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EDITORIAL
Programa de 
Seguro Rural

O Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa) 
anunciou o cronograma de libe-
ração do orçamento para o Pro-
grama de Subvenção ao Prêmio 
do Seguro Rural (PSR) em 2019. 
Do valor total a ser liberado, R$ 
125 milhões são destinados para 
as culturas de inverno, como o 
milho safrinha e trigo, R$ 160 
milhões para as culturas da soja, 
milho, arroz, feijão e café, R$ 
64 milhões para as frutas, R$ 1 
milhão para a pecuária e R$ 20 
milhões para as demais culturas.

“Apesar do bloqueio de 38% 
ocorrido no orçamento do Minis-
tério, conseguimos preservar o 
valor executado no ano passa-
do, o que representa redução de 
16% do total previsto para este 
ano”, afirmou o secretário de Po-
lítica Agrícola do Mapa, Eduardo 
Sampaio.

De acordo com o diretor do 
Departamento de Gestão de Ris-
cos do Mapa, Pedro Loyola, o 
ministério buscará desbloquear 
o orçamento ao longo do ano e 
executar integralmente o valor 
aprovado na Lei Orçamentária 
Anual para 2019, que totaliza R$ 
440 milhões.

O cronograma foi aprovado 
durante reunião do Comitê Ges-
tor Interministerial do Seguro 
Rural (CGSR) realizada no dia 30 
de abril e já foi publicado no Diá-
rio Oficial da União, por meio de 
resolução do comitê.

Hortitec chega à 26ª edição com 
muita tecnologia e inovação
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Aumentar a produtividade e qualida-
de dos produtos sem ampliar custos 
e consumo de recursos, como água e 
energia. As soluções para esse e ou-
tros desafios impostos ao setor hor-
tifrutícola do Brasil vão estar à dispo-
sição dos produtores de flores, frutas 
e hortaliças, durante a 26ª Hortitec 
(Exposição Técnica de Horticultura, 
Cultivo Protegido e Culturas Intensi-
vas). Reconhecida como a mais im-
portante mostra de HF na América 
Latina, a feira acontece de 26 a 28 
de junho, no Parque de Exposições 
da Expoflora, em Holambra.

A edição 2019 reunirá 430 em-
presas expositoras do Brasil e do ex-
terior. A organização espera receber 
mais de 30 mil visitantes. Nos cerca 

Exposição que acontece em Holambra e é a mais importante do setor de flores, frutas e hortaliças

de 30 mil m² da exposição, produ-
tores de hortaliças, flores, frutas, 
florestais, mudas, empresas e pres-
tadores de serviços encontrarão os 
mais importantes fornecedores de 
estufas, máquinas, equipamentos 
e insumos diversos, as tecnologias 
mais inovadoras em produtos e ser-
viços e muita possibilidade de atu-
alizar contatos, analisar o mercado, 
trocar informações, se capacitar, re-
alizar e programar negócios em curto 
médio e longo prazo.

Em meio às soluções de climati-
zação e refrigeração, estufas para 
cultivo protegido, ferramentas, fer-
tilizantes, mudas e substratos, os 
visitantes vão conhecer novidades 
em irrigação e aquecedores, em in-
sumos, sementes e telas, em plásti-
cos, embalagens, vasos e poços ar-
tesianos, além de muita consultoria 
técnica e informática a serviço do 
produtor.

A fim de garantir o perfil diferen-
ciado dos visitantes, que é um gran-
de diferencial da Hortitec, os convites 
são distribuídos aos clientes atuais e 
potenciais das próprias empresas ex-

positoras, o que acaba por provocar 
um grande networking e fomentar 
muitos negócios. 

Porque ser reconhecida como de 
total interesse dos produtores de 
diferentes culturas do setor horti-
frutícola e porque é o evento mais 
importante da América Latina, a 
Hortitec atrai as principais empresas 
nacionais e internacionais. “A Horti-
tec tornou-se um ponto de encontro 
em que há troca de ideias, realização 
de negócios e reuniões setoriais. É, 
portanto, uma grande fonte de in-
formações para planejamento das 
atividades dos empresários envolvi-
dos”, comenta o diretor geral, Renato 
Opitz.

