2020-2022.

É com grande alegria que en-
cerro esse processo eleitoral. Não 
apenas pelo resultado, mas prin-
cipalmente pela forma como ele 
aconteceu. Desde que lançamos 
publicamente meu nome, sendo 
indicado pela atual diretoria para 
dar continuidade a esse trabalho, 
fui bem recebido por onde passei. 
Não ter uma chapa de oposição foi 
mais uma chancela da confiança em 
meu trabalho e de reconhecimento 
do que o atual grupo, liderado por 
Arnaldo Manuel, fez. Tenho certeza 
de que teremos mais três anos de 
prosperidade para o setor, e reafir-
mo aqui esse compromisso de ter-
mos uma ABCZ de A a Z, para todos, 
e com ‘‘Força Total no Campo’’, diz 
Rivaldo Jr., fazendo referência ao 
nome da chapa liderada por ele.

Essa foi primeira eleição de Dire-
toria da ABCZ após a atual mudança 
estatuária da entidade, que alinhou 
o calendário da associação com o 
calendário civil brasileiro, no que 
diz respeito a posse de autoridades 
eleitas. Com a alteração, mesmo a 
eleição sendo realizada em agosto, 
como aconteceu em pleitos anterio-
res, o calendário para a nova dire-
toria foi alterado. A diplomação do 
grupo ocorrerá no dia 17 de dezem-
bro, e a posse, no dia 1º de janeiro 
de 2020.

Crédito da imagem: ABCZ

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (Senar) vai oferecer Assis-
tência Técnica e Gerencial (ATeG) para 
agroindústrias de alimentos artesanais. 
Os técnicos especialistas que vão atuar 
na ação já iniciaram o treinamento pre-
sencial na sede do Senar Minas, em Belo 
Horizonte-MG.

O projeto é uma parceria entre o 
Sistema CNA/Senar, Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado de Minas 
Gerais (Faemg) e o Senar Minas. Inicial-
mente serão atendidas 12 agroindústrias 
de embutidos e defumados e outras 12 
de queijos artesanais.

As ações de capacitação e assistên-
cia técnica e gerencial compõem um 
dos eixos temáticos do Programa de 
Alimentos Artesanais e Tradicionais do 
Brasil do Sistema CNA/Senar, que tem o 
objetivo de estimular a diversificação e 
agregação de valor aos produtos elabo-
rados pelos pequenos e médios produ-
tores rurais.

O calendário hípico Mangalarga 
Marchador já começou, e no dia 24 de 
agosto, aconteceu a 3ª Etapa do Circuito 
Inter-Fazendas 2019, em Itaguara -MG. 
O evento promovido pelo Núcleo Man-
galarga Marchador da Grande Belo Hori-
zonte celebra a parceria solidária com o 
Lar dos Idosos da Assopoc  - Associação 
dos Protetores dos Pobres e Carentes, 
em Crucilândia, região metropolitana 
de Belo Horizonte.

A ação solidária é viabilizada por 
meio do dinheiro arrecado com o Leilão 
de coberturas  e das vendas nos bares, 
durante o evento. A vice-presidente da 
Assopoc, Elaine Coelho, ressalta a par-
ticipação do Núcleo na causa da asso-
ciação. “Há dez anos, a cooperação vem 
auxiliando e apoiando nossos idosos. 
Permitindo a aquisição de um cami-
nhão, a construção da Enfermaria Mas-
culina e a manutenção do Lar”.

 

ABCZ tem novo 
presidente

Assistência Técnica 
e Gerencial para 

agroindústria 
artesanal vai ser 

oferecida pelo Senar

A União da Indústria de Cana-de-Açú-
car  -UNICA - recebeu aprovação da aber-
tura de painel na Organização Mundial do 
Comércio  -OMC - contra a Índia e suas po-
líticas para o açúcar. O órgão de solução 
de controvérsias da OMC, em Genebra, vai 
instalar três painéis paralelos para tratar 
da questão, um do Brasil, um da Austrália 
e um da Guatemala. Os questionamentos, 
apesar de diferenças pontuais, denun-
ciam, em linhas gerais, as mesmas práticas 
que ferem as regras do órgão, como os 
elevados preços mínimos pagos pela ca-
na-de-açúcar e os subsídios à exportação.

