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Atualize o IDEAGRI. Veja o passo a passo e as 
novidades da versão 125 
Informamos que, em consonância com nosso objetivo: MANTER O 
SISTEMA CONSTANTEMENTE ATUALIZADO, lançamos a nova versão 
do IDEAGRI. As principais novidades, dentre muitas, são: a 
funcionalidade para comunicação com dispositivos de identificação 
eletrônica e rotinas de nutrição (cadastros de nutrientes, de dietas e 
formação de grupos de manejo alimentar). Clique e faça o upgrade.  

 

A 5ª edição do dia de campo da Fazenda São João está 
chegando - faça já sua inscrição gratuita 
Venha trocar informações, gerar bons contatos, ter novas idéias e 
visitar nosso stand. O dia de campo é realizado em parceria com o 
ReHAgro e conta com palestras de profissionais da propriedade, 
técnicos do ReHAgro e convidados importantes, como o ex-ministro 
da Agricultura, Dr. Alysson Paulinelli. Clique, confira a programação 
completa e faça sua inscrição gratuitamente no site oficial do 
evento. 

 

A Fazenda Santa Luzia e o Feno Santa Helena 
receberam o Troféu Agroleite 2010 
Na última versão do Troféu Agroleite, Maurício Cabo Verde, da 
Fazenda Santa Luzia e o Feno Santa Helena foram agraciados nas 
categorias "Produtor de Leite" e "Forragens", respectivamente. O 
prêmio, de abrangência nacional, representa um importante 
reconhecimento da excelência das empresas em suas áreas de 
atuação. O IDEAGRI parabeniza nossos clientes e parceiros pela 
conquista. Clique e saiba mais. 

 

A Fazenda Rhoelandt sedia a 1ª edição do Evento "Alta 
na fazenda" com sucesso absoluto 
A Alta realizou a 1ª edição do "Alta na Fazenda" na propriedade de 
Ronald Rabbers, em Castro, PR. Mais de 500 pessoas visitaram as 
estações montadas na Fazenda Rhoelandt e puderam conhecer 
diferentes realidades de uma propriedade produtora de leite com 
lucratividade. A Fazenda Rhoelandt é cliente e parceira do IDEAGRI. 
Clique e veja os detalhes. 

 

Nova funcionalidade - Menu 'Todos' - mais agilidade 
para navegação no sistema 
Navegar no IDEAGRI ficou ainda mais fácil - confira a opção para 
acessar todas as rotinas do software desktop de um só local. O novo 
menu “Todos” permite uma visão global das funções do IDEAGRI, 
com acesso às mesmas, a partir de uma única tela. Clique e confira 
o passo a passo. 

 

Aprenda a limpar o teclado de seu micro 

  
 A vigésima sexta edição do 
Boletim destaca o lançamento 
da versão do IDEAGRI repleta 
de novidades. 

Confira as notícias sobre o dia 
de campo da Fazenda São João, 
sobre a entrega do Troféu 
Agroleite 2010 para a Fazenda 
Santa Luzia e para o Feno Santa 
Helena e sobre o primeiro "Alta 
na Fazenda", realizado na 
Fazenda Rhoelandt. 

O Boletim apresenta o ponto de 
vista que aborda 
sustentabilidade versus 
agronegócio. 

Confira também duas dicas 
especiais: sobre uma nova 
forma de navegação no 
IDEAGRI e sobre como limpar o 
teclado. 

 

 
 

 

 

RELATÓRIOS IDEAGRI: Portfólio completo  

 

DEPOIMENTOS: Opinião de quem usa e indica  

 

Faça contato com nossa equipe  

 

Conheça nossa empresa 
 

O IDEAGRI é uma empresa inovadora no ramo de 
tecnologia da informação. Seu foco principal é a 
prestação de serviços voltada para o agronegócio. 

O IDEAGRI é fruto da parceria entre empresas de 
excelência em suas áreas de atuação: ALTA 
GENETICS, LINKCOM e REHAGRO. 

O negócio do IDEAGRI é gerar informações rápidas 
e confiáveis para o agronegócio, transformando 
dados técnicos e financeiros em indicadores para a 
tomada de decisão. 
 



Você pode não ter reparado, mas talvez um ecossistema alienígena 
esteja em desenvolvimento no teclado do seu computador. Além da 
sujeira visível, grande quantidade de poeira se acumula debaixo das 
teclas. Às vezes, a mistura de bebida derramada e migalhas pode 
até impedir o funcionamento do periférico. Clique e leia o conteúdo 
completo. 

 

Agronegócio - Produzir mais em menos terra. Ponto de 
Vista por Cristiane Ferreira Britto 
O manejo sustentável é essencial para minimizar o dilema da 
preservação ambiental versus produção agropecuária e evitar 
possíveis crises mundiais decorrentes da escassez de alimentos e 
disputa pelos recursos água e solo. Clique e acesse o ponto de vista. 

   

Av. Uruguai, 620, sl 603, Sion, CEP 30.310-300, Belo Horizonte, MG, Fone/Fax: (31)3221-0709/(31)3344-3213, Skype: ideagri 
 

Atualize o IDEAGRI. Veja o passo a passo e as novidades da versão 125 
por IDEAGRI 

 

Informamos que, em consonância com nosso objetivo: MANTER O SISTEMA CONSTANTEMENTE ATUALIZADO, lançamos a nova 
versão do IDEAGRI. As principais novidades, dentre muitas, são: a funcionalidade para comunicação com dispositivos de 
identificação eletrônica e rotinas de nutrição (cadastros de nutrientes, de dietas e formação de grupos de manejo alimentar).   