CapaCitação 2019
Além de apresentar as novidades do 
setor, paralelamente ao evento acon-
tece o Painel EMBRAPA sobre “Ino-
vação e Negócios 2019: Hortaliças e 
Sustentabilidade". O curso de capaci-
tação tem vagas limitadas. A progra-
mação completa e informações para 
inscrição prévia estão disponíveis no 
site do evento www.hortitec.com.br.

DivUlgAçãO/HOrtitEc

Edição 2019 reunirá 430 empresas expositoras do Brasil e do exterior
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Embaixador da Etiópia visita empresa em Divinolândia
Objetivo foi o intercâmbio de informações e o conhecimento do sistema de aeroponia, realizado pela empresa CBA Sementes

Autoridades da Etiópia ficaram surpresas com tecnologia utilizada pela CBA Sementes

No início do mês de maio, Divi-
nolândia recebeu a visita do em-
baixador da Etiópia, Yalew Abate. 
O diplomata esteve acompanhado 
pelo ministro conselheiro Anteneh 
Tariku e pela segunda secretária 
Seble Woldeamanual. Na ocasião, 
eles foram recepcionados pelo pre-
feito Naief Haddad Neto e autori-
dades locais.

O tema central da visita foi o 
intercâmbio de informações e o 
conhecimento do sistema de aero-
ponia, realizado pela empresa CBA 
Sementes. De acordo com o CEO 
Lucas Moreira, o encontro também 
viabilizou o planejamento de im-
plantação dessa tecnologia na Eti-
ópia, um dos países cuja economia 
mais cresce no continente africano.

A aeroponia consiste em man-
ter as plantas suspensas no ar, 
recebendo diretamente nas raízes 
pequenas gotículas ou névoa de 
solução nutritiva, por meio de as-
persores, o que possibilita o cresci-
mento ideal da cultura vegetal.

A CBA Sementes empodera os 
produtores de batata para aumen-
tar sua rentabilidade e a segurança 
do seu cultivo, através de benefí-
cios fitossanitários e aumento na 

produtividade gerados pelas se-
mentes. Isso é possível devido a 
aplicação de métodos aeropônicos 
baseados em uma tecnologia que 
funciona por meio de sensores que 
automatizam e otimizam a produ-
ção em ambiente protegido. Desta 

forma, consegue-se obter mais efi-
ciência e uma semente que garan-
te uma melhora na qualidade da 
safra.

Na estufa são aplicados méto-
dos aeropônicos já existentes e 
uma base tecnológica sensorial, 

testada e criada por Moreira. “De-
senvolvemos um processo con-
trolado que oferece a cada cultu-
ra a quantidade exata de água e 
nutrientes necessários para a me-
lhor qualidade final do produto”, 
explicou.

DivUlgAçãO/PrEfEitUrA DE DivinOlânDiA
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Revestidora de Sementes Pinhalense é de fácil operação Encrustamento: sementes naturais (à esquerda) e revestidas (à direita)

A Pinhalense Máquinas Agríco-
las está adentrando em mais um 
mercado promissor do agronegó-
cio brasileiro. Líder mundial em 
tecnologia para processamento 
de sementes e café, a tradicional 
fabricante de Espírito Santo do Pi-
nhal passa a fornecer maquinário 

Empresa de Espírito Santo do Pinhal entra no mercado 
do tratamento industrial de sementes

Pinhalense passou a fornecer maquinário à indústria que produz sementes incrustadas para pecuaristas, setor ainda pouco explorado no Brasil

à indústria que produz sementes 
incrustadas para pecuaristas, se-
tor ainda pouco explorado no Bra-
sil.

A incrustação é um processo 
que reveste a semente, o que dei-
xa sua superfície mais lisa e uni-
forme, aumentando seu tamanho 

sem alterar seu formato. Antes de 
receber o revestimento, são reti-
radas suas impurezas, o que é de-
terminado por lei. Logo depois as 
sementes são lixadas, passam por 
um tratamento com fungicidas e, 
por fim, são revestidas com ma-
terial composto por colante mais 
macro e micronutrientes.

