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Queremos interagir com 
eles e ouvir quais são 
suas demandas
Ériklis Nogueira, pesquisador da Embrapa Pantanalagronegocios@oestadoms.com.br

Agronegócios

Súzan Benites

A 2ª edição do Simpósio 
Repronutri (Reprodução, 
Produção e Nutrição de Bo-
vinos) vai abordar o tema 
“A pesquisa aplicada ao 
campo”. O evento é uma 
organização da Embrapa 
Pantanal, Embrapa Gado 
de Corte, Grupo Repronutri, 
Uems (Universidade Esta-
dual de Mato Grosso do Sul), 
UFMS (Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul), Uni-
derp e UCDB (Universidade 
Católica Dom Bosco).

Segundo o pesquisador 
da Embrapa Pantanal e co-
ordenador da iniciativa, Éri-
klis Nogueira, o objetivo é 

discutir as novidades das 
pesquisas realizadas pelas 
instituições. “Colocando as 
informações à disposição 
do público e dialogando di-
retamente com produtores, 
técnicos, veterinários, estu-
dantes. Queremos interagir 
com eles e ouvir quais são 
suas demandas para que 
possamos nortear o nosso 
trabalho”. O evento será rea-
lizado nos dias 22 e 23 de se-
tembro, em Campo Grande.

De acordo com o pesqui-
sador, o 2º Repronutri vai 
tratar da aplicação de biotec-
nologias, IATF (Inseminação 
Artificial em Tempo Fixo), 
associação entre reprodução 
e nutrição, produção de em-

briões e produção animal, 
além de temas como melho-
ramento genético e sanidade. 
O evento vai realizar mesas-
-redondas e exposições de 
casos, com testemunhos 
sobre a experiência de tra-
balho vivida por produtores 
rurais e técnicos. 

Pesquisador diz acreditar que a 
tecnologia ajuda melhorar rebanho

“O nosso Estado tem um 
dos rebanhos mais expressivos 
do país. E é um rebanho que 
usa muitas ferramentas tecno-
lógicas, como a IATF e a pro-
dução de embriões. Queremos 
divulgar essas tecnologias 
para melhorar quem já esteja 

utilizando as ferramentas e 
estimular sua implantação nos 
rebanhos pouco tecnificados”, 
diz o pesquisador. 

A pesquisadora da Em-
brapa Pantanal, Juliana 
Correa, que faz parte da 
equipe que coordena a 
iniciativa, ressalta que o 
evento vem exaltar a impor-
tância do Estado. 

“Estamos mostrando, re-
almente, o trabalho feito 
aqui por pesquisadores da 
região e de expressão na-
cional com foco na cadeia 
local”. As inscrições para o 
2º Repronutri estão abertas 
e podem ser feitas pelo en-
dereço eletrônico www.fun-
dapam.com.br. 

Mato Grosso do Sul entra 
na reta final da colheita do 
milho 2ª safra 2015/2016  em 
algumas regiões, segundo 
levantamento do Siga MS 
(Sistema de Informação Geo-
gráfica do Agronegócio), fer-
ramenta desenvolvida pela 
Aprosoja-MS (Associação 
dos Produtores de Soja de 
Mato Grosso do Sul). Nos 
municípios de Coxim, Pedro 
Gomes e Sonora é possível 
afirmar que a colheita está 
concluída.

De acordo com os dados, 
71,3% da área de milho plan-
tada no Estado já foi colhida 
até o momento. A colheita 
deve se encerrar até o dia 5 

de setembro. A porcentagem 
de área colhida nesta safra, 
na data de 19 de agosto, é 
10,8%, inferior no compara-
tivo com a média registrada 
na safra 2014/2015. 

A colheita foi encerrada em 
municípios da região norte de 
Mato Grosso do Sul, onde a 
colheita está mais avançada, 
com 81,7%. Em seguida está 
a região sul, com 72,4% de 
média, destacando-se os mu-
nicípios de Amambai e Aral 
Moreira, com mais de 90% da 
área colhida.

A região central de Mato 
Grosso do Sul segue atrás, 
com média de 61,1% da área 
finalizada. O município mais 

avançado é Rio Brilhante, 
com 70% da área concluída 
e Sidrolândia está, com 55% 
da colheita finalizada.

