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O agro evoluiu.
A confiança também.

Fox® Xpro. A evolução da confiança.

Fox® Xpro é a evolução. A confiança conhecida  com potência 
amplificada: três modos de ação  e três ingredientes ativos. 
Entre estes, Bixafem,  a mais nova e exclusiva carboxamida 

Bayer.  Amplo espectro de controle para  as doenças* da soja.
*Ferrugem asiática, Mancha-alvo, Mancha-parda, Antracnose, 

Cercosporiose, Oídio e Mofo-Branco.

www.agro.bayer.com.br
Converse Bayer: 0800 011 5560

A maior edição da FEINAGRO - Feira de Negócios 
Agropecuários da COMIVA,  foi encerrada com muito êxito. A 
começar pelo aumento considerável de público e de novos 
parceiros. Foi também a primeira vez que recebemos a 
visita e o prestígio  do Governador do nosso Estado.

 Nesta edição, os produtores rurais de Mineiros 
e de várias partes do estado puderam encontrar todas 
as soluções para suas atividades, incluindo máquinas e 
implementos de avançado nível tecnológico para o campo, 
que incrementarão a produtividade, a rentabilidade e a 
sustentabilidade das culturas.

 Nossa feira teve a contribuição de várias pessoas e 
entidades para sua realização. Com certeza, só alcançamos 
esse resultado, graças ao trabalho incansável e a dedicação 
de cada cooperado, colaboradores, expositores, produtores 
e de empresas parceiras.

 Por meio de reportagens, depoimentos, artigos 
técnicos e científicos buscamos informar as experiências 
bem sucedidas no campo e lançamentos tecnológicos, como 
por exemplo, os excelentes experimentos da Embrapa, 
juntamente com outras empresas do ramo agropecuário, 
que apresentaram em plots agrícolas, diversas 
experiências.

 A Revista Feinagro COMIVA se propõem a levar 
informações, depoimentos e análises aos  agropecuaristas, 

através de uma formatação moderna e atual. Com isso, 
procuramos apresentar sempre os destaques do momento, 
em todos os segmentos do  agronegócio.

 Sempre ao lado do produtor rural, da produção de 
alimentos, geração de empregos e da conservação do meio 
ambiente, a COMIVA se preocupa com o desenvolvimento 
do município e aumento na produção agropecuária. A 
participação dos cooperados junto à COMIVA é indispensável 
na obtenção destes bons resultados. É por isso que 
realizamos a Feira de Negócios Agropecuários, trazendo 
sempre benefícios e “bons ventos” aos produtores rurais, 
juntamente, com os nossos parceiros.

  Não é por acaso que a cada ano aumenta o número 
de pessoas ligados de alguma maneira à Cooperativa. O 
compromisso da COMIVA desde a sua fundação, sempre foi 
ser uma cooperativa inovadora e referência em soluções 
para o agronegócio, com equilíbrio sócio-econômico e 
ambiental.

Temos a certeza de que a cada dia contribuímos para a 
construção de um “mundo” melhor de um cooperativismo 
forte, onde a força da união será a marca registrada do 
nosso negócio.

Uma boa leitura!

Editorial
Foto: Pagotto Comunicação
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FEINAGRO supera 
expectativas e se 

consolida como uma 
das maiores feiras 

agropecuária de Goiás

Jornalista Kellen Severo
Indica as tendências para 

o setor agropecuário

FEINAGRO recebe 
Governador Ronaldo 
Caiado e Deputado 
Federal José Mário 

Schreiner

Momento Tecnológico
Neste ano, pesquisadores 
da Fundação, realizaram 

novamente na FEINAGRO, no 
dia 09 de maio, o momento 

Tecnológico.

Demonstrações em Plots
A FEINAGRO 

abriu espaço para 
demonstrações em sua 
área de plots agrícolas.
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Tecnologia e segurança na produção de leite.te.

A CIÊNCIA PARA ANIMAIS MAIS SAUDÁVEIS

e produtividade

A CIÊNCIA PARA ANIMAIS MAIS SAUD
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Tecnologia e segurança na produção de leite.

A CIÊNCIA PARA ANIMAIS MAIS SAUDÁVEIS

e produtividade

Fernando R. Oliveira - Presidente Comiva

Cássio Teodoro Carrijo - Vice-Presidente  Comiva

O setor agropecuário tem 
demonstrado cada vez mais sua 
força….

O meu sentimento é de gratidão a 
todas as pessoas que aceitaram o 
desafio, acreditaram e participaram 
da Feira….

A FEINAGRO é um feira com foco na realização 
de boas rodadas de negócios, muitas palestras e 
workshop. Demonstração do campo de experimentos, 
exposição de máquinas, equipamentos, veículos, 
produtos veterinários e agrícolas. Apresentação dos 
projetos sociais, promoção da cidade de Mineiros e 
aquecimento do comércio local.

autoridades, entidades, instituições financeiras e 
visitantes, etc.). Muito obrigado a todos vocês que 
engrandeceram e abrilhantaram a FEINAGRO 
fazendo-a ficar bonita e consolidando-a como um 
grande evento da nossa COMIVA e da nossa querida 
Mineiros-GO.

Enfim, um ambiente criado com carinho para realizar o encontro 
e aproximação do cooperado com sua cooperativa, incentivando o 
conhecimento, apresentando novas soluções ao campo, aproximando 
pessoas, comandada pelo time COMIVA e a marca registrada do 
cooperativismo, “A Força da União”.

Me sinto feliz por fazer parte desta grande história e meu sentimento 
é de gratidão a todas as pessoas que aceitaram o desafio, acreditaram e 
participaram da feira (expositores, parceiros comerciais, palestrantes,

A Feinagro foi ótima, trouxe excelentes resultados 
para a nossa Cooperativa e para o nosso cooperado, 
produtor rural e comunidade de um modo geral.

Foram ministradas palestras, difusão de 
informações, tecnologia, ofertas de bons negócios.

Muito movimento para a nossa cidade e para o 
comércio local.

as cidades. Pela primeira vez, a COMIVA realizou durante
à Feira, a Exposição de Flores, combate ao Câncer (AVCC),
uma ação solidária e social. Parabéns para o Grupo de

Mulheres Cooperativistas e a toda Diretoria da AVCC pela bonita ação! Gostaria de agradecer e convidar a todos 
para fazermos uma Feira ainda melhor em 2020!

Divulgou a força da COMIVA, do município de Mineiros e toda região.
Mostramos também a capacidade de articulação junto aos nossos políticos, 
representantes de classes e das empresas de grande representação. Adquirimos 
experiência para realizar as próximas Feiras. O principal objetivo foi, difundir 
as inovações tecnológicas desse segmento, fortalecendo a integração do 
produtor rural, e promovendo a geração de negócios que aquecem a economia 
dos municípios. Esses eventos possibilitam a troca de informações técnicas 
e atualização dos métodos de trabalho, promovendo a integração entre os 
municípios e produtores, e ainda, demonstrando a importância do campo para

É uma Feira para toda comunidade de 
Mineiros e região...

É com muita alegria que venho agradecer a presença 
de todos cooperados, autoridades políticas e lideranças 
ruralistas em nossa Feira de Negócios Agropecuários. É 
um evento  realizado para toda comunidade mineirense. 
Em sua terceira edição, a Feira bateu recordes em
público e presença de autoridades. Foi uma excelente oportunidade de negócios na área de 
implementos agrícolas e principalmente na parte de insumos pecuários. A Feinagro 2019 
consolidou mais um ano, com resultados excelentes. Nós da Diretoria da COMIVA, saímos 
felizes e com sentimento de realização.

O produtor rural pôde conferir na prática, o que há de melhor em tecnologia em 
máquinas e equipamentos com as ótimas condições de financiamento do mercado. Já os 
campos demonstrativos, foram completamente diferenciados, se consolidando com várias 
empresas participantes.

Destacamos também, a importância do apoio das autoridades políticas do nosso 
município e Estado, parceiros, como Instituições Bancárias, FAEG, Senar, Prefeitura 
Municipal de Mineiros, Sindicato Rural e todas as outras
entidades que estiveram conosco.

Agradeço também, a todos os colaboradores que estiveram a serviço da nossa feira com muita dedicação e 
competência! Obrigado a todas as pessoas que se fizeram presentes! Até 2020 na próxima feira.