De acordo com a empresa, en-
tre as vantagens deste processo, 
estão a alta pureza física, ausên-
cia de contaminantes e de semen-
tes imaturas, bem como a gemi-
nação dentro do revestimento. A 
incrustação, além de atender à le-
gislação vigente para a seguran-
ça alimentar na pecuária, agrega 
valor ao produto, maximizando a 
qualidade e a eficiência do plan-
tio.

teCnologia
A Revestidora de Sementes Pi-
nhalense promove um revesti-
mento uniforme de forma total-
mente automatizada e compacta, 

podendo ser integrada ao sistema 
de secagem e calibragem em flu-
xo, o que garante a uniformidade 
e a qualidade às sementes reves-
tidas. O operador ajusta todos os 
parâmetros e valores necessários 
no display Touch Screen, como as 
dosagens dos produtos que com-
põem o material de revestimento, 
de acordo com a fórmula estabe-
lecida pelo cliente.

O presidente da Pinhalense, 
Reymar Coutinho de Andrade, 
destaca que a Revestidora de 
Sementes é uma excelente op-
ção para um mercado carente 
em equipamentos com qualidade 
e tecnologia. “Sua fácil operação 
pelo nosso software possibilita o 
emprego de diferentes receitas 
para cada tipo de semente, com 
um simples toque. Os clientes 
que adotaram nossa tecnologia 
já colhem frutos pela qualidade 
do encrustamento aumentando 
sua participação no mercado”, 
relata.
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Colaboradores, convidados e autoridades brindam durante inauguração da nova agência

Sicredi União PR/SP reinaugura sua maior 
agência no Estado de São Paulo

Cerca de 500 convidados prestigiaram cerimônia em ampla e nova unidade de Mogi Mirim

A Sicredi União Pr/SP reinaugurou 
sua maior, moderna e mais nova 
agência do Estado de São Paulo, na 
cidade de Mogi Mirim, na região Leste 
Paulista. A cerimônia ocorreu na noite 
de quinta-feira, 30 de maio, e contou 
com aproximadamente 500 convida-
dos.

Em um imóvel de 650 m², que se-
gue conceitos de sustentabilidade e 
ainda conta com 30 vagas de estacio-
namento, a unidade da instituição fi-
nanceira cooperativa está solidificada 
à avenida 22 de Outubro, nº 20, no 
Jardim Santa Helena.

Localizada em uma área nobre de 
Mogi Mirim, a agência reinaugurada 
mantém o propósito de oferecer mais 
comodidade aos seus cooperados, 
além de desenvolver seus programas 
sociais junto à comunidade mogimi-
riana.

“Isso tudo é merecimento, resul-
tado do trabalho que foi feito nesta 
agência, tanto pelos nossos colabora-
dores quanto pelos nossos associados. 
Quando abrimos a primeira agência é 
uma aposta, um sonho, mas quando 
nós reinauguramos ou criamos uma 
estrutura melhor, é a confiança e a 

credibilidade dos associados que se 
realizam. Temos muito a comemorar 
e não é por acaso que conquistamos 
a maior agência no Estado de São 
Paulo aqui em Mogi Mirim”, celebrou 
Wellington Ferreira, presidente da 
Sicredi União Pr/SP, diante dos con-
vidados, dentre autoridades munici-
pais, empresários, cooperados, além 
da diretoria e conselheiros da Sicredi.

Fruto de um projeto audacioso, a 
nova agência está em operação des-
de o dia 27 de maio, sob a gerência 
de Sussan Paola Benítez Ayala e a 
atuação de outros 11 colaboradores. 

Juntos, estão focados no cooperati-
vismo, preparados para oferecer os 
mais diferenciados serviços financei-
ros aos associados, além de desen-
volver programas sociais aos cerca de 
93 mil habitantes de Mogi Mirim. 

