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Eles serão multiplicadores das tecnologias que visam baixa emissão de carbonoCURSO

eventos

agroagenda
Mercado

De 23 a 25 de agosto acontece no Senar o 7º
Curso Completo de Análise Mercadológica e
Estratégias de Comercialização Fundamental -
Futuros/Derivativos - Gráfico Técnico. O mercado de
commodities agrícolas está ficando cada vez mais
complexo e dinâmico. Os instrumentos clássicos de
proteção de preços ainda são amplamente
utilizados, mas trazem alguns inconvenientes como
chamadas de margem salgadas, quando o mercado
vai contra um determinado posicionamento vendido
ou comprado. Utilizando modernas ferramentas de
análise, é possível flexibilizar e baratear a proteção
de preços, tanto de compradores como de
vendedores, utilizando estratégias com opções
sobre contratos futuros. 

Senepol 

No dia 01
de setembro, a
partir das 14h,
a Agropecuária
Nova Vida, de
Ariquemes
(RO), promove
pelo Canal
Terra Viva, o Megaleilão Genética Nova Vida, ocasião em que serão
ofertadas 100 matrizes da raça Senepol POI. A propriedade selecionou
somente fêmeas superiores, com excelente caracterização racial, habilidade
maternal e fertilidade comprovada. Para estimular ainda mais os
investimento, ainda serão leiloadas linhagens inéditas. O Senepol é raça
taurina adaptada que mais cresce no país, um dos legados deixados pelo
pecuarista João Arantes Júnior, fundador da Nova Vida.

Laboratórios

O Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) divulgou no dia 16 de agosto
a Instrução Normativa (IN) nº 20 que estabelece os
requisitos específicos para o credenciamento e
funcionamento de laboratórios da Rede Nacional de
Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária. O objetivo é a
realização de controle oficial de medicamentos
veterinários e fármacos e contaminantes em
produtos para alimentação animal. O laboratório que
desejar ser credenciado com a finalidade de realizar
análises para controle oficial deve ser previamente
habilitado pelo órgão oficial reconhecido na Norma
ABNT/NBR ISO/IEC 17.025. O credenciamento será
concedido por ensaio específico ou grupo de ensaios. 

Wisley Tomaz
Da Redação

Um treinamento para multiplicado-
res das tecnologias previstos pe-
lo Plano de Agricultura de Baixa

Emissão de Carbono (Plano ABC) está sen-
do promovido pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em
parceria com a Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa) e Secretaria
de Desenvolvimento Rural e Agricultura
Familiar (Se draf) esta semana no municí-
pio de Sinop (500 Km de Cuiabá). O curso
começa hoje e vai até 24 de agosto na se-
de da Embrapa Agrossilvipastoril. 

O conteúdo é direcionado para técnicos
extensionistas da rede pública e privada e
projetistas mato-grossenses. Eles servirão
de multiplicadores das tecnologias propos-
tas como Recuperação de Pastagens Degra-
dadas, Integração Lavoura-Pecuária-Flores-
ta e Sistema Plantio Direto, entre outras.
Após o treinamento, os técnicos estarão aptos a
difundir conhecimentos sobre estas tecnologias.
Parte dos instrutores são pesquisadores da Em-
brapa e professores de instituições de ensino e
pesquisa especialistas nos temas. 

No mês de junho foi realizado um curso se-
melhante em Campo Novo do Parecis (392 km
de Cuiabá) no campus do IFMT, localizado na

Rodovia MT 235, Km12, zona rural. Na oca-
sião, o secretário da Sedraf, Carlos Milhomem,
ressaltou que a capacitação é importante por-
que faz com que mais técnicos estejam aptos a
criar projetos utilizando tecnologias de baixa
emissão de carbono e, dessa maneira, possam

ter acesso ao crédito agrícola disponibilizado
pelo Plano ABC. Desta maneira estariam colo-
cando em prática as tecnologias e garantindo a
produção agropecuária sustentável no Estado.