Para o diretor executivo da ÚNICA, 
Eduardo Leão, o governo brasileiro tem 
feito um trabalho incisivo em Brasília e em 

OMC aprova a abertura de painel contra a Índia

Genebra em prol da competição justa no 
mercado internacional de açúcar. ‘‘Acredi-
tamos que o painel abra um espaço políti-
co para o estabelecimento de diálogo com 
o governo e o setor produtivo da Índia na 
busca por soluções de mercado, que se sus-
tentem no longo prazo, para a produção de 
açúcar local, como a adoção do etanol com-
bustível em larga escala’’. 

Assopoc e Núcleo 
Mangalarga 

Marchador da Grande 
BH firmam 10 anos de 

parceria em prol da 
solidariedade
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Pesquisadores da Embra-
pa Hortaliças do Distrito Fede-
ral desenvolveram duas novas 
variedades de alface crespa de 
folhas verdes que apresentam 
tolerância ao calor e ampla 
adaptação às condições tro-
picais, independentemente 
do sistema de produção, seja 
campo aberto, hidroponia ou 
cultivo protegido.

A alface, hortaliça folho-
sa com origem na região do 
mar Mediterrâneo, tem sua 
produção favorecida quando 
a faixa de temperatura oscila 
entre 15ºC e 25ºC. Além de 
tolerantes ao calor, as novas 
cultivares apresentam resis-
tência às principais doenças 
da cultura como fusariose e 
nematoide-das-galhas. As 
duas novas cultivares de al-

Credito imagem: Foto: Embrapa

Com o objetivo de capaci-
tar e atualizar os participantes 
do 29º Congresso Brasileiro 
de Zootecnia - Zootec 2019, a 
comissão organizadora desta 
edição promoveu em 13 de 
agosto minicursos simultâne-
os, em vários locais diferen-
tes, no Centro de Eventos da 
ABCZ, no Parque Fernando 
Costa, em Uberaba - MG.

A Pista de Julgamento 
recebeu sete minicursos de 
Avaliação Morfológica das 
raças: Senepol, Nelore, Guze-
rá, Girolando, Gir Leiteiro, Ta-
bapuã, Brahman. Já o Tatersal 
Rubico de Carvalho contou 
com o minicurso de Padrão 
Racial, Morfologia e Aptidão 
das Raças Zebuínas. No Bra-
zilian Cattle, os congressistas 

Minicursos - Foto Cristiano Bizzinoto

O secretário de Agricultura 
do Novo México, nos Estados 
Unidos, Jeff M. Witte visitou a 
Associação dos Criadores de 
Mato Grosso - Acrimat, em 13 
de agosto, acompanhado de 
uma delegação de produtores 
norte-americanos. O estado 
norte americano tem na pe-
cuária uma das bases de sua 
economia, e a visita teve como 
propósito conhecer as boas 
práticas de criação de gado, 
comércio da carne, relação 
pecuarista x frigorífico, dados 
sobre o mercado e números 
do setor produtivo em geral.

O grupo foi recepcionado 
pela diretora executiva da ins-
tituição, Daniella Bueno, que 
ao lado do superintendente 

Foto: Acrimat

O 29º Congresso Brasileiro de Zootecnia  - Zootec 2019 -  foi 
encerrado no dia 19 de agosto com o painel Bem-Estar Animal. 
O bem-estar animal é um dos principais tópicos de interesse na 
produção animal moderna. Todos os anos, cerca de 70 bilhões de 
animais em todo o mundo são criados para fornecer carne, leite, 
ovos e outros produtos para consumo humano. O Zootec 2019 re-
cebeu mais de 1.300 pessoas de todos estados do país e exterior.

Intitulada “O bem-estar e a sustentabilidade na produção de 
bovinos: explorando as possibilidades de uma abordagem inte-
grativa”, a palestra com o Dr. Mateus Paranhos da Costa, da FCAV/
Unesp, abordou a importância da preocupação que as pessoas 
têm em tratar bem os animais, diante das responsabilidades em 
dar a eles boa qualidade de vida.

 Já o Dr. Iran J. Oliveira da Silva, da ESALQ/USP, apresentou pa-
lestra intitulada “A Avicultura de postura – Avanços no Bem-estar 
Animal. Para onde iremos?”

RESPEITO AO BEM-ESTAR FÍSICO E 
MENTAL DOS ANIMAIS

Novidade no 
Zootec 2019

participaram do minicurso so-
bre o Bem-Estar e a Zootecnia 
no Brasil.

Para o médico veterinário 
e presidente da Associação 
de Criadores de Senepol, Pe-
dro Crosara Gustin, o gran-
de objetivo do minicurso de 
Avaliação Morfológica de 
Senepol foi apresentar aos 
futuros profissionais do Agro 
a variedade de ferramentas 
genéticas existentes para me-
lhorar o gado. 

A Fazenda Escola da Fazu, 
que possui mais de 200 hec-
tares, recebeu três minicur-
sos: Utilização de Drones na 
Pecuária, Sistema Intensivo 
de Suínos criados ao Ar Livre 
(SISCAL) e Meliponicultura: 
manejo e utilização de tecno-
logias para a produção sus-
tentável.

No IFTM, instituição de 
ensino parceira, que presta 
apoio organizacional na reali-
zação do Zootec, sediou dois 
minicursos: Diagnóstico da 
Pastagem Degradada a par-
tir de Geotecnologias e Boas 
Práticas na Produção de Gali-
nhas e Ovos Caipiras.

Secretário norte-
americano visita 

Acrimat

do Instituto Matogrossense 
de Economia Agropecuária - 
Imea, Daniel Latorraca, abriu 
uma série d e três apresenta-
ções que mostrou aos visitan-
tes os números do agronegó-
cio do Mato Grosso.

Sobre possíveis parcerias, 
Witte falou que a possibilida-
de é alta de que elas ocorram, 
pois o profissionalismo com 
que as instituições mato-gros-
senses atuam na defesa de 
seus interesses dá segurança 
ao estado do Novo México de 
pensar numa futura coopera-
ção. “Essas coisas levam tem-
po para se concretizar, mas 
gostaríamos de levar todo 
esse conhecimento apresen-
tado para nosso estado”. 

Novas cultivares de alface crespa são 
mais resistentes ao calor

face possuem mecanismos 
diferentes para burlar o calor 
e garantir boa produtividade. 
No caso da cultivar BRS Leila, 
a tolerância a altas tempera-
turas acontece porque o ma-
terial tem, embutido em sua 
genética, uma estratégia natu-
ral para atrasar o florescimen-
to da planta. Já a cultivar BRS 
Mediterrânea, que traz no 
nome a memória da origem 
da espécie, possui uma tática 
diferente para atingir boa pro-
dutividade mesmo diante de 
condições de temperaturas 
elevadas: vigor e precocidade. 

http://www.embrapa.br/hortalicas
http://www.embrapa.br/hortalicas
https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/4224/alface-brs-leila
https://www.embrapa.br/hortalicas/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/4239/alface-brs-mediterranea
https://www.embrapa.br/hortalicas/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/4239/alface-brs-mediterranea
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DAtA EVEnto    CiDADE                        uF
01 a 03 de outubro                   Expo Aero Brasil                    São José dos Campos    PR

03 a 13 de outubro 11ª Festival de Cervejas Artesanais       Novo Hamburgo              RS

08 e 09 de outubro  4ª edição do Congresso das Mulheres do Agronegócio – CNMA       São Paulo                        SP

08 a 11 de outubro X Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil       Vitória                              ES

09 a 11 de outubro ESALQSHOW 2019       Piracicaba                       SP

De 14 a 23 de setembro, a 
ministra de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Tereza 
Cristina, viajou com uma co-
mitiva empresarial brasileira 
para países árabes com a pri-
meira visita pelo Egito, poste-
riormente na Arábia Saudita, 
Kuwait e finalizando nos Emi-
rados Árabes.

De acordo com informa-
ções do MAPA, o Brasil tem 
condições de ampliar o forne-
cimento de diversos produtos 
agrícolas já importados pela 
Liga Árabe, mas ainda tem 
pouca representação na pau-
ta de exportação brasileira 

Comitiva empresarial do 
Brasil visita países árabes

para esses países. Segundo a 
ministra, a relação comercial 
movimenta US$ 20 bilhões, 
dos quais cerca de 70% são 
provenientes de produtos 
agropecuários. Tereza Cristina 
pontua que o Brasil está fami-
liarizado com as exigências 
dos mercados árabes.

Para o diretor-executivo 
da Cdial Halal e um dos parti-
cipantes da comitiva empre-
sarial que acompanhará a mi-
nistra, Ali Saifi, o Brasil possui 
condições de ampliar as rela-
ções comerciais. “A ministra 
tem conseguido realizações 
importantes. Se conseguirmos 
avançar com as aberturas de 
mercado nos demais países 
árabes, os empresários brasi-
leiros terão grandes oportuni-
dades de negócio, não somen-
te para exportação da carne 
bovina, como a de frango e 
outros produtos alimentícios”.

