
    
Campo Grande - MS | Segunda-feira, 28 de novembro de 2016

 o Estado
Mato Grosso do Sul

 B3

A presença do setor produtivo 
será marcada por apresentações 
de produtores que se destacam
Alexandre Romeiro de Araújo, pesquidador da Embrapaagronegocios@oestadoms.com.br

Agronegócios

Controle do carrapato-do-boi é tema de curso

Leilão de touros com Ceip rende R$ 1,15 mi  

Coreia do Sul comprará manga brasileira

A Embrapa Gado de Corte realiza no dia 5 de dezembro 
um curso sobre controle estratégico do carrapato-do-boi. 
O curso tem o intuito de capacitar técnicos, estudantes 
e produtores a realizar o controle do carrapato de forma 
estratégica, mitigando os prejuízos causados por ele. 
Atualmente, estima-se que, no Brasil, os prejuízos aos 
bovinos com a infestação por carrapatos podem alcançar 
US$ 3,2 bilhões ao ano e, como exemplo, podemos 
perceber a perda em bovinos cruzados de cria de até 
uma arroba de peso por ano. O principal objetivo é 
qualificar profissionais da área para atuar no controle. 
A programação começa às 8h, com palestras de diversas 
temáticas ligadas aos efeitos e ao combate da praga que 
traz prejuízos aos pecuaristas dos Estado. (SB)

A Agro-Pecuária CFM faturou R$ 1,158 milhão com a venda 
de 192 touros Nelore CFM com Ceip (Certificado Especial 
de Identificação e Produção), com 100% de liquidez no seu 
último leilão virtual do ano, realizado no dia 7 de novembro. O 
evento marcou o encerramento das vendas dos reprodutores 
nascidos em 2014. “O leilão foi muito bom. Vendemos todos os 
touros ofertados, por uma média de R$ 6.030,00, atendendo 
mais de 15 clientes de seis Estados [Mato Grosso do Sul, São 
Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Minas Gerais]”, explica 
Tamires Miranda Neto, gerente de pecuária da CFM. Mais 
informações sobre a seleção de touros Nelore CFM: www.
agrocfm.com.br, pelo telefone (17) 3214 8700 e e-mail: 
faleconosco@agrocfm.com.br. (Flávio Brito)

O Brasil vai começar a exportar manga para a Coreia 
do Sul, um dos mercados mais exigentes do mundo em 
relação à sanidade e à qualidade dos alimentos. O anúncio 
foi feito pelo ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento) durante viagem, nesta semana, a 
Pernambuco, à Bahia, ao Ceará e ao Rio Grande do Norte. 
Maggi esteve em áreas de produção de frutas e de camarão, 
onde se reuniu com produtores locais. A contrapartida do 
país será importar peras frescas da Coreia. A exportação 
deve beneficiar principalmente a região de fruticultura 
irrigada do Vale do São Francisco. A expectativa é de que os 
embarques iniciem em cerca de 30 dias. (Do Mapa)

@gronetAgropecuária Sanidade

Curso de ILPF começa 
hoje na Embrapa e vai 
trazer casos de sucesso

Mapa e OIE 
assinam acordo 
para erradicar 
a febre aftosa

Pesquisadores, cooperados e empresas se unem 
para acelerar o desenvolvimento do setor em MS 

O ministro Blairo Maggi, do 
Mapa (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento), as-
sinou acordo de cooperação com 
a OIE (Organização Mundial de 
Saúde Animal), representada 
por sua diretora-geral, Monique 
Eloit, que permite ativa par-
ticipação do Brasil na gestão 
da OIE. O acordo prevê ainda 
o repasse de valor equivalente 
a 1 milhão de euros (R$ 3,56 
milhões) para programas de 
prevenção à febre aftosa e para 
melhoramento dos sistemas de 
auditorias sanitárias privadas. 
Os recursos são da iniciativa 
privada e serão divididos em 
seis parcelas.

O ministério coordenará as 
ações, que serão executadas a 
partir de janeiro de 2017, em 
um programa com duração de 
dois anos. As medidas devem 
estar de acordo com as normas 
do Fundo Mundial da OIE para 
Saúde e Bem-Estar dos Animais. 

O acordo prevê cinco frentes 
de atuação: erradicação da 
febre aftosa nas Américas; 
apoio à erradicação e pre-
venção do mormo (doença que 
afeta os equinos); respaldo aos 
escritórios da OIE; assistência 
aos novos países-membros da 
OIE na região; e contribuição 
à compra da sede da OIE em 
Paris, França. Segundo a dire-
tora-geral da OIE, o Brasil está 
muito próximo da erradicação 
total da aftosa. (SB, com Mapa)

Súzan Benites

O 5º Curso de ILPF (In-
tegração Lavoura-Pecuária-
-Floresta) começa hoje (28) 
e vai até 30 de novembro, 
na Embrapa Gado de Corte, 
em Campo Grande. Serão 
apresentados conceitos, pro-
jetos, técnicas e resultados 
de sistemas de ILPF. Além da 
programação tradicional do 
curso, dois produtores rurais 
também irão palestrar. 

O pesquisador Alexandre 
Romeiro de Araújo, um dos 
coordenadores do curso, res-
salta a importância da par-
ticipação dos produtores. “A 
presença do setor produtivo 
será marcada por apresen-
tações de produtores que se 

destacam tanto na prática 
da ILP (Integração Lavoura-
-Pecuária) quanto na da ILPF. 

Para o pesquisador André 
Dominghetti Ferreira, eles 
estão na vanguarda tanto 
em um quanto no outro 
sistema. “Esse é o dife-
rencial que mostra de fato 
o potencial dos sistemas”, 
acrescenta o também coor-
denador do curso.

Para inovar e propor-
cionar mais conhecimento, 
os coordenadores do curso 
incluíram dois novos temas 
para serem apresentados e 
discutidos este ano: “Fitopa-
logia de plantas forrageiras” 
e “Produção e qualidade de 
sementes forrageiras”. A 
ideia é que com o passar 

do tempo todas as áreas 
envolvidas no sistema de 
produção sejam abrangidas 
pelo curso.

O curso é uma ação de um 
projeto de ILPF da Embrapa 
e da Rede de Fomento ILPF, 
composta pela Cooperativa 
Cocamar e pelas empresas 
DowAgroscienses, John 
Deere, Parker e Syngenta.

São 100 vagas destinadas 
a profissionais das ciên-
cias agrárias de empresas 
públicas e privadas de as-
sistência técnica e extensão 
rural, estudantes de pós-gra-
duação e de graduação das 
ciências agrárias, bolsistas e 
estagiários da Embrapa Gado 
de Corte. Outras informações 
pelo telefone (67) 3368-2141.

Sombra para o gado, redução de áreas degradadas e diversificação da produção estão entre vantagens da ILPF

Lourival Vilela