A produção sustentável permanece como
prioridade para o governo federal e, na safra

2012/2013, o Programa Agricultura de
Baixo Carbono (Programa ABC) incorpora
todas as ações que incentivam a produção
de alimentos com preservação ambiental.
No total, os projetos de investimento volta-
dos às atividades agropecuárias que permi-
tem a mitigação da emissão de gases de
efeito estufa terão R$ 3,4 bilhões disponí-
veis mediante a linha de crédito Programa
ABC, e poderão ser contratados com condi-
ções mais facilitadas, com taxa de juros de
5% ao ano e prazo para pagamento de 12 a
15 anos, dependendo o tipo de projeto.

Compromissos - O Programa ABC refle-
te o esforço do governo para atender aos
compromissos voluntários assumidos na
Conferência das Nações Unidas sobre Mu-
danças Climáticas (COP15), de redução
significativa das emissões de gases de
efeito estufa gerados pela agropecuária.
Lançada em julho do ano passado, a inicia-
tiva pretende evitar a emissão de 165 mi-
lhões de toneladas de CO2 equivalente,
nos próximos dez anos, por meio de seis
práticas agrícolas sustentáveis: plantio di-

reto na palha, integração lavoura-pecuária-flo-
resta, recuperação de pastos degradados,
plantio de florestas, fixação biológica de nitro-
gênio e tratamento de dejetos de animais.

As inscrições no curso poderão ser feitas
pelo e-mail dpdag-mt@agricultura.gov.br
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N o próximo dia 05 de setembro tem
início a 16ª Exposição Agropecuária
de Primavera do Leste (16ª Expopri-

ma). Considerado uma das maiores feiras
agropecuárias de Mato Grosso, o evento trará
em 2012 grandes atrações, entre elas uma
das etapas do rodeio Brahma Super Bull PBR
que irá proporcionar as melhores montarias
em touros com peões de altíssimo nível, além
dos shows nacionais de Fernando & Sorocaba,
Calcinha Preta, Jota Quest e Sergio Reis &
Renato Teixeira. O evento também contará
com o Leilão da Estância Bahia, parque de di-
versão e show de prêmios onde serão sortea-
dos 3 carros e 2 motos. Ainda haverá shows
regionais e o tradicional bailão popular. Este
ano a população poderá contar ainda com a
boate Red, que funcionará dentro do parque
nas noites de quinta, sexta e sábado.

Expositores de animais, maquinários agrí-
colas, veículos, cooperativas e demais seg-
mentos farão parte das atrações, com muitas
informações e novidades para os visitantes. O
passaporte da 16ª Expoprima custará R$
70,00. Com ele o visitante, além de ter livre

acesso ao parque durante todas as noites do
evento, poderá participar do show de prêmios.
No domingo, dia 09 de setembro, a entrada se-
rá 1 kg de alimento não perecível. O que for
arrecadado deverá ser doado pelo Sindicato
Rural de Primavera do Leste para instituições
de caridade da cidade.

De acordo com o presidente do Sindicato
Rural de Primavera do Leste, Jair Guariento,
para que o evento seja um sucesso o parque
está sendo reestruturado para receber com
conforto e segurança os visitantes das cinco
noites de feira. Haverá um contingente de pes-
soas através de uma equipe de apoio para re-
forçar a segurança do evento, com a confirma-
ção da Polícia Militar (PM) através do Tenente
Coronel Ávila e Corpo de Bombeiros de Prima-
vera do Leste representado pelo Capitão Jean
Carlos Oliveira. Isso para oferecer tranquilida-
de ao público que comparecerá no Parque de
Exposição. 

A Secretaria de Saúde do município tam-
bém estará acompanhando todos os dias de
feira. Em relação ao estacionamento da Expo-
prima 2012, este ano estará sob a responsabi-
lidade de alunos dos cursos de Administração,
Ciências Contábeis e Enfermagem da Universi-
dade de Cuiabá (Unic/Primavera). 

A cavalgada será realizada no dia 1º de se-
tembro com saída às 7h30 da Praça de Even-
tos de Primavera. A cavalgada,que chega à 9ª
edição, abre oficialmente o evento e finaliza na
sede do Sindicato Rural de Primavera do Leste.

Exposição em Primavera 
do Leste chega à 16ª edição

Divulgação

O Parque de
Exposições já está

sendo preparado
para receber o

evento em setembro

Arquivo

Recuperação de áreas degradadas como esta, tomada pela voçoroca, faz parte do curso 

Técnicos aprendem
conteúdo do Plano ABC

Arquivo