Agradecemos a colaboração de todos vocês, com sugestões e feedbacks, a partir dos quais podemos continuar crescendo e 
evoluindo! 

Para fazer o download da nova versão, acesse o link: 

http://www.ideagri.com.br/siteideagridados/Ideagri125.exe 

Se o link não funcionar, copie e cole o link no seu navegador da web. 

Uma janela aparecerá. Clique em Salvar. O arquivo executável será copiado para o seu computador (escolha o local de sua 
preferência para salvá-lo). 

Agora, clique no arquivo que foi copiado. Ele se chama Ideagri125.exe e é o instalador do programa. Dê 2 c liques em cima dele para 
iniciar a instalação. Siga os passos da instalação, clicando em "Avançar". 

Após a instalação, será criado um ícone do programa em sua área de trabalho, o que significa que a atualização do sistema foi  
realizada. Ao realizar o acesso pela primeira vez, ocorrerá a atualização automática dos dados para a nova versão. 

Atenção: 

Caso o sistema operacional de seu computador seja o Windows Vista, e haja qualquer dúvida durante o processo de atualização, 
clique e confira a dica: 

Ajuste nas configurações do Windows Vista para instalar o IDEAGRI. 

Caso o sistema operacional de seu computador seja o Windows 7, e haja qualquer dúvida durante o processo de atualização, clique 
e confira a dica: 

Ajuste nas configurações do Windows 7 (Seven) para instalar o IDEAGRI. 

Verifique, a seguir, de forma sucinta, as novidades mais recentes: 

ITEM DETALHE 
Nutrição ·  Nova funcionalidade: Cadastro de dietas. (O cálculo de dietas propriamente dito dev erá ser 

feito por software específico para este fim). 
· Nova funcionalidade: Cadastro de nutrientes. 



· Nova funcionalidade: Cadastro de alocações para dietas. 

·  Novos relatórios:  
o    Composição de ingredientes compostos; 
o    Consolidado por batida /dia; 
o    Consolidado por batida /trato; 
o    Detalhes dos lotes e dietas; 
o    Dieta por animal / dia; 
o    Dieta por animal / trato; 
o    Dieta por lote / dia; 
o    Dieta por lote / trato; 
o    Lista de alocações; 
o    Lista de animais por lote; 
o    Lista de dietas; 
o    Número de animais por lote; 
o    Número de tratos por lote. 

Implementação da 
comunicação com o 
“Animal Tag” 

· Identificação eletrônica; 
· Associação de eventos de cartões eletrônicos; 
· Importação de arquivos da leitora nas rotinas: 

o    Pesagem corporal; 
o    Escore de condição corporal; 
o    Controle leiteiro; 
o    Secagem de matrizes; 
o    Vacinação; 
o Aplicação de medicamentos 

Análise · Exibição das informações dos últimos 12 meses – gestão. 
Animal · Implementação da busca de animais em números duplicados no cadastro de animais vivos e 

mortos. 

·  Implementação da busca de animais a partir do registro. 
Controle leiteiro · Implementação da tela “Controle leiteiro detalhado”, exibindo o grupo associado ao animal no 

momento do controle . 

Geral · Reorganização dos ícones do sistema com a criação dos menus “Cadastro” e “Nutrição”. 

· Criação do menu “Todos”. Clique e veja a dica. 

·  Atualização do Help. 
·  Atualização automática da chave de validação. 

Relatório 'Ficha completa' ·  Inclusão do campo observação nos lançamentos de exame e medida; 
· Exibição do registro dos animais no quadro “Genealogia”. 

Novos campos no 'Gerador 
de relatórios' 

· Número da receptora do animal; 
· Dias no lote atual de arraçoamento; 
· Dias após o último controle leiteiro; 
· Dias após o último caso de mastite; 
· Dias após o último escore informado; 
· Dias após o último peso informado; 
· Número de ordem de lactação. 

Controle de acesso · Seleção de campos no detalhamento do controle de acesso a partir do clique no cabeçalho da 
coluna. 

Ajustes · Exclusão de inseminações / cobrições com ECC associado; 
· Exibição das contas gerenciais marcadas como não participantes do fluxo de caixa nos 

relatórios “Acompanhamento do fluxo de caixa” e “Movimentação financeira por conta 
gerencial”; 

· Exibição das contas gerenciais marcadas como não participantes da atividade no relatório 
“Apuração de custos”; 

· Inclusão da validação para cadastro duplicado na rotina “Faixa de categoria”; 
· Inclusão da validação que bloqueia a alteração do tipo de grupo para grupos que já tenham 

movimentações cadastradas; 
· Inclusão da validação que bloqueia o cadastramento de 2 inseminações / cobrições no mesmo 

dia para o mesmo animal; 
·  Alteração da mensagem no cadastramento de inseminações / cobrições para animais 

gestantes; 
· Ajuste na exibição do sexo da gestação na tela de parto e relatório “Agenda de partos”;  
· Ajuste na filtragem de animais por dias de gