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Região de Prudente deve produzir mais de 
80.807 toneladas de amendoim em 19.596 ha

Uma das principais pro-
dutoras de amendoim do 
Brasil, a região de Presi-
dente Prudente (oeste de 
SP) deve colher nesta sa-
fra 80.807 toneladas em 
área de 19.596 hectares. 
A estimativa foi feita pela 
Secretaria de Estado da 
Agricultura de São Paulo, 
a pedido da coluna Oeste 
Agropecuário, de O Im-
parcial.

Os números represen-

tam crescimento de 6,05% 
na produção e 15,8% em 
área. No ciclo anterior, a 
região produziu em 16.486 
hectares o total de 76.191 
toneladas do produto.

Além de Prudente, Jabo-
ticabal - conhecida como a 
“Capital do Amendoim” -, 
Marília e Tupã são as cam-
peãs do cultivo da oleagi-
nosa no Estado e no Brasil.

Em todo o Estado a esti-
mativa é de produzir 652 

mil toneladas em 174 mil 
hectares. Os números se 
assemelham aos resulta-
dos da safra passada, que 
registrou: 173 mil ha e 674 
mil toneladas. A produção 
contempla em torno de 2,5 
mil produtores no territó-
rio paulista.  

A produção no Estado de 
São Paulo representa 90% 
do total produzido no Bra-
sil. (Com informações da 
AgriculturaSP)
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Em todo o Estado a estimativa é de 
produzir 652 mil toneladas em 174 mil hectares

DIVULGAÇÃO 

Leilão oferta 150 reprodutores e fêmeas de alta qualidade genética

Mosca-do-chifre pode causar perdas de até 20% na produção
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Júlio Borba falou 
ao “Agro & Negócios”

SICREDI/DIVULGAÇÃO 

Edison Barbieri, 
é um dos mais influentes 

cientistas do mundo
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CRAMBE NO 
OESTE PAULISTA 
Entrevistado no programa “Agro 

& Negócios” deste domingo, dia 
13, na Rádio 101 FM de Presidente 
Prudente, o engenheiro agrônomo, 
Fábio Vanzei, destaca as vanta-
gens e oportunidades da produção 
de crambe no oeste paulista. Ele é 
diretor agronômico da Agro Novas 
Energias, que atua na mobilização 
para o desenvolvimento da cultu-
ra na região. Recentemente, houve 
reunião em Lucélia, município da 
Nova Alta Paulista.

MATÉRIA-PRIMA 
PARA O BIODIESEL 
O crambe é da família das crucí-

feras, assim como a mostarda, tem 
grande potencial para a produção 
de matéria-prima para o biodiesel, 
porém é mais conhecido na região 
Centro-Oeste do Brasil. No entan-
to, está chegando ao oeste do Es-
tado de São Paulo como uma ótima 
opção para a agricultura familiar.

Ouça a entrevista no 
www.norteagropecuario.com.br.

ORIENTAÇÕES 
FINANCEIRAS 
A produtoras e produtores rurais:  

Sicredi Rio Paraná PR-SP apresen-
ta possibilidades de investimentos 
para o setor do campo. No último 
domingo, dia 13, no programa de 
rádio “Agro & Negócios”, o asses-
sor de investimentos e consórcios 
da cooperativa de crédito Sicredi 
Rio Paraná PR-SP, Júlio Borba, em 
entrevista, detalhou o assunto. 

Confira mais no 
www.norteagropecuario.com.br.

PERDAS DE 
R$ 10 BILHÕES  
Conhecida inimiga dos pecu-

aristas brasileiros, a mosca-do-
-chifre gera prejuízos bilionários 
à pecuária nacional. Sem controle, 
o parasita pode causar perdas de 
até 20% na produção (corte e lei-
teira), equivalente a mais de R$ 
10 bilhões. “Além das perdas em 
produtividade, os bezerros de va-
cas infestadas chegam à desma-
ma com baixo peso e sofrem com 
doenças, como a anaplasmose”, 
afi rma Humberto Moura, gerente 
de produtos de animais de produ-
ção da Vetoquinol Saúde Animal, 
uma das dez maiores indústrias 
veterinárias do mundo.

AS SOLUÇÕES 
Os pecuaristas brasileiros dis-

põem de soluções rápidas e efi ca-
zes para controlar a presença da 
mosca-do-chifre nos rebanhos. A 
combinação de princípios ativos 
nessa batalha, afi rma Moura, é es-
sencial para agir contra o parasita 
sem prejudicar a produção. É o caso 
do brinco mosquicidaFiprotag 210, 
que possui formulação inovadora 
com associação exclusiva de Fi-
pronil com Diazinon. “A tecnologia 
combina dois ativos com modos de 
ação complementares, que pro-
porcionam o rápido controle da 
mosca-dos-chifres e pode prote-
ger os bovinos por até 210 dias. Im-
portante, o produto tem carência 
zero para produção de leite e para 
abate, com excelente relação cus-
to-benefício para os produtores.”, 
destaca o especialista da Vetoqui-
nol. (Da Texto Comunicação)

MATRIZES E 
REPRODUTORES 
 No dia 19 de março, a partir das 

13h (horário de Brasília), acontece o 
Leilão virtual de Matrizes e Repro-
dutores da Casa Branca Agropasto-
ril, Fazenda São Marco e CMF, de 
Fabiano Menotti, com a oferta de 
150 reprodutores e fêmeas de alta 
qualidade genética das raças An-
gus, Brangus, Ultrablack (primeira 
oferta de fêmeas) e também ini-
ciando a oferta de Black Simental.

UM DOS MAIS 
RELEVANTES DO MUNDO
O pesquisador do Instituto de 

Pesca (IP-APTA), da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Es-
tado de São Paulo, Edison Barbieri, 
é um dos mais infl uentes cientistas 
do mundo, de acordo com ranking 
da Stanford University (EUA) e 
editora Elsevier BV, em 2021. Gra-
duado em oceanografi a biológica e 
geológica, Barbieri atua no Insti-
tuto de Pesca desde 2010 e atual-
mente exerce o cargo de diretor do 
Núcleo Regional de Pesquisa do Li-
toral Sul do Estado de São Paulo. O 
pesquisador já publicou 161 artigos 
científi cos ao longo da carreira e já 
foi agraciado em 2015, 2016 e 2017 
como melhor profi ssional do ano 
no Brasil pela BRASLIDER. Em 2018 
também recebeu Cartão de Prata da 
Câmara de Vereadores de Bragança 
Paulista, em reconhecimento por 
sua dedicação à vida científi ca.

DEDICAÇÃO 
E ESFORÇO 
O ranking da Stanford University 

é considerado um dos mais sérios 
do meio científi co e foi criado a 
partir de um banco de dados dis-
ponível ao público contendo mais 
de 100 mil cientistas de ponta, que 
representam os 2% dos mais re-
levantes do planeta. “Não existe 
segredo, existe sim determinação, 
dedicação e muito esforço pesso-
al”, afi rma Barbieri. (Da Apta)