Estima-se que a área total 
colhida no Estado, acompa-
nhada pelo projeto Siga MS, 
é de 1,1 milhão de hectares. 
A projeção da Aprosoja-MS, 
com base nos números do 
Siga MS, é de que a produção 
do Estado fique em torno 
de 6,2 milhões de toneladas 
de milho, com produtividade 
média de 59,9 sacas por hec-
tare. O que configura queda 
de 31,83% na produção, em 
relação à safra de milho 
2014/2015. (SB, com asses-
soria)

Ciência e tecnologia

Reta Final

Brasil é autorizado a exportar ovos a Israel

Leilão Virtual Montana supera média histórica

Remate União Senepol oferece 40 doadoras PO

O   Serviço de Saúde Animal do Ministério da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural de Israel comunicou ao Mapa 
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) a 
aceitação da proposta de CZI (Certificado Zoossanitário 
Internacional) para as exportações de ovos Livres de 
Patogênicos Específicos (Specific Pathogen Free - SPF, 
na sigla em inglês). Com isso, o Brasil poderá começar 
a vender o produto ao mercado israelense, um dos mais 
exigentes do mundo. A proposta de CZI para os ovos Livres 
de Patogênicos Específicos destinados a Israel foi formulada 
pelo Departamento de Saúde Animal do Mapa. Os ovos SPF 
são produzidos em estabelecimentos avícolas registrados e 
monitorados sanitariamente pelo Mapa. Esses produtos têm 
altíssimo padrão de biosseguridade, por serem matérias-
primas indispensáveis à produção de insumos, antígenos e 
vacinas para animais e uso humano. (Flávio Brito)

O 11ª Megaleilão Virtual Montana comercializou todos 
os 48 reprodutores da safra 2014 colocados à venda pelo 
preço médio de R$ 8,6 mil. Foi a melhor média já obtida 
ao longo de todas as edições do remate no modelo virtual. 
Um exemplo do crescente interesse pela genética Montana 
foi a venda do animal mais valorizado do leilão por R$ 
10.100,00 para a Fazenda Itaituba, do Acre. Segundo Anna 
Lúcia Coelho, titular do Montana Calidad, o Montana tem 
um mercado fiel e crescente em Estados como Mato Grosso, 
Acre e Pará, mostrando que os touros já provaram sua 
rusticidade e produtividade, fazendo com que os clientes 
desses Estados retornem às compras todos os anos. Com 
100% de liquidez, foram atendidos 17 clientes novos e antigos 
de 6 Estados diferentes. Mais informações sobre o Programa 
Montana: www.compostomontana.com.br, faleconosco@
compostomontana.com.br e telefone (17) 3011-6775. (FB)

Vinte criadores de Senepol se unem à Senepol Nova Vida 
para realizar uma oferta que ficará cravada na história 
da raça no Brasil. Este será o 1º Leilão União Senepol, 
agendado para o dia 1º de setembro, às 20h (horário de 
Brasília), com transmissão ao vivo pelo Canal Rural. 
Em oferta, 40 doadoras Senepol PO com total garantia 
de fertilidade. O palco será a Camaru’2016 – Exposição 
Agropecuária de Uberlândia (MG), quando ocorre também a 
assembleia geral da raça. Criadores de todo Brasil estarão 
em Uberlândia, de 28 de agosto a 7 de setembro, para a 
assembleia anual da ABCB Senepol (Associação Brasileira 
dos Criadores de Bovinos Senepol). A programação 
compreende 312 animais em exposição, cursos, palestras, 
dia de campo e balcão de negócios. O 1ª Leilão União 
Senepol será um dos destaques, com a oferta de doadoras 
criteriosamente selecionadas. (FB)
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Qualidade das pastagens e melhoramento genético fazem parte dos temas ligados ao ganho de peso dos animais que serão abordados no simpósio

Estima-se que a área total colhida no Estado, acompanhada pelo projeto Siga MS, é de 1,1 milhão de hectares
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Simpósio aborda a reprodução, 
produção e nutrição bovina 
Instituições se unem para apresentar novas pesquisas e aplicações

Colheita do milho alcança 71% das 
lavouras de safrinha no Estado
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