Régis Resende Machado - Secretário Comiva
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A  Missa em Ação de Graças pela 3ª Edição da 
Feira de Negócios Agropecuários da COMIVA, em 
Mineiros-GO, foi realizada, no dia 03/05 (sábado), 
na semana anterior ao evento. Com início às 19h, a 
missa foi celebrada pelo Dom Thiago Ferreira Silva , 
com a participação do Coral da Igreja São Bento, dos 
diretores, conselheiros, colaboradores, cooperados, 
familiares e toda comunidade.

Para diretoria da COMIVA, não poderíamos 
nunca pensar em algo mais digno do que se render 
à graças. Quando falamos de ação de graças, nos 
vem logo à mente a celebração da Eucaristia, que 
é uma palavra que vem do grego e que significa 
justamente isso, ação de graças. Nesse caso, 
estamos celebrando o sacrifício de Cristo que liberta 
o homem do pecado e da morte e o consagra, junto 
com toda a criação, novamente ao Pai, para sua 
Glória.

Para essa Ação de Graças que é a missa, 
podemos levar toda a nossa existência. Todas as 
dores e alegrias, dificuldades, sucessos, dúvidas e 
preocupações.

Diante deste objetivo, a diretoria da COMIVA, 
acredita que é desta forma que alcançaram o
sucesso e a vitória, unindo forças com as pessoas, 
e principalmente, com a infinita presença 
misericordiosa de Deus.

Primeira Missa em Ação 
de Graças pela Feinagro foi 
realizada pela Diretoria
da COMIVA

justamente isso, ação de graças. Nesse caso, 

Aconteceu durante a Feira de Negócios 
Agropecuários da Comiva, o Projeto em parceria 
com a UNIFIMES de educação ambiental, com 
acompanhamento de técnicos e alunos da 
Universidade.

 O espaço foi visitado por diversas pessoas 
entre alunos, famílias e muitas crianças. A principal 
atração foi a “Casa da Árvore”, a qual foi construída 
com muito capricho.

Houve também, ensinamentos sobre manejo 
da fauna, insetos benéficos, plantio de árvores 
e informações sobre áreas de preservação 
permanente- APP, com acompanhamento de 
técnicos, o que permitiu que o plantio fosse realizado 
da forma mais adequada.

 O projeto foi realizado com objetivo de 
ampliar a massa verde com o plantio de árvores, 
contribuindo, assim, para conservar o meio ambiente, 
deixando o local arborizado, uma medida que traz 
diversos benefícios, como armazenamento de 
carbono, redução da poluição do ar e de ruídos, 
sombreamento, restauração de solos degradados e 
embelezamento.

“O exemplo que vem de nós e devemos deixar um 
mundo cada vez melhor para as futuras gerações. 
Obrigada pelo carinho”.

Projeto Ambiental 
ofereceu entretenimento e 
acompanhamento no plantio de 
mudas

Foto: Leonardo Frota
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A gente não faz
só uma revista!

A gente faz
a revista que
gostaríamos

de ler!
Assine a Revista Leite Integral e receba, 
todos os meses, em sua casa, o 
conteúdo mais completo da pecuária 
leiteira do Brasil!

Ou ligue (31) 3568 0144
Nós vamos te atender 
como você nunca foi aten-
dido antes!

www.revistaleiteintegral.com.br
assinaturas@revistaleiteintegral.com.br
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FEINAGRO supera expectativas 
e se consolida como uma das 
maiores feiras agropecuárias de 
Goiás  

A maior edição da FEINAGRO - Feira de 
Negócios Agropecuários da COMIVA, foi encerrada 
com êxito acima do esperado. A começar pelo 
aumento considerável de expositores e público. 
Foi também, a primeira vez que um governador do 
Estado traz seu ‘staf’ para conhecer e prestigiar o 
evento.

Nesta edição, os produtores rurais de 
Mineiros e de várias partes do estado puderam 
encontrar todas as soluções para suas atividades, 
incluindo máquinas e implementos de avançado 
nível tecnológico e inovações em tecnologia digital 
para o campo, que incrementarão a produtividade, 
a rentabilidade, a sustentabilidade das culturas.

Uma edição para ficar na história, e que 
teve a contribuição de várias pessoas e entidades 
na sua realização. “Com certeza, só alcançamos 
esse êxito todo, graças ao trabalho incansável e 
a dedicação da cada cooperado, colaboradores, 
expositores, produtores e de empresas parceiras. 
Agradecemos também a Prefeitura Municipal, 
pela confiança e apoio na realização da Feira”, 
destacou o Presidente da COMIVA, Fernando 
Resende Oliveira.

Na programação, foram realizadas 10 
palestras de grande relevância para o setor 
agropecuário; o I Workshop de Gestão do 
Agronegócio, uma parceria entre a COMIVA, 
SENAC, UNIFIMES e o grupo Mulheres do Agro. 

Destaque também para os cursos, 
experimentos, inovações tecnológicas, máquinas e 
veículos, que engrandeceram a FEIRA, deixando-a 
atrativa e momento único de aprendizado para os 
produtores rurais.

A 3ª FEINAGRO contou ainda, com a 
presença especial de personalidades políticas 
e empresariais, como o Governador Ronaldo 
Caiado, Deputado Federal José Mário Schreiner, 
do Prefeito Agenor Resende, do Presidente da 
APROSOJA BRASIL Bartolomeu Braz Pereira e 
das grandes empresas parceiras que fizeram 
deste evento único e grandioso para o agronegócio 
do micropolo econômico de Mineiros e para a 
COMIVA.

Foto: Pagotto Filmes

Por: Vilmar Pinto

Fotos: Leonardo Frota
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FEINAGRO recebe Governador 
Ronaldo Caiado e Deputado Federal 
José Mário Schreiner

Em visita a Feira, o Governador ressaltou 
a qualidade, beleza e organização da FEINAGRO 
2019. Conhecido pela sua extensa folha de 
serviços prestados ao setor do agronegócio, 
Ronaldo Caiado fez questão de vir a Mineiros. 
“Não poderia jamais deixar de prestigiar 
esta feira, que em seu terceiro ano apenas, 
já é referência de inovação e de difusão do 
conhecimento aos produtores da região”, disse o 
governador, lembrando que, cancelou toda a sua 
agenda para poder estar em Mineiros.
 Acompanhado pelo Presidente da COMIVA, 
Fernando Resende Oliveira, Deputado Federal 
José Mário Schreiner, Prefeito Agenor Resende, 
Secretário Estadual da Agricultura Antônio Carlos 
Neto, pelo Presidente da Emater Pedro Leonardo 
e Deputado Estadual Paulo César Martins, dentre 
outros, Ronaldo Caiado fez um ‘tour’ pela feira, 
visitando os estandes, falando com expositores e 
cidadãos e admirando a estrutura montada para a 
realização da FEINAGRO.
 Grato pela vinda de Ronaldo Caiado, à 
Feira, o Presidente da COMIVA, Fernando Resende
Oliveira, deu boas-vindas ao Governador e demais 
componentes da comitiva que o acompanhava,
agradecendo também todos que colaboraram 
para o sucesso da FEINAGRO 2019.
“Muito obrigado Governador Ronaldo Caiado por 
nos honrar com sua presença. Sabemos de toda 
sua luta pelos nossos produtores. Muito obrigado 
também a todos vocês cooperados, colaboradores, 
expositores e produtores rurais, que fizeram 
dessa, a melhor FEINAGRO já realizada pela 
COMIVA”, disse o Presidente.
Representante de Mineiros e região e na 
Câmara Federal, o Deputado Federal José Mário 

Schreiner, ressaltou o trabalho que a atual 
diretoria vem fazendo a frente da COMIVA.
“Cumprimento ao Fernando e toda diretoria da 
COMIVA pelo esforço em realizar uma Feira tão
importante para a evolução do agronegócio de 
Goiás. E informo em primeira mão, que entrei 
com uma emenda na Câmara Federal solicitando 
recursos para a recuperação das estradas e 
rodovias de Mineiros e Região”, disse ele.

Fotos: Leonardo Frota

- Visita do Governador do Estado de Goiás na FEINAGRO 2019 em Mineiros - GO

Por: Vilmar Pinto
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Reivindicações Cooperativistas

Ações Sociais

Aproveitando a vinda do governador à Feira, o 
Presidente da COMIVA, Fernando Resende
Oliveira, entregou a Ronaldo Caiado um ofício 
solicitando o apoio do Governo Estadual e da 
Prefeitura Municipal, para a recuperação das 
Rodovias GO 341, GO 306, GO 194, GO 461, GO 220, 
BR 158 e também, pedindo a duplicação da BR 
364. Ofício em mãos, o governador garantiu que 
fará o possível para atender as reivindicações de 
Mineiros e região.