“Em nome dos outros colaborado-
res, me sinto honrada em gerenciar a 
maior agência da Sicredi União Pr/SP 
no Estado de São Paulo, que tem pro-
fissionais capacitados em busca de ne-
gócios e mais associados. Temos nas 
mãos a possibilidade de galgar muitos 
negócios, mas, também, a grande res-
ponsabilidade em ajudar a comunida-

de, por meio dos nossos programas 
sociais, levando a verdadeira cultura 
da cooperativa para a população mo-
gimiriana”, reforçou Sussan.

A reinauguração da nova agência 
na cidade integra o cronograma de 
inaugurações da Sicredi União Pr/
SP no primeiro semestre em SP e se 
soma às outras 10 novas unidades 
em 13 cidades que ainda não pos-
suem representação da instituição 
financeira cooperativa. Ainda em ju-
nho, a Sicredi União Pr/SP também 
abrirá agências no Paraná, nas cida-
des de Londrina e Maringá.

Para o segundo semestre, tam-
bém estão previstas inaugurações 
de agências em Piracicaba, Limeira, 
Divinolândia, Santo Antônio do Jar-
dim, Cordeirópolis, Conchal, Tambaú, 
Engenheiro Coelho, Estiva Gerbi, São 
Sebastião da Grama e Itobi. Atual-
mente, o Sicredi União Pr/SP possui 
93 agências físicas e uma agência di-
gital espalhadas em sua área de atu-
ação, que abrange o Norte e Noroeste 
do Paraná e o Centro e Centro Leste 
de São Paulo. No total, serão 25 no-
vas agências em 2019, sendo 11 no 
Paraná e 14 em São Paulo.

DivUlgAçãO/EngEnHO DA nOtíciA
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Eapic 2019 reunirá exposições de 
Mangalarga, Girolando e Mini-Horse 

Festividade ocorre entre os dias 5 a 14 de julho em São João da Boa Vista

Cavalo Mangalarga é uma das atrações principais da exposição

Um dos diferenciais da Eapic 
(Exposição Agropecuária, In-
dustrial e Comercial de São João 
da Boa Vista) é a vasta progra-
mação que oferece ao públi-
co, não permanecendo apenas 
aberta à noite para a realiza-
ção de shows. Considerada uma 
das principais feiras da região, 
a festa sanjoanense funciona o 
dia todo e traz as tradicionais 
exposições de animais, todas 
ranqueadas por associações. E 
nesta edição de 2019 não seria 
diferente: três exposições irão 
movimentar o Recinto José Ruy 
de Lima Azevedo entre os dias 5 
a 14 de julho.

O primeiro final de semana 
será marcado pela Exposição do 
Cavalo Mangalarga, etapa ran-
queada pela associação nacio-

nal da raça. Marcelo Bertoldo, 
responsável pelas exposições 
de equinos da Eapic, conta que 
cerca de 150 animais irão parti-
cipar da etapa sanjoanense. 

Os juízes serão André Fleury 
de Azevedo Costa, de São José 
do Rio Pardo, e o Marcelo Lei-
te Vasco de Toledo, de Amparo. 
Ambos são técnicos e membros 
do quadro de jurados da Asso-
ciação Brasileira dos Criadores 
de Cavalos da Raça Mangalarga.

Os cavalos começam a en-
trar no Recinto de Exposições 
na quinta-feira (4) e os julga-
mentos começam na sexta (5) 
às 9 horas. No sábado (6) e no 
domingo (7) acontecem as dis-
putadas nas categorias animais 
adultos, provas funcionais e jul-
gamento dos grandes campeo-

natos. Durante a Exposição do 
Cavalo Mangalarga são avalia-

dos os quesitos Marcha e Mor-
fologia.

DivUlgAçãO/EAPic
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Gado Girolando: cerca de 120 animais 
serão expostos este ano

“Esta região já foi uma importante bacia leiteira no Estado e nosso objetivo é resgatar essa tradição”, explica Luis Biazzo

Exposição do Gado Girolando acontece em 12 e 13 de julho Girolando: cerca de 120 animais estarão presentes nesta edição

Já no segundo final de semana a 
Eapic recebe a Exposição do Gado 
Girolando, que acontece nos dias 
12 e 13 de julho, sendo que os 
animais começam a entrar no Re-
cinto no dia 11. 

