
milhões

de reais, é o valor da captação da
poupança pela Cooperativa de
Crédito Sicoob no ano de 2012,
acumulando um volume 
de R$ 1,48 bilhão

Piloto

Pesquisador da Embrapa será designado a Mato Grosso para a
criação de um projeto piloto na unidade de pesquisa de Sinop. A pesquisa
será feita na área suinícula mato-grossense para promover Estratégias
de Validação e Transferência de Tecnologia para a produção de suínos no
Estado. O documento com o pedido foi assinado em agosto de 2010. 

Aéreo

Transporte aéreo entre
Cuiabá e Sinop será ampliado
a partir 4 de junho, decolando
do aeroporto Marechol
Rondon à 00h05 e chegando
em Sinop a 01h05. Do
aeroporto presidente João
Figueiredo decolará às 02h30
e chegará na Capital às
03h37.

Expediente

Como a aposta no
movimento de última hora
para a compra do presente
para o Dia das Mães, o
Pantanal Shopping estenderá
o horário de funcionamento.
Hoje e amanhã, o centro de
compras ficará aberto até as
23h, atendendo aos filhos
atrasados. 

369,7
Genéricos

Os medicamentos genéricos alcançaram a marca histórica de
27,3% de participação de mercado no 1º trimestre de 2013. No
mesmo período do ano passado, o market share dos genéricos era de
25,8%. O consumo registrado entre janeiro a março foi de 176,5
milhões de unidades, volume 15,5% superior no mesmo período do ano
passado que ficou 152,8 milhões. 
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No ano passado, a doença comprometeu 40 milhões 
de toneladas de soja em MT, cerca de US$ 1,5 bilhão 

Otmar de Oliveira/Arquivo

Fungo provoca a desfolha precoce e reduz a produção de grãos

WELINGTON SABINO

REDAÇÃO DO GD

Produtores de soja em Mato Grosso que
apontam a ferrugem asiática com a responsável pe-
la perda de 40 milhões de toneladas, equivalente a
US$ 1,5 bilhão na última safra, debateram, em au-
diência no Senado Federal, possíveis soluções pa-
ra o problema. A maior dificuldade relatada pelos
sojicultores está na resistência da doença ano após
ano, o que, segundo estudiosos, demanda agilida-
de do governo federal no momento de avaliar e li-
berar a utilização de novos agrotóxicos para com-
bater o fungo, que reduz a produtividade através da
desfolha precoce da planta, ocasionando queda na
produção.

Os participantes da audiência solicitada pelo
senador Blairo Maggi, maior produtor individual
de soja do mundo, e que conhece na prática os pre-
juízos causados pela doença, afirmaram durante o
encontro que as prováveis saídas dependem de

pesquisa e liberação por parte da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) de
novas substâncias químicas no combate à doença.
Representantes dessas instituições também partici-
param do evento realizado nesta quinta-feira (9).

Na condição de líder do setor produtivo no
Congresso Nacional, Blairo Maggi articulou a au-
diência junto à Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária (CRA) do Senado a fim de ampliar o deba-
te sobre os impactos negativos e as possíveis solu-
ções, para os prejuízos causados em virtude da pre-
sença da ferrugem asiática na soja brasileira. “Até
mesmo os fabricantes sentem o mesmo desconfor-
to dos produtores, porque sabem que determinados
princípios ativos já não solucionam mais como de-
veriam ser. A ferrugem cria resistência aos remé-
dios de forma muito rápida, as mudanças estão
acontecendo e não estamos tendo como solucionar
em tempo hábil”, pontuou Maggi.

Participante da audiência, o produtor rural

Silvésio de Oliveira ressaltou que o Brasil perdeu
U$ 13 bilhões no último ano por falta de controle
da ferrugem. “E os prejuízos são em cadeia, afeta o
setor das aves, suínos, alimentação como um todo,
geração de emprego e impacta até mesmo a ba-
lança comercial brasileira”, alertou acres-
centando que os compromissos firmados
pela Anvisa e Ibama para a safra
2012/2013 ainda não foram cumpri-
dos. “Para a próxima safra, esses pro-
dutos precisam ser liberados em tempo
hábil, ou seja, agora. Não se sabe se as
empresas conseguirão atender as demandas
após a liberação de novas substâncias”. 

Gerente-geral de Toxologia da Anvisa, Ana
Maria Vekic, explicou que há no Brasil grande
cautela com a identificação de produtos cancerí-
genos, e isso reflete no tempo de pesquisa e aná-
lise de substâncias químicas que serão utilizadas
na fórmula de agrotóxicos. (Reportagem comple-
ta no Portal GD)

Produtores cobram medidas

FERRUGEM
ASIÁTICA 