A 3ª Edição da Feira de Negócios Agropecuários 
da COMIVA, teve o patrocínio do Banco do Brasil, 
o qual trabalhou constantemente, nos três dias de 
feira, para possibilitar mais agilidade,
comodidade e simplificação dos processos.

Acesse o site: www.feinagro.com.br e fique por
dentro de todas as novidades!

Fotos: Leonardo Frota
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Cuidados com bezerros récem-nascidos
A criação de bezerros exige muito cuidado 

quando o assunto é manejo. A orientação é do 
Dr. José Abdo Hellu, que proferiu palestra na 
FEINAGRO dia 09 de maio passado. O alerta está 
baseado na grande mortalidade de bezerros, o 
que, segundo o especialista, pode gerar enormes 
prejuízos para o produtor.
“O lucro da pecuária bovina é o bezerro e o leite 
que a vaca produz. Após o nascimento do bezerro, 
tanto ele quanto a vaca devem ser muito bem 
cuidados para que se evite as doenças pós-parto, 
pois a vaca precisa produzir leite e o bezerro 
precisa desse nutriente para se desenvolver de 
forma sadia”, explicou o Dr José Abdo Hellu.

Outro cuidado que o pecuarista deve ter 

com os bezerros, conforme o palestrante, e não 
manter bezerros jovens por muito tempo em 
estábulos e currais com pouco espaço e sem 
luminosidade adequada, pois isso prejudica 
o desenvolvimento ósseo dos animais. Eles 
precisam de espaço livre para correr e saltar 
muito, o que ajuda a treinar o aparelho locomotor 
e desenvolver o esqueleto.

Ele também chamou a atenção dos 
pecuaristas para o cuidado com as instalações 
onde ficam os animais. “Tem que ter boa 
ventilação e proteção contra calor e frio excessivo 
é importante para o bem-estar dos animais”, 
reforçou ele.

Foto: Pagotto ComuniçãoFoto: Pagotto Comunição

“Achei muito interessante a palestra, pois abordou 
problemas que enfrentamos na nossa atividade e 
que nos causam grande prejuízos lá no campo”.

“Foi uma palestra boa, o palestrante tem domínio 
sobre o assunto e passou protocolo para as 
doenças dos animais. Isso vai nos ajudar bastante 
no dia a dia”.
Vanessa Vieira de Rezende Souza 
Agropecuarista

Menon Oliveira Carvalho
Agropecuarista

Repercussão:

Palestra FEINAGRO:  
Sucessão nas 
Empresas Familiares

Este tema  causa reflexões e questionamentos entre 
as famílias empresárias,  e,  uma sucessão bem 
conduzida  leva à longevidade da empresa e garante 
o patrimônio familiar.
Muitas são as questões relacionadas à sucessão 
familiar nas empresas; dentre elas podemos refletir 
sobre o momento ideal, qual é a pessoa que deve 
conduzir,  a criação do Conselho de Administração, 
do Conselho Familiar,  a preparação do sucessor  
e a oficialização deste perante os familiares, 
colaboradores, fornecedores, acionistas;  enfim, 
todos os envolvidos direta e indiretamente com os 

Por: Vilmar Pinto
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DEPOIMENTOS:

negócios da empresa. Iniciar o processo sucessório 
ideal é parte de um momento de reflexão, e 
posteriormente, de profundo planejamento, que 
deve ser iniciado pelo Fundador da Empresa.

O Fundador da empresa é quem conhece 
profundamente o negócio; a criação e crescimento 
da empresa ocorreu em razão de suas ideias, suas 
percepções e ações perante o  mercado, portanto, 
cabe à ele iniciar o treinamento do sucessor, 
ainda quando estiver trabalhando na empresa. A 
experiência do  fundador poderá ser vivida pelo seu 
sucessor, as dúvidas e a busca por soluções mais 
adequadas serão experenciadas em conjunto, desta 
forma, vai se consolidando o aprendizado.

Cabe ressaltar que, quanto mais o sucessor 
estiver engajado com a empresa, vivendo sua 
cultura, conhecendo profundamente as diversas 
áreas que compõe o negócio melhor serão suas 
decisões futuras, viver o cotidiano da empresa dá 
ao sucessor a experiência operacional, tática e 
estratégica do negócio.
 A criação do Conselho de Administração é 
essencial na sucessão, pois é a partir dele que são 
definidas as estratégias da empresa, bem como as 
regras, os códigos de conduta, a forma de prestação 
de contas e apresentação de resultados. Através do 
Conselho de Administração pode-se estabelecer 
algumas regras que tratem da morte de algum 
membro da família e a adoção das medidas em 
relação à cotas e questões  patrimoniais. A criação 
do Conselho de Administração e o estabelecimento 
de regras de conduta evita conflitos familiares e 
possibilita que a gestão não seja comprometida.
 Sobre o Conselho Familiar ele é 
imprescindível. Nesse Conselho, a Família 
Empresarial define as estratégias da Família no 
negócio, define seu regulamento para entrada 
dos membros, para a saída, bem como sobre os 
resultados.

Outro ponto relevante no processo 
mencionado é o treinamento do sucessor, esse 
deve ser qualificado para o cargo e função. É 
imprescindível que a vivência em relação ao negócio 
seja alinhada ao conhecimento, pois a inexistência 
de algum destes aspectos dificulta o bom resultado 
no desenvolvimento do processo de sucessão. É 
também necessário, que o sucessor desenvolva 
inúmeras competências, dentre elas, gerir pessoas 
e solucionar conflitos, pois isto, garantirá melhores 
posicionamentos e mediação em momentos de 
crise, ou mesmo de análise crítica para realizar 
alguma transação com o mercado.

É importante realizar um momento de 
passagem do Fundador para o Sucessor para que 
este seja um marco no ciclo de vida da empresa. 
Um dos desafios do sucessor é ter  o carisma e 
liderança do fundador ou não, no caso do então 
fundador ter trabalhado de maneira equivocada 
as suas relações interpessoais , o impacto destes 
aspectos só poderão ser minimizados com um 
processo que permita o amadurecimento da 
sucessão dentro da empresa.

Tornar-se uma Família Empresária é um 
desafio à ser conquistado, é permitir às gerações 
futuras a possibilidade de dar sustentabilidade ao 
negócio de forma profissional. Sem dúvida, planejar 
a sucessão é uma mudança de cultura.

Agenor Rodrigues de Rezende
Prefeito de Mineiros - GO:

Severino Ernesto Rezende Vilela
Jovem Liderança
Estudante de Medicina Veterinária
Filho do Cooperado: Belarmino Rezende Vilela

Casal Magdo Sérgio D. Furtado e  Claúdia B. 
Furtado Presidente do Lar Bom Pastor

A Prefeitura Municipal de Mineiros 
reconhece a importância da 
agricultura e pecuária no Município 
tem uma imensa satisfação em 
ser parceira e apoiar a Feinagro, 
desde a sua primeira edição. 
Parabenizamos a COMIVA pela 
realização da Feira, pois a mesma, 
além de compartilhar tecnologias 
e novidades do agronegócio veio 

para agregar valor ao Município de Mineiros, aumentando 
o turismo local, gerando empregos e movimentando 
consideravelmente a economia da região.

“Recebi várias informações 
que pude transformar em 
conhecimento e servirá para 
minha vida.  A COMIVA é parceira, 
acredita que o crescimento 
deve ser igual entre todos que 
fazem parte. Pensando nisso ela 
compartilha e cresce junto com os 
cooperados.”

“O Lar Bom Pastor vem agradecer 
a Comiva por poder participar e 
contribuir pelo sucesso da terceira 
edição da Feinagro. Sucesso esse, 
que se estende desde a grande 
participação das empresas e acima 
de tudo, da Diretoria da Comiva, que 
com  muita competência, dirigiu 
muito bem o evento , dando suporte 
a todos. Parabenizamos também, 

a visita do Governador de Goiás, Ronaldo Caiado e do nosso 
Deputado Federal José Mário Schereiner, que fechou a 
terceira Feinagro, com chave de ouro!! Parabéns COMIVA, 
obrigado pela parceria, esperamos estar juntos na quarta 
edição da Feinagro”.