Os organizadores desta etapa, 
Luis Biazzo e Raul Andrade, ex-
plicam que novamente este ano o 
foco da exposição são os produto-

res da região. “Esta região já foi 
uma importante bacia leiteira no 
Estado e nosso objetivo é resgatar 
essa tradição”, explica Luis Biazzo, 
que também é criador da raça.

Segundo ele, cerca de 120 ani-
mais estarão presentes na Eapic, 
todos de muita qualidade. “Gos-
taríamos de convidar o público 
para prestigiar essa exposição, a 

qual volta a valorizar os criado-
res desta importante região”, diz 
Biazzo.

O Girolando é o cruzamento 
das raças Gir e Holandês, sendo 
sinônimo de rusticidade e garan-
tia de produtividade. Sua origem 
deu-se na década de 40, quando  
se iniciou o cruzamento destas 
raças de forma mais intensa, bus-

cando-se a satisfação das neces-
sidades dos criadores brasileiros.

Com o sucesso deste cruza-
mento – devido aos resultados 
de eficiência e produtividade –, 
o rebanho do Girolando multi-
plicou-se de forma desordena-
da, mas surpreendente. E, atu-
almente, o rebanho encontra-se 
em todo país.

DivUlgAçãO/EAPicDivUlgAçãO/EAPic
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no primeiro final de semana a Eapic 
receberá a Mostra de Búfalos, do cria-
dor Fábio Pimentel, do Laticínio Monte-
zuma. Trata-se de uma oportunidade 
para visitantes conhecerem de perto a 
raça. no segundo final de semana – 
mais precisamente nos dias 12 e 13 – 
ainda haverá Exposição de Mini-Horse.

Já no domingo, 14 de julho – úl-
timo dia da 46ª Eapic –, acontece a 

Eapic também contará com exposições 
de búfalo e mini-horse

Encerramento da programação contará com tradicional Marcha de Equinos e Muares

tradicional Marcha de Equinos e Mua-
res, quando centenas de animais des-
filam na pista de grama da exposição 
agropecuária. A prova, chancelada 
pela Associação Brasileira de Equinos 
e Muares de Marcha, começa pela 
manhã e se estende até a noite.

ShowS
Além das exposições, grandes nomes 

do cenário musical do Brasil estarão 
na Eapic 2019. Luan Santana abre a 
festa na sexta-feira, dia 5 de julho. No 
sábado (6) quem comanda o show é 
Gusttavo Lima, enquanto que no do-
mingo (7) é a vez do Raça Negra. A 
programação prossegue com Zé Neto 
& Cristiano na sexta-feira (12). No sá-
bado (13), Matheus & Kauan e JetLag 
sobem ao palco. E fechando a festi-

vidade, a dupla Fernando & Soroca-
ba promete um grande show em São 
João da Boa Vista.

A 46ª Eapic é realizada no Recin-
to de Exposições José Ruy de Lima 
Azevedo, no km 228 da Rodovia SP-
342, que liga São João da Boa Vista 
a Águas da Prata. Mais informações 
podem ser obtidas no site oficial do 
evento: www.eapic.com.br.

Eapic contará com Mostra de Búfalos, do criador Fábio Pimentel Exposição de Mini-Horse será nos dias 12 e 13 de julho

DivUlgAçãO/EAPic DivUlgAçãO/EAPic



9Pág.www.jornaldoprodutor.com.br

Foi realizada em maio a solenidade de 
lançamento do 12º Concurso de Qua-
lidade dos Cafés de Poços de Caldas. 
O evento simbólico marcou a abertu-
ra das inscrições do concurso e acon-
teceu na sede da Café Poços, na Ave-
nida João Pinheiro. A iniciativa tem 
por objetivo destacar e incentivar a 
produção de cafés finos no município 
e busca fomentar, fortalecer e melho-
rar a qualidade do produto da região.