15 a 17 de outubro                          SuperMinas 2019      Belo Horizonte               MG

09 a 13 de outubro Expo Toledo         PToledo                          PR
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04 a 10 de novembro                      Expo São Roque Alcachofra e Vinhos    São Roque                      SP

04 a 11 de novembro                      70º Curso DIACOM: Tetrazólio e Patologia de Sementes   Londrina                         PR

11 a 14 de novembro                      XII Congresso Brasileiro de Agroinformática - SBIAgro 2019  Indaiatuba                      SP

12 a 17 de novembro                      Expovel       Cascavel                         PR  

19 a 24 de novembro                      11ª Agrocampo      Maringá                           PR  

19 e 20 de novembro                      AGROBITBRASIL      Londrina                         PR  

22 e 23 de novembro                      Cervejas Artesanais - Slow Brew Brasil Festival   São Paulo                       SP
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 02 a 06 de dezembro                       IV Curso: Tecnologia de Produção de Semente de Soja   Londrina                          PR

18/09 a 06 de dezembro                  18ª Feira do Comércio e Indústria     Imperatriz                        MA

10 a 12 de dezembro                   III Workshop em Irrigação Digital: Softwares para Dimensionamento   Piracicaba                       SP
                    Hidráulico de sistemas de Irrigação Pressurizada: EPAnet, Irrimaker e Irriworks.   
 

Em 11 de outubro, o Ban-
co do Nordeste comunicou a 
superação da marca de R$ 20 
bilhões contratados em 2019 
com o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordes-
te (FNE). O montante está dis-
tribuído em 410 mil operações 
de crédito que beneficiam em-
preendimentos de todo o Nor-
deste e norte de Minas Gerais e 
Espírito Santo. 

Mais de R$ 11 bilhões, 
equivalentes a 55% do volume 
global aplicado, foram direcio-
nados para zonas do Semiári-

Maior parte dos recursos 
do FnE são aplicados no 

semiárido nordestino
do nordestino, reforçando os 
objetivos estratégicos do Ban-
co do Nordeste de estímulo ao 
desenvolvimento regional e 
em consonância com as dire-
trizes do Fundo Constitucional.

O Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar (Pronaf), incluindo 
os atendidos pelo programa 
de microcrédito rural do BNB, 
o Agroamigo, e somados aos 
mini e pequenos produtores 
rurais, receberam até o mo-
mento R$ 3,2 bilhões dos re-
cursos do FNE deste ano.

https://www.agrolink.com.br/eventos/4--edicao-do-congresso-das-mulheres-do-agronegocio---cnma_8073.html
https://www.agrolink.com.br/eventos/4--edicao-do-congresso-das-mulheres-do-agronegocio---cnma_8073.html
https://www.agrolink.com.br/eventos/x-simposio-de-pesquisa-dos-cafes-do-brasil_8138.html
https://www.agrolink.com.br/eventos/x-simposio-de-pesquisa-dos-cafes-do-brasil_8138.html
https://www.agrolink.com.br/eventos/_8135.html
https://www.agrolink.com.br/eventos/_8135.html
https://www.agrolink.com.br/eventos/_8135.html
https://www.agrolink.com.br/eventos/73--curso-de-nocoes-em-morfologia-e-julgamento-de-zebuinos_8072.html
https://www.agrolink.com.br/eventos/_8135.html
https://www.agrolink.com.br/eventos/71--curso-diacom--tetrazolio-e-patologia-de-sementes_8049.html
https://www.agrolink.com.br/eventos/71--curso-diacom--tetrazolio-e-patologia-de-sementes_8049.html
https://www.agrolink.com.br/eventos/xii-congresso-brasileiro-de-agroinformatica---sbiagro-2019_8090.html
https://www.agrolink.com.br/eventos/xii-congresso-brasileiro-de-agroinformatica---sbiagro-2019_8090.html
https://www.agrolink.com.br/eventos/congresso-aviacao-agricola-2019_8026.html
https://www.agrolink.com.br/eventos/7th-ggaa---greenhouse-gas-and-animal-agriculture-conference_8080.html
https://www.esalq.usp.br/eventos/iii-workshop-em-irriga%C3%A7%C3%A3o-digital-softwares-para-dimensionamento-hidr%C3%A1ulico-de-sistemas-de
https://www.esalq.usp.br/eventos/iii-workshop-em-irriga%C3%A7%C3%A3o-digital-softwares-para-dimensionamento-hidr%C3%A1ulico-de-sistemas-de
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