Adriana Ferreira
Fundadora da Radikal Aventura,
Coaching como ferramenta no 
processo de sucessão,
Professora Universitária de Pós 
Graduação nas IES – IPOG, ALFA, 
FASAM.
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Jornalista 
Kellen Severo 
indica as 
tendências
para o setor 
agropecuário

O Agronegócio na Era Bolsonaro, foi 
o tema da palestra de abertura, da 

terceira edição da Feira de Negócios 
Agropecuários- FEINAGRO. A Jornalista 
e apresentadora do Canal Rural Kellen 
Severo, com muita simpatia despertou 

a atenção de cerca de 200 pessoas 
entre cooperados, produtores rurais, 
lideranças ruralistas e universitários. 

Na oportunidade, Kellen, destacou que 
há muita expectativa pela frente entre 

as pessoas e produtores, que realmente 
a rentabilidade no agronegócio vai 

melhorar.
 Segundo ela, existe um estado 

de ânimo e otimismo, não mais 
aquela euforia desacerbada, aquela 

empolgação que aconteceu lá no final 
de Outubro, quando bateu recorde 

este otimismo no agronegócio, pós-
eleição. Agora as expectativas já se 

acomodaram um pouco, nesses últimos 
4 meses de governo, porém, acredita 

que o setor agropecuário vai melhorar e 
apresentar bons resultados neste novo 

governo.

Foto: Leonardo Frota
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A força do Agronegócio em Goiás…..

“Quero  inicialmente 
cumprimentar a COMIVA pela 
realização da 3ª FEINAGRO, 
nós observamos na terceira 
edição, o crescimento que esta 
Feira teve. Um dia como hoje, 
um Governador do Estado, 
cancelar toda a sua agenda 
administrativa e política e se 
deslocar a Mineiros, isso mostra 

o  prestígio desta Feira, e acima de tudo, da realização e dos 
realizadores dela.
 Portanto, a nós como parlamentar, como Deputado 
Federal, como Presidente da FAEG, que somos parceiros 
da FEINAGRO, sem dúvida nenhuma, é um motivo de 
alegria muito grande e satisfação em estar aqui junto 
com o nosso Deputado Estadual Paulo César Martins 
que nos acompanha, nosso Secretário da Agricultura de 
Goiás Antônio Carlos, Isaac, nosso Presidente do Sindicato 
Rural, Presidente da Comiva Fernando e o Leonardo que 
é mineirense também, Presidente hoje da EMATER, e 
queremos crer que esta Feira vai ajudar a transformar ainda 
mais o setor agropecuário, transformar ainda mais o Agro 
aqui da nossa região para melhor, na geração de emprego. 
E nesse aspecto também estamos trabalhando em 
Brasília, trabalhando firme na reforma previdenciária tão 
necessária para o nosso país, claro que tem alguns pontos 
que nós temos que discutir mais profundamente, mas nós 
precisamos de uma reforma previdenciária, nós precisamos 
de uma reforma tributária, nós precisamos recolocar o 
país, o Brasil nos trilhos, nos eixos, esse é o momento exato 
e aqui eu quero também dizer que o governador Ronaldo 
Caiado com o apoio da Assembleia Legislativa, tem se 
esforçado diuturnamente para recolocar o Estado de Goiás 
nos trilhos. Desejo sucesso absoluto a esta Feira e é claro, 
que nos próximos anos ela pode estar avançando ainda 
mais, contando com o total apoio nosso em Goiânia e em 
Brasília”.

O Banco do Brasil como o 
maior parceiro do Produtor 
Rural no país esteve presente 
mais uma vez na COMIVA, sua 
atuação na feira foi reforçada, 
intensificando as ações da equipe 
de funcionários especializados 
em agronegócios e capacitados 
a oferecer o melhor atendimento 
ao produtor rural, dando 
celeridade ao processo de 

contratação online de operações, alavancando negócios e 
contando com o apoio de revendas parceiras que atuam por 
meio da Esteira Agro BB.
 Estivemos trabalhando constantemente para 
possibilitar mais agilidade, comodidade e simplificação dos 
processos. A divulgação de nossos produtos e serviços em 
uma feira tão expressiva, reforça o papel protagonista do BB 
no agronegócio brasileiro, proporcionando bons negócios e 
melhoria na experiência com nossos clientes.
Investindo cada vez mais em soluções digitais para seus 
clientes, disponibilizará várias alternativas para facilitar o 
processo de aquisição de bens.

Parabenizo a Diretoria do 
Fernando que foi vitoriosa, 
bem sucedida, bastante 
merecido! Acredito muito no 
cooperativismo, para trazer 
oportunidades aos produtores, 
principalmente aos médios 
produtores, pequenos produtores 
e também aos grandes. O 
produtor fica competitivo 

participando de uma Cooperativa, tanto na venda dos seus 
produtos, como na compra dos seus insumos, enfim, é um 
suporte que o produtor tem, uma tranquilidade que ele 
vai ter de ser competitivo. A  APROSOJA Brasil, a FAEG, 
busca cada vez mais incentivar o cooperativismo, que é o 
braço comercial do produtor rural. Então nós acreditamos 
que com essa nova gestão, nós teremos o resgate daquela 
região que busca muito por isso, que busca trazer o 
produtor de volta, para que ele possa se entender, para que 
ele possa ser bem representado pela Cooperativa.
 Estivemos na FEINAGRO participando, mostrando 
as nossas ações políticas em prol do produtor rural, ações 

técnicas que são construídas dentro da frente parlamentar 
da agricultura, enfim, de órgãos que as vezes o produtor 
não tem conhecimento, mas nós estivemos lá apresentando 
e também mostrando que essas entidades permanecem 
unidas, que elas tenham entendimentos entre si, em prol de 
um objetivo só, que é o crescimento da produção agrícola.

Deputado Federal e Presidente da FAEG; 
José Mário Schereiner

Gerente do Banco do Brasil - Mineiros - GO 
Ronei Lino da Silva

Presidente da APROSOJA Brasil,
Bartolomeu Braz

Entre os dias 8 e 10 de maio, o 
Sicoob Mineiros esteve presente, 
mais uma vez, na FEINAGRO. 
Este é o terceiro ano em que 
a cooperativa marca presença 
no evento, tendo evoluído sua 
participação de patrocinadora 
para expositora, oferecendo 
taxas diferenciadas para que os 
cooperados aproveitassem as 

melhores oportunidades e condições para seus negócios. 
A FEINAGRO já era aguardada pelos cooperados do Sicoob 
Mineiros, que este ano comemora 30 anos de atuação e 
importantes resultados, como uma das cooperativas mais 
eficientes do Brasil e a 9º maior cooperativa de Goiás, com 
ativos excedentes aos R$326 milhões.

Presidente da Sicoob, Augusto de Oliveira 
Carvalho

No Sicredi você encontra de 
tudo que a sua propriedade 
rural precisa, créditos, seguros, 
investimentos, cartões e 
consórcios. Nosso compromisso 
é estar ao seu lado. Por isso, 
oferecemos os produtos e serviços 
financeiros que ajudam no seu 
crescimento, sempre de um jeito 
mais próximo e descomplicado 
para o produtor rural..

Gerente do Sicredi - Mineiros - GO
Rafael Fich Gomes Carneiro
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Cooperando com o próxino…...
Projeto de Mulheres da COMIVA 
apoia AVCC

A AVCC Mineiros, em parceria com a COMIVA, através 
do Projeto de Mulheres Cooperativistas, esteve presente 
também, na Feira de Negócios Agropecuários FEINAGRO, 
com stand para vendas de flores e plantas de Holambra-SP,  
O resultado líquido foi de 13.059,05. Toda receita foi revertida 
para manutenção do Centro de Apoio Mineiros, o qual abriga 
pacientes em tratamento contra o câncer, na cidade de 
Barretos-SP.
 Na ocasião, a AVCC foi visitada por produtores da 
região, empresários do setor agrícola e políticos.

“A FEINAGRO gerou negócios 
e conhecimento através das 
palestras e cursos, tudo de 
forma organizada. Agradecemos 
o apoio e reconhecimento 
ao valor da ação social em 
nossa comunidade, parabéns 
à Diretoria da COMIVA, 
colaboradores e parceiros.”