“Com o lançamento, tem início 
o período das inscrições para quem 
quiser participar. Neste ano, assim 
como na edição passada, o con-
curso continua sendo realizado por 
região, dada a experiência positiva 
alcançada no ano anterior, mas as 
provas serão realizadas em único 
dia. Na parte da manhã, os prova-
dores vão selecionar os melhores 
por região e, à tarde, será a etapa 
final. Assim, o concurso dá opor-
tunidade para produtores de todo 
o município estarem na final”, ex-
plica a coordenadora de Fomento 
Agropecuário, Vanessa Barzagli.

No lançamento, foi apresentado 

Abertas inscrições para o 12º Concurso de 
Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas

Parabéns Carlos Alberto de Oliveira Filho pela nova 
aquisição do pivô central da marca ZIMMATIC by Lindsay

Objetivo é incentivar a produção de cafés finos e fomentar, fortalecer e melhorar a qualidade do produto da região

Coordenadora de Fomento Agropecuário, Vanessa Barzagli, explicou as regras do concurso aos presentes

o regulamento do concurso e de-
talhes desta edição. O concurso é 
uma realização da Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Tra-
balho, EMATER, Café Poços e IF-
SUlDEMinAS, com apoio da Asso-
ciação Cafés Vulcânicos da Região 
de Poços de Caldas, Sindicato Ru-
ral de Poços de Caldas e SEBRAE.

o ConCurSo
As inscrições e entrega das amos-

tras vão até 13 de setembro. Po-
derão concorrer todos os cafei-
cultores do município de Poços de 
Caldas, com lotes de café Arábica 
produzidos no ano safra do concur-
so, nas seguintes categorias: Café 
Natural (via seca); Café Cereja 
Descascado, Despolpado ou Des-
mucilado (via úmida).

O produtor deve comparecer na 
Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento e Trabalho (localizado na 
rua Pernambuco 265, 1º andar) ou 

no Escritório Local da EMATER-MG 
(na rua Pernambuco, 299). O 12º 
Concurso de Qualidade dos Cafés 
de Poços de Caldas 2019 será rea-
lizado por região: Noroeste, Norte, 
Nordeste e Leste.

A prova sensorial, leilão, pre-
miação e encerramento oficial se-
rão realizados em 19 de outubro, 
no Espaço cultural da Urca. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelos telefones (35) 3697-3017/ 
3697-2509.

DivUlgAçãO/PrEfEitUrA DE POçOS DE cAlDAS

A Irrigamais parabeniza o produtor Carlos Alberto de Oli-
veira Filho pela nova aquisição do pivô central da marca 
ZIMMATIC by Lindsay, em Casa Branca. O equipamento 
irrigará uma área de 75 hectares, vindo de encontro com 
as expectativas do agricultor. 

A satisfação do cliente é uma busca constante da mar-
ca que está há 50 anos atendendo seus clientes com a 
maior eficácia. O equipamento instalado vem com prote-
ções no cabo elétrico – o que nenhuma outra marca ofe-
rece –, evitando problemas com descargas atmosféricas. 
Além disso, possui um maior espaçamento entre eixo, o 
que lhe dá muito mais estabilidade. Outro diferencial é o 
conjunto de balsa e tubulação em PEAD, o que possibilita 
melhor eficiência da bomba e economia de energia. vale 
destacar que a irrigação é feita pelos aspersores Sennin-
ger e Nelson para melhor distribuição de água e perfor-
mance, o que adapta em qualquer cultura, especialmen-
te na batata, evitando o descobrimento na semente e o 
escoamento superficial.
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O Brasil deverá colher 100,4 mi-
lhões de toneladas de milho na 
temporada 2018/19, estima a 
Agroconsult, que elevou sua pro-
jeção em quase 2 milhões de to-
neladas, à medida que a expedição 
técnica organizada pela consul-
toria, Rally da Safra, percorre as 
principais regiões produtoras país. 
O aumento da projeção ocorre em 
meio a boas condições climáticas 
para a segunda safra de milho, a 
maior do país, cuja colheita já está 
se desenvolvendo. 