“A participação da Emater foi 
muito importante, visto que a 
Feinagro é uma grande vitrine. 
Pudemos mostrar os trabalhos 
voltados para o desenvolvimento 
da agricultura familiar de 
Mineiros e região.
Contamos no estande da 
Emater com a participação 
de agricultores de verduras, 

frutas, produtos orgânicos, artesãos e agroindústrias 
familiares. Além disso, contamos ainda, com a presença 
das instituições parceiras da agricultura familiar no balcão 
de atendimento do Programa de Astec, com destaque para 
os trabalhos relacionados a Indicação Geográfica do Queijo 
Cabacinha”.

“Estar ao lado da COMIVA na 
3ª FEINAGRO se torna nossa 
obrigação, tendo em vista, que 
somos parceiros da Cooperativa 
à mais de 7 anos. A GIRO AGRO 
se orgulha desta parceria 
que vem sendo desenvolvida, 
sempre pautada em produtos, 
serviços e qualificação 
técnica nos segmentos de 
tecnologia de aplicação, nutrição e fisiologia de plantas e 
com o compromisso de levar as melhores soluções aos 
cooperados.
Agradecemos a Diretoria da COMIVA, pela parceria e pela 
participação na 3ª edição da FEINAGRO COMIVA!”

“Empresas visionárias e 
empreendedoras estão sempre 
inovando para melhor atender 
seus clientes. Com isso, estão 
sempre à frente da concorrência. 
Essa é a postura da COMIVA. A 
cooperativa caminha em direção 
a melhorar e facilitar a vida de 
seus clientes. A MSD e a COMIVA 
já são parceiras há mais de 6 
anos e é notória as transformações e melhorias que vimos 
durante essa caminhada dentro da cooperativa. Estamos 
juntos para o que precisarem pois sabemos que juntos 
somos imbatíveis. Que nossa parceria se torne cada vez 
mais sólida e duradoura”.

“A FEINAGRO está crescendo 
ano a ano, e, a FMC estando ao 
lado da COMIVA nesta 3ª edição 
reforça o nosso propósito de 
consolidar ainda mais a nossa 
parceria. O evento trouxe um 
novo conceito de fazer negócios, 
com a valorização da tecnologia 
para agricultura e pecuária, em 
produtos e serviços. A FMC tem 
o compromisso em levar as melhores soluções aos
negócios dos cooperados.”

“A UNIFIMES tem a grata 
satisfação de participar de mais 
uma edição da FEINAGRO! Para 
nós esse momento é relevante, 
pois nos oportuniza levar à 
sociedade mineirense parte dos 
produtos e serviços da nossa 
instituição e nos proporciona 
contato direto para compartilhar 
nossa identidade. Nós 

entendemos que a educação superior de qualidade contribui 
significativamente para gerar riqueza em nosso município, 
por meio do fortalecimento do agronegócio, com a formação 
de mão de obra qualificada, com o fornecimento de serviços 
de análise de solos, mudas, dentre outros. Parabéns à 
COMIVA pelo seu protagonismo em Mineiros e região!”

Sirlene Moraes
Presidente da AVCC

Márcia Maria de Paula, Engenheira 
Agrônoma e  Supervisora local da Emater 
Mineiro-GO.

Rodrigo Duarte
Gerente Regional de Vendas – Giro Agro

Thays Furtado de Freitas
Consultora Técnica em Pecuária da MSD 
Saúde Animal

Representante Técnica Comercial FMC
Sara Peixoto

Ita de Fátima Dias Silva
Reitora do Centro Universitário de Mineiros - 
UNIFIMES
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Nós da Bayer tivemos a honra 
de participar da 3ª edição da 
FEINAGRO, reafirmando nossa 
forte parceria junto a COMIVA. 
Esse importante evento vem 
de encontro com o propósito 
da Bayer: Inovação. Nesse ano 
em especial, apresentaremos 
uma inovação que mudará os 
conceitos de manejo de doenças 
em Soja.

“Superamos nossas expectativas 
nos resultados e  nas vendas.
Nosso maquinário destaque, foi 
o trator New Holland, modelo 
7630. Foram três pedidos, 
realizados com muito êxito!

A FEINAGRO tem se tornado 
cada vez mais positiva em 
negócios, e a Umuarama
Toyota reafirma esta parceria 
para os próximos anos, de forma 
a se consolidar no mercado de 
Mineiros-GO.
Comercializamos 07 veículos e 
o veículo destaque foi a Toyota 
Hillux.

“Foi excelente nossa participação 
na Feinagro. Fizemos muitas 
prospecções para negociações 
futuras. Participação foi boa 
diante da situação financeira 
atual, vendemos 03 tratores. O 
maquinário que mais chamou 
a atenção foi o Trator MF 6713 
de 135 cv, com transmissão 
automática.

“Nós da Cargill/Nutron temos o 
maior orgulho de participarmos 
da FEINAGRO 2019, esta feira 
de grande expressão regional e 
não poderíamos estar de fora, 
reforçando ainda mais a nossa 
grande parceria de sucesso com 
a COMIVA. Temos certeza do 
grande sucesso deste ano de 
2019 como nos outros anos que 
participamos. Acreditamos muito nesta feira por estarmos 
mais próximos com o produtor rural para
melhor podermos auxiliá-los para sua maior lucratividade. 
Neste ano, estaremos com mais inovações e novas 
tecnologias em nutrição animal para o produtor rural.

“A equipe da Real Máquinas vem 
externar, a toda equipe envolvida 
na realização da Feinagro 2019, 
em especial aos Diretores da 
COMIVA, os nossos sinceros 
agradecimentos pelo convite e 
o espaço concedido para que 
a Real Máquinas estivesse 
presente, expondo os produtos e 
serviços da marca John Deere, 
durante a Feira realizada no município de Mineiros/GO.
 É uma honra e uma grande satisfação para nós 
participarmos da FEINAGRO, pois acreditamos que o 
município de Mineiros precisa de eventos como esse, que 
impulsionam o agronegócio e aproximam os produtores do 
que há de mais atual no mercado.
 Nos sentimos muito orgulhosos em poder 
contribuir ainda mais com o sucesso deste evento e 
parabenizamos assim a COMIVA pela iniciativa, reiterando 
o nosso desejo que a Feira cresça a cada nova edição, 
alcançando ainda mais pessoas e impulsionando cada vez 
mais o desenvolvimento do setor agrícola e pecuário em 
nossa região.”

Tivemos bons resultados e 
agradecemos a Diretoria da 
COMIVA pela parceria.
O veículo destaque em 
nosso stande foi a Fiat Toro. 
Agradecemos toda população de 
Mineiros e região, pela visita em 
nosso stande.

Leonel Espósito de Lima Bayer

Ivan Prezotto - Paraíso Máquinas 

Murilo Santos de Oliveira – Gerente de 
Vendas Umuarama Toyota

José Silvestre- Gerente da Volmaq

Virgílio Leandro da Silva Cruvinel/Nutron

Leyna Fries
Diretora Administrativa Real Máquinas

Coordenador Técnico Comercial - Bovinos de 
Leite Goiás/Cargill Animal Nutrition

Paulo Afonso Torres –  Gerente da Paetto

Foto: Leonardo Frota

Público Feinagro 2019 - Mineiros - GO
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Projeto do Campo para a Cidade 
teve início na FEINAGRO COMIVA

A COMIVA realizou durante a terceira edição da Feinagro, o 
Projeto do “Campo para a Cidade”. Uma projeto idealizado 
pela nova Diretoria da COMIVA , que visa atender as 
necessidades das comunidades onde a Cooperativa está 
inserida, viabilizando melhorias nos aspectos social, 
econômico e cultural, como também, valorizar o trabalho 
artesanal dos cooperados(as). Entre os objetivos do projeto 
estão a qualificação da família do cooperado e a sua 
motivação para produzir mais e melhor. O cooperado(a) 
teve oportunidade de expor e comercializar seus produtos 
artesanais, fabricados na roça, durante a Feinagro, sem 
nenhum custo. Mais um benefício de ser cooperado COMIVA!

Participamos no 
dia 10/05 da da 
Feinagro, em Mineiros. 
Foram mais de 80 
expositores, trazendo 
as maiores novidades 
entre máquinas, 
insumos, veículos 
e artesanatos. Não 
dá para ignorar 
a potência do 

agronegócio minha gente. Vou continuar 
a minha luta de mais de 30 anos na 
defesa do produtor rural. Mas o que 
também não posso ignorar foi o caminho 
dado e recebido! Muito obrigado Mineiros 
- GO #SomosTodosGoiás#

Tivemos a 
oportunidade de expor 
nossos trabalhos 
artesanais, redes, 
tábuas para carnes, 
suportes para plantas, 
vasos e pilões de 
madeira durante a 3ª 
edição da Feinagro.
Temos certeza que o 
trabalho organizado, 
planejado, integrado, 
com união é garantia 

de melhoria da qualidade de vida de 
todos.. Graças ao cooperativismo, 
estamos crescendo nesta área de 
produtos artesanais e conseguindo 
realmente comercializá-los.
Com a participação no evento, tivemos 
a oportunidade de fortalecer a imagem, 
profissionalizar o nosso trabalho, 
comercializar e fazer contatos para novos 
negócios. Avaliamos positivamente a 
feira e sua organização!

Ronaldo Caiado
Governador de Goiás

Odjair Martins Santeiro 
Cooperado
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Ocorreu entre os 
dias 08 a 10 de Maio,  na 
FEINAGRO a Campanha 
de Vacinação contra gripe 
(influenza), dessa vez, 
com a dose quadrivalente 
que protege até 4 tipos 
de vírus, sendo eles: 
AH1N1 + AH3N2 + B + B. 
Participaram das atividades 
de imunização e controle 
integrantes do COMIVA 
Mais Saúde, SESMT e SESI.

A gripe é coisa séria e 
segundo dados da OMS, a 
doença afeta 3 a 5 milhões 
de pessoas e mata até 650 
mil delas todos os anos.
Tendo posse dessa 
informação foi incorporado 
a FEINAGRO 2019 esta 
campanha, a fim de somar 
forças com o Ministério 
da Saúde, que tem como 

objetivo proteger 59,1 
milhões de brasileiros que 
integram os grupos de 
risco nesse ano de 2019. 
Muitos não sabem,  mais na 
infância, a gripe mata muito 
mais que outras doenças 
que geram pânico nas 
pessoas como a meningite 
B por exemplo.
A campanha foi um sucesso 
pois através dela foram 
imunizados Cooperados 
e seus dependentes, 
Colaboradores e seus 
dependentes e também 
expositores.
 A equipe de 
Coordenação e organização 
da FEINAGRO, preocupada 
com a Segurança do 
público fecharam 
parceria e contaram 
com a ilustre presença 

do Corpo de Bombeiros 
Militar de Mineiros. O 
Major Pimentel cedeu a 
viatura de emergência e 
transporte rápido, assim 
como o Caminhão tanque 
para combate a possíveis 
Sinistros. Os profissionais 
e seus equipamentos 
permaneceram a disposição 
no evento durante os 03 dias, 
com efetivo de 06 integrantes.
Os bombeiros definiram 
com a Coordenação da 
Brigada e membros da 
brigada interna da COMIVA, 
estratégias de atendimento 
emergencial, a fim, de 
garantir um atendimento 
rápido e eficiente em caso 
de ocorrências de qualquer 
natureza, e dessa forma, 
atender prontamente todo o 
público em geral.

FEINAGRO 2019:
Saúde e
Segurança para 
cooperados,
colaboradores e
seus dependentes

Foto: Leonardo Frota

Foto: Leonardo Frota
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Fundação Chapadão realizou “Momento 
Tecnológico” na FEINAGRO

A Fundação Chapadão é uma iniciativa dos 
produtores da região de Chapadão do Sul-MS, que 
tem o objetivo de aprimorar a produtividade nas 
culturas de soja, milho, algodão, feijão e cana-de-
açúcar por meio da tecnologia, da pesquisa e de 
um monitoramento de pragas eficaz.

Parceira da COMIVA, desde a realização 
da primeira edição da Feira de Negócios 
Agropecuários, FEINAGRO, a Fundação presta 
serviços de agricultura de precisão, desde a coleta 
de solo georreferenciada, elaboração de mapas 
de fertilidade, recomendação de defensivos até 
a análise de resultados e faz parte da Patrulha 
Percevejo. A Fundação Chapadão é ainda, a 
primeira empresa a oferecer o monitoramento de 
outras pragas na região dos chapadões.

Neste ano, pesquisadores da Fundação, 
realizaram novamente na FEINAGRO, no dia 09 
de maio, o momento Tecnológico. Oportunidade 

em que apresentamos Desafios pós BT; Aspectos 
de Manejo de doenças na safra 18/19; Resultados 
de Cultivares de Soja na safra 18/19; Integração 
Lavoura; Pecuária e plantas de cobertura na 
região dos chapadões e a sua importância, 
identificação e manejo dos nematóides.

De acordo com o Eng° Agr. Germison V. 
Tomquelski, pesquisador da Fundação, estas 
pragas somadas podem levar a prejuízos 
próximos a 70%. O custo de manejo vem 
aumentando ano a ano, e, para o produtor, 
passar estes desafios é interessante ele estar 
bem informado, podendo hora posicionar as 
ferramentas onde ele pode tirar o máximo de 
benefício. “O produtor e técnico estando bem 
informados e olhando bem a sua lavoura, poderá 
ter maior rentabilidade, fatos estes presenciados 
com programas de monitoramento da Fundação 
Chapadão”, finaliza o pesquisador.

Foto: Leonardo Frota

Foto: Leonardo Frota
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Culturas de cobertura 
na região dos 
Chapadões

A cada safra, a região dos Chapadões 
se destaca na produção de grãos e fibra, na 
adoção de tecnologias e na expansão de novas 
áreas agrícolas. Tal pujança produtiva encontra 
respaldo na adaptabilidade geográfica, condições 
favoráveis de solo e clima e nos avanços 
agronômicos conquistados pela pesquisa nas 
últimas décadas. Porém, o atual modelo de 
exploração agrícola, marcado pela monocultura 
de soja no verão ou pelos sistemas sucessivos de 
soja-milho safrinha e/ou soja-algodão safrinha, 
tem induzido à insustentabilidade agronômica 
e econômica dos sistemas de produção, por 
provocar problemas sanitários das lavouras, 
degradação das propriedades químicas, físicas 
e biológicas dos solos, vulnerabilidade da 
propriedade agrícola às adversidades climáticas 
e queda nas produtividades das culturas, que em 
suma, elevam os custos de produção.

Ao longo do tempo, a migração gradual 
para os sistemas intensificados de produção 
tem impulsionado a não adoção de práticas 
conservacionistas de manejo do solo em muitas 
propriedades agrícolas nos Chapadões. O uso de 
culturas de cobertura na safrinha, por exemplo, 
tem sido negligenciado, em detrimento do cultivo 
de culturas que geram maior retorno econômico 
num curto período de tempo, como milho, 
algodão, sorgo e feijão.

Mediante tal cenário agrícola, está muito 
clara a real necessidade de diversificar os 
sistemas de produção e manter o solo coberto 
por maior período de tempo possível. Com base 
em inúmeras pesquisas, devido à boa produção 
de biomassa de parte aérea e do sistema 
radicular, recomenda-se o uso de gramíneas, 
principalmente, de braquiárias quando se objetiva 
a melhoria da estruturação do solo, a manutenção 

e incremento dos teores de matéria orgânica, 
a reciclagem de nutrientes, notadamente de 
potássio, a supressão de alguns patógenos e o 
melhor desempenho das culturas subsequentes. 
Entre as leguminosas, as crotalárias destacam-
se por seu ciclo relativamente curto. Contudo, 
podem ter sua produção de biomassa limitada 
quando semeadas tardiamente na safrinha 
(março-abril). Isto ocorre porque as crotalárias 
são consideradas sensíveis ao fotoperíodo, ou 
seja, o atraso da semeadura na safrinha estimula 
o florescimento precoce, e, consequentemente, a 
intensidade de seus benefícios diminuem.

Na escolha da cultura de cobertura, alguns 
aspectos devem ser levados em consideração, 
dentre os quais destacam-se: adaptação de 
cultivo na região; fácil aquisição de sementes, 
implantação e condução; não ser hospedeira 
de insetos praga e de patógenos; apresentar 
rápido desenvolvimento e; elevada produção de 
biomassa de parte aérea e raízes.

As culturas de cobertura podem ser 
cultivadas em sistema “solteiro”, após a colheita 
da cultura principal ou associadas com a cultura 
de interesse comercial, conforme ocorre no 
consórcio de milho com braquiária, em que a 
braquiária é semeada de forma simultânea ou 
defasada em relação ao milho.