A segunda safra foi estimada 
pela Agroconsult em um recor-
de de 74,2 milhões de toneladas 
do cereal, ante 72,3 mi t na pre-
visão anterior, divulgada no início 
de maio. "O excelente calendário 
sustenta boas expectativas para 
a safrinha. Nas principais regiões 
produtoras, as lavouras estão em 
excelentes condições", disse o co-
ordenador do Rally da Safra e sócio 
analista da Agroconsult, André De-
bastiani, em nota.

"O bom nível de investimento 
nas lavouras e o prolongamento da 
temporada de chuva faz com que 

Projeção de produção de milho é  de 
100,4 milhões de toneladas

as condições das lavouras de mi-
lho safrinha estejam muito boas”, 
acrescentou. E ainda lembrou: "A 
maior preocupação agora gira em 
torno das chuvas na colheita que 
podem gerar perdas de qualidade".

Pesquisa da Reuters divulgada 
recentemente, que considerou 11 
especialistas, incluindo o número 

Aumento da projeção ocorre em meio a boas condições climáticas para a segunda safra

anterior da Agroconsult, apontou 
uma produção brasileira de 97,5 
milhões de toneladas, ligeiramente 
abaixo do recorde de 97,8 milhões 
visto há dois anos pelo governo do 
país.

O volume estimado pela Agro-
consult para a segunda safra é 
38% acima da temporada pas-

sada, quando houve quebra no 
Paraná e no Mato Grosso do Sul. 
Com isso, o Brasil colheu ao 
todo na temporada passada 81 
milhões de toneladas. Além de 
boas produtividades, houve au-
mento de 7% na área plantada 
da safrinha, para 12,3 milhões 
hectares.
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Mococa - SP
19 3656.9400

Casa Branca - SP
19 3671.9500

Alfenas - MG
35 3299.6600

Passos - MG
35 3211.3200

Cadastre o Whatsapp Oficial da Somassey 19 3656.9400

NOVO MF 3307
COMPACTAÇÃO, MAIOR EFICIÊNCIA
E PRODUTIVIDADE NA CAFEICULTURA

NOVA SÉRIE MF 3300
QUANDO VOCÊ ACREDITA NA TECNOLOGIA,
O CAMPO CONFIA NA PRODUTIVIDADE.

O curso de Engenharia Agronômica 
da UniPinHAl promoveu recente-
mente uma palestra sobre a Em-
pregabilidade para o Engenheiro 
Agrônomo. A atividade foi minis-
trada pelos engenheiros agrôno-
mos Henrique Mazotini, presidente 
executivo da Associação Nacional 
dos Distribuidores de Insumos 
Agrícolas e Veterinários (ANDAV) e 
José Alberto Nunes da Silva, secre-
tário executivo da Associação Bra-
sileira das Indústrias de Tecnologia 
em Nutrição Vegetal.

Os palestrantes fundamenta-
ram a especial oportunidade que 
o agronegócio está vivendo, bem 
como perspectivaram as futuras 
oportunidades, visto ser o Brasil o 
maior fornecedor de alimentos do 
mundo. Nesse cenário, enfatiza-
ram que o profissional das ciências 

Empregabilidade para o Engenheiro 
Agrônomo é tema de palestra

UNIPINHAL lança Projeto de Educação Ambiental

Agrárias terá lugar assegurado. 
Entretanto observaram que é im-
prescindível o profissional da área 
ter conhecimento abrangente e 
uma visão holística do mercado.

Além de refletirem sobre assun-
tos específicos da área agronômi-
ca, os palestrantes foram enfáticos 
ao afirmar que o mercado de tra-
balho busca por profissionais que 
apresentam bom perfil de relacio-
namento, com conhecimentos tec-
nológicos, domínio desejável de lín-
guas, boa mobilidade, entre outros.

no final das palestras, alunos 
com melhor desempenho acadêmi-
co foram premiados com um con-
vite para participarem do próximo 
VIII Fórum Internacional de Tecno-
logia em Nutrição de Plantas, reali-
zado em Campinas. Na ocasião, os 
estudantes foram acompanhados 

O Curso de Engenharia Agro-
nômica do UniPinHAl, em 
parceria com a ONG Crescer 

pelo professor e engenheiro agrô-
nomo Carlos Centurion, que possui 

atuação histórica na área de nutri-
ção de plantas.

Alunos de Engenharia Agronômica da UNIPINHAL ficaram por dentro do panorama 
atual do mercado

no Campo, lançou seu projeto 
de educação ambiental, com o 
objetivo principal de levar aos 

alunos da organização, uma 
visão do sistema de produção 
sustentável de mudas nativas 
para fins de reflorestamento. 

Este projeto integra mais uma 
das várias ações que o curso 
vem realizando ao longo deste 
ano.
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A safra na área de ação da Coo-
perativa Regional de Cafeicultores 
em Guaxupé teve início no dia 13 
de maio. A estimativa de produção 
dos cooperados neste ano – ciclo 
baixo do café – é de 7,6 milhões de 
sacas do tipo arábica. 

De acordo com o presidente 
da cooperativa, Carlos Augusto 
Rodrigues de Melo, muitos pro-
dutores estão iniciando a colheita 
com certa preocupação, devido 
às questões econômicas – ame-
nizadas pela oferta de recursos 
disponibilizada pela Cooxupé nes-
ta época e pela distribuição das 
sobras dos resultados do ano 
passado, que totalizaram R$ 50 
milhões – e também em relação 
à qualidade dos frutos. “A flora-
da foi atípica e, em uma mesma 
lavoura, aconteceu em períodos 
diferentes, tendo como conse-
quência, a não uniformidade da 
maturação dos frutos. Com isso, 
muitos cafeicultores estão aten-
tos à melhor forma de fazer a 
colheita sem perder a qualidade 
e minimizar uma possível quebra 
na produção”, constata.

Com safra aberta oficialmente, Cooxupé prepara 
cooperados para a colheita nos Dias de Conhecimento
Evento é realizado em todos os núcleos da cooperativa, levando ao produtor orientações técnicas e informações sobre gestão e manejo

preparo para a Safra
No calendário de eventos promo-
vidos pela Cooxupé, em 2019 a 
cooperativa preparou os Dias de 
Conhecimento nos meses de abril 
e maio com o objetivo de atualizar 
as informações junto aos coopera-
dos, preparando-os para um dos 
períodos mais importantes da vida 
do cafeicultor: a colheita.

O ciclo de palestras foi realizado 
em todos os núcleos da Cooxupé, 
destacando sempre um assunto 
técnico de relevância definido para 
cada unidade de negócios. O tema 
escolhido pela cooperativa foi “Re-
cebimento e Armazenamento de 
Fertilizantes em Bags”, uma nova 
realidade que fará parte da vida do 
produtor a partir de 2021, quando 
os produtos poderão ser acondicio-
nados e somente em bags específi-
cos e não mais em sacarias.

Além deste tema definido pela 
Cooxupé, cada unidade recebeu 
um especialista para a discussão 
de diferentes assuntos, levan-
do em conta as características de 
cada região. De acordo com o vice-
-presidente da cooperativa, Osval-

do Bachião Filho, a participação do 
cooperado em eventos desse tipo é 
de fundamental importância. “Com 
esse ciclo de palestras reforçamos 
a mensagem aos nossos produto-
res sobre produzir com qualidade, 
como elevar a eficiência dos cafe-
zais e, principalmente, reduzir cus-
tos, especialmente durante a co-
lheita que é uma ação responsável 
por 40% dos custos de produção 
do cafeicultor”, aponta. 

Os Dias de Conhecimento foram 
realizados nas cidades mineiras de 
Campos Gerais, Alfenas, Carmo do 
Rio Claro, Monte Santo de Minas, 
São Pedro da União, nova resen-
de, Monte Carmelo, Araguari, Cabo 
Verde, Rio Paranaíba, Serra do Sa-
litre, guaxupé/guaranésia e cam-
pestre, além da média mogiana do 
Estado de São Paulo, nos municí-
pios de São José do Rio Pardo e 
Caconde.

JFPNOTICIAS

Ciclo de palestras foi realizado em todos os núcleos da Cooxupé