Por fim, é prudente admitir que o 
cultivo de culturas de cobertura em regiões 
de Chapadões caminha a passos lentos e se 
esbarra na resistência e nos paradigmas por 
parte de produtores e/ou responsáveis técnicos. 
Infelizmente, entre o meio produtivo, ainda 
prevalece o costume enraizado de obter lucros 
com a atividade agrícola num curto período 
de tempo, o que faz prevalecer os sistemas 
tradicionais de monocultura e sucessão de 
cultivos.

Dr. Claudinei Kappes
Pesquisador – Fertilidade do Solo
Fundação Chapadão, Chapadão do Sul – MS

Foto: Leonardo Frota
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Cargill Nutrição Animal e COMIVA 
realizaram  análise de silagem durante a 

FEINAGRO 2019

A Cargill Nutrição Animal, por meio da marca Nutron, participou da 3ª edição da Feira de Negócios 
Agropecuários da COMIVA- FEINAGRO, realizada pela Cooperativa Mista Aropecuária do Vale do Araguaia 
(COMIVA). O evento aconteceu de 08 a 10 de maio, em Mineiros (GO).

 No estande, os pecuaristas puderam contar com a equipe técnica da Cargill e da COMIVA, para 
realizarem análise de silagem no local. “Oferecemos orientação sobre a qualidade da silagem através da 
análise em tempo real. Com a tecnologia Poliexpec (NIR portátil), pudemos fazer o diagnóstico do material em 
segundos”, explicou o Coordenador Técnico Comercial de Bovinos de Leite na região, Virgílio Cruvinel.

 Em geral, o processo de análise da silagem dura em média 15 dias, já que há a necessidade de envio das 
amostras ao laboratório. Com o serviço oferecido durante o evento, os pecuaristas puderam ter os resultados 
instantaneamente. “Foi uma oportunidade muito importante, já que eles receberam a orientação técnica de 
acordo a análise e terão melhores resultados na atividade, seja leiteira ou de corte”, acrescenta.

 Os visitantes também puderam fazer um tour 360º, na fazenda modelo na produção de leite, usando um 
óculo de realidade virtual. A atividade interativa mostrou as fases da produção e as tecnologias mais modernas 
presentes em cada etapa.

 No dia 08/05, a Cargill também promoveu uma palestra sobre “Confinamento: Uma ferramenta para 
maximizar os resultados da sua fazenda”, com consultor L.H. Carrijo. Já no dia 09/05, às 13hs, foi a vez do 
Consultor Henrique Freitas, o qual falou sobre, nutrição proteica para maior eficiência dos rebanhos leiteiros”.

Tecnologia portátil permitiu gerar dados sobre a qualidade 
da silagem em segundos

Foto: Leonardo Frota
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Foto: Leonardo Frota

Como se tornar um(a) líder de 
alta performance no agro

Muitos líderes acreditam que quando 
sua equipe está tendo resultados ruins a 
responsabilidade é somente dela e por este 
motivo tendem a criticar seus liderados, 
esperando que desta maneira eles tenham 
resultados diferentes e satisfatórios.

Mas o que acontece é que na maioria das 
vezes a responsabilidade por estes resultados 
é do líder, que não tem conseguido extrair de 
cada um seu potencial máximo. Para isso, 
existem várias ferramentas business, que tem 
como objetivo alavancar os resultados e obter 
alta performance. Uma delas consiste em 
validar, ou seja, elogiar, ao invés de criticar.

 Um bom líder precisa também 
entender sobre perfis comportamentais, para 
desta maneira tratar cada pessoa de maneira 
mais assertiva, além de ter a pessoa certa, no 
local certo, o que pode alavancar em muito os 
resultados de uma empresa.

Estas técnicas podem ser colocadas 
em prática tanto nos ambientes profissionais 
quanto pessoais e sociais, afinal, todos somos 
líderes em algum ambiente, seja em casa, no 
trabalho ou durante alguma conversa entre 
amigos.

 É muito importante que o 
desenvolvimento profissional seja levado 

aos liderados, mas precisamos entender 
que a mudança se inicia de cima para baixo 
e não o contrário. Quando eu mudo, todo o 
restante muda ao meu redor. Um líder de 
sucesso é aquele que entende de pessoas 
e consegue extrair delas seu melhor. 
“Apenas 15% dos sucessos financeiros de 
um indivíduo são devidos aos conhecimentos 
profissionais e cerca de 85% à competência 
na “engenharia humana” á personalidade e 
á habilidade para dirigir as pessoas.” (Dalle 
Carnegie- Como Fazer Amigos e Influenciar 
Pessoas) “Se você não entende de pessoas, 
você não entende de negócios.” (Simon 
Sinek) Quando você compreende isto e 
assume a autorresponsabilidade, buscando 
constantemente o desenvolvimento pessoal e 
profissional seu e da sua equipe, você passa 
a atrair, criar e manter o sucesso, pois ele 
nunca será maior que o seu desenvolvimento, 
mas sim proporcional.

Colaboração: Adriane Steinmetz
Produtora Rural, Jornalista,
Master Coach, Palestrante e Treinadora.

Foto: Leonardo Frota
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O Departamento de Insumos da COMIVA, 
preparou inovações da área agrícola que foram 
divulgadas aos produtores rurais e visitantes nos plots 
e áreas de experimentos durante a FEINAGRO 2019,  
na Afucomiva, em Mineiros-GO

 De acordo com o Supervisor Comercial de 
Insumos, Fabrício Borges, foi realizado o preparo 
da área com calagem e adubação do solo. Segundo 
ele, o maior objetivo, foi fazer com que esse espaço 
se consolidasse com experimentos de empresas 
parceiras, apresentando aos produtores rurais e 
visitantes, tecnologias, informação e conhecimento 
sobre as principais tendências na área do agronegócio, 
ou seja, os temas que, atualmente, têm mais 

impactado a rotina no campo, além de apresentar os 
portfólios de todos parceiros da COMIVA.

 Fabrício Borges, ainda destaca que, o 
apoio da UNIFIMES com maquinários e operador 
foi fundamental para o preparo da área de 
experimentos. Para esta 3ª Edição da Feira de 
Negócios Agropecuários da COMIVA, o visitante teve 
acesso às novidades em genética para culturas como, 
Híbridos de Milho, plantas de cobertura, adubação 
foliar, tratamento de sementes e outras tecnologias. 
Estiveram  presentes as empresas parceiras, 
Agroeste, GiroAgro, Biomatrix, FMC, Microquímica, 
Unifimes, Corteva, Fertigran, UPL e Bayer.

Foto: Pagotto Comunicação

Plots Agrícolas

Lavoura - vitrine trouxe sistemas 
de produção de grãos para a 

FEINAGRO 2019 

Foto: Leonardo Frota
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Procedimentos Simples 
podem aumentar 

produtividade

Recuperação e Conservação das 
Nascentes com base no novo 
Código Florestal

Em palestra na manhã da sexta-feira, 10/05, 
o Engenheiro Florestal e mestre em Produção 
Vegetal, Andrisley Joaquim da Silva, discorreu sobre 
a conservação e proteção de nascentes baseada no 
código antigo de 1965 e o atual de 2012, e sobre o que 
o produtor deve saber para não ter prejuízo e para não 
perder áreas, e também para não prejudicar o meio 
ambiente.

 Conforme explicou, o Código Florestal 
brasileiro institui as regras gerais sobre onde e de que 
forma o território brasileiro pode ser explorado ao 
determinar as áreas de vegetação nativa que devem 
ser preservadas e quais regiões são legalmente 
autorizadas a receber os diferentes tipos de produção 
rural.

“O Código utiliza dois tipos de áreas de 
preservação: a Reserva Legal e a Área de Preservação 
Permanente (APP).  A Reserva Legal é a porcentagem 
de cada propriedade ou posse rural que deve ser 
preservada, variando de acordo com a região e o 
bioma”, explicou Andrisley.

 Já as áreas de Preservação Permanente, 
prosseguiu o palestrante, têm a função de preservar 
locais frágeis como beiras de rios, topos de morros e 
encostas, que não podem ser desmatados para não 
causar erosões e deslizamentos, além de proteger 
nascentes, fauna, flora e biodiversidade, entre outros.

Repercussão

Belarmino Rezende Vilela 
Pecuarista

José Onério de Rezende
Agropecuarista

“Gostei muito, o palestrante falou sobre várias 
novidades na área, coisas que ainda não sabíamos, 
trazendo novos conhecimentos na área florestal, 
principalmente com as mudanças que houve.

“O assunto é de extrema importância, 
principalmente para nós produtores, e bem 
esclarecidos pelo palestrante. 

Fotos: Leonardo Frota



Fe i n a g ro  2 0 1 9

www . f e i n a g r o . c o m . b r

31

Procedimentos Simples 
podem aumentar 

produtividade
De acordo com especialistas, alguns 

procedimentos simples auxiliam o pecuarista a 
acertar o manejo da pastagem, para aumentar 
a produtividade, em até duas vezes, sem custos 
adicionais. Até mesmo na estação das chuvas, é 
essencial ficar atento para evitar problemas, que 
comprometem o pleno desenvolvimento do pasto.

 De outubro a março, o regime pluviométrico 
torna-se estável e favorável a culturas diversas e 
pastagens. Não apenas chove mais nesse período 
como também os fotoperíodos são mais longos e 
as temperaturas mais elevadas. Como resultado, 
o pasto ganha um verde próprio da mais bela 
paisagem campestre. Por outro lado, “é necessário 
seguir alguns cuidados para evitar a invasão de 
plantas daninhas e pragas. No período das águas, 
geralmente as plantas invasoras não são muito 
comuns no pasto. Mas isso não significa que 
não há possibilidade de encontrá-las em alguns 
locais da pastagem. Se detectadas, ainda que 
em pequena proporção, o controle imediato deve 
ser realizado. Quando as medidas são tomadas 
no início da invasão, o pecuarista impede uma 
alta infestação na área, que gera mais gastos no 
combate às ervas daninhas e afeta a uniformidade 
da pastagem.

 Da mesma forma acontece nas lavouras, 
devido às chuvas terem começado mais cedo, 
os plantios de soja foi antecipado e com isso, o 
cuidado com as pragas e as doenças nesta safra 
devem ser monitorados constantemente. Já estão 
aparecendo pragas como lagartas, percevejos e 
vaquinhas nos estágios vegetativos e as mesmas 
precisam ser controladas para não perder o timing 
das aplicações e termos consequentemente super 
populações destas pragas no decorrer da safra.

 A Equipe técnica da COMIVA está com 
muitas dicas e novidades nesta edição, para que 
você produtor rural obtenha sempre mais sucesso 
em sua atividade!  
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Indicação Geográfica do 
Queijo Cabacinha

Colaboração: MSc. Mariza Souza Dias
EMATER Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária

 Conforme o Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI, 2019), a Indicação Geográfica (IG) é um 
ativo de propriedade industrial usado para identificar 
a origem de um determinado produto ou serviço, 
quando o local tenha se tornado conhecido, ou quando 
certa característica ou qualidade desse produto ou 
serviço se deva à sua origem geográfica.

Como um alimento característico da 
culinária e tradição dos municípios que estão 
localizados na região da nascente do Rio Araguaia, 
o Queijo Cabacinha é um alimento que possui as 
características, qualidades e carga histórica que o 
habilita para requerer o selo de Indicação Geográfica.  

A proteção concedida por uma IG, além de 
preservar as tradições locais, possui o potencial de 
diferenciar produtos e serviços, melhorar o acesso 
ao mercado e promover o desenvolvimento regional, 
gera efeitos para produtores, prestadores de serviço e 
consumidores (INPI, 2019).

A descoberta desta possibilidade se deu no ano 
de 2011 numa Feira das Sementes de Mineiros, na 
qual técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, o MAPA, lançaram o desafio da 
certificação desse alimento à técnicos da EMATER e do 
Sistema de Inspeção Municipal dessa cidade.

De lá pra cá, várias reuniões de sensibilização, 
esclarecimentos e de trabalho já foram realizadas e 
agora estamos no momento da construção do Dossiê 
e da estruturação da Associação dos Produtores de 
Queijo Cabacinha.

No total, serão 10 municípios a ser certificados, 
sendo 5 de Goiás e 5 de Mato Grosso.

No momento, 14 instituições parceiras 
trabalham no processo da IG, sendo elas: MAPA; 
Emater de Mineiros e de Goiânia; Sebrae de Goiás e 
de Mato Grosso; UFG Regionais de Jatai e de Goiânia, 
UNEMAT de Alto Araguaia, UNIFIMES de Mineiros; 
Prefeituras de Alto Araguaia, Mineiros e Santa Rita do 
Araguaia; Território Rural de Identidade Parque das 
Emas; Cooperativas e Produtores de Queijo Cabacinha, 
que são os verdadeiros protagonistas nessa história.

 A IG do Queijo Cabacinha proporcionará o 
reconhecimento e a valorização deste alimento tão 
saboroso e único. O projeto da Indicação Geográfica 
deixou de ser um sonho e está se tornando realidade. 
A FEINGRO nos possibilitará contar os caminhos 
percorridos e convidá-los a caminhar conosco.
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Demonstrações em Plots 
Agrícolas foram atrações 
na Feinagro 2019

Demonstrações:

A FEINAGRO abriu espaço para demonstrações 
em sua área de plots agrícolas. A iniciativa fez  parte 
das ações de difusão do conhecimento das tecnologias 
geradas pela Cooperativa Mista Agropecuária do Vale 
do Araguaia. A Feira foi realizada de 08 a 10 de Maio, 
na AFUCOMIVA, em Mineiros(GO).

 Segundo o Técnico de Vendas de Insumo 
Agropecuário da COMIVA, Bruno Marchió, responsável 
pela área de pastagens, em parceria com a EMBRAPA 
trouxeram lançamentos na área de forrageiras para 
utilização em pastagens.

As principais cultivares apresentadas foram:

BRS Ipyporã: É resultado de um cruzamento 
entre B. ruziziensis e B. brizantha realizado em 1992, 
na Embrapa Gado de Corte e liberado pela Embrapa 
em 2017 em parceria com a UNIPASTO.

BRS Paiaguas: É mais uma excelente opção 
de Brachiaria brizantha para a diversificação de 
pastagens em solos de média fertilidade nos cerrados.

BRS Tamani: É o primeiro híbrido de Panicum 
maximum da Embrapa. Apresenta como

características porte baixo, com alta produção 
de folhas de alto valor nutritivo, produtividade e vigor, 
sendo de fácil manejo e resistente às cigarrinhas das 
pastagens.

BRS Quenia: É o segundo híbrido de Panicum 
maximum desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte 
e parceiros e vem para o mercado para suprir uma 
demanda por uma cultivar produtiva e de excelente 
qualidade, de porte intermediário, com folhas macias 
e colmos tenros, alto perfilhamento e de fácil manejo.

BRS Zuri: É uma gramínea cespitosa, que 
deve ser manejada preferencialmente sob pastejo 
rotacionado.

As demonstrações feitas nas áreas de 
experimentos foram realizadas na FEINAGRO 
COMIVA, pelas áreas pecuária e agrícola. Há um 
trabalho importante no preparo do solo, com correção 
anual, revolvimento para incorporação de corretivos 
e fertilizantes e posterior cultivo de espécies de 
cobertura. Tudo isso visando à construção de um bom 
ambiente de produção para as espécies agrícolas 
a serem implantadas e demonstradas durante 
a FEINAGRO. Depois, foram feitas aplicações de 
herbicidas, inseticidas e fungicidas para apresentação 
dos cultivos em bom estado nutricional e sanitário.

www . f e i n a g r o . c o m . b r
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Clicks da
Feira
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Confira mais em nosso
site: www.feinagro.com.br
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Produtos da Roça…..
Emater participa de 
Feira de Negócios 
Agropecuários em 
Mineiros-GO
Evento apresentou novidades 
do setor e ofereceu assistência 
técnica aos produtores

Ocorreu entre os dias 08 e 10 de maio a 3ª Feira 
de Negócios Agropecuários (Feinagro) no município 
de Mineiros. A Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) 
esteve presente durante todo o evento. Entre as 
atividades que a Agência apresentou, está na feira da 
Agricultura Familiar e plantão técnico no stand.

 O evento foi organizado pela Cooperativa 
Mista Agropecuária do Vale do Araguaia (Comiva) e 
teve como intuito apresentar novidades do setor de 
agronegócio. Além de oferecer cursos, palestras, 
painéis, atendimento técnico e consultorias.

 Nesse espaço, houve atendimentos técnicos 
e oficinas, além de uma feira permanente de 
agricultores familiares convidados pela Emater para 
expor seus produtos.

 Verduras, frutas, queijos, doces, panificados 
e artesanatos estão entre os produtos que estavam 
sendo expostos e comercializados pelos produtores.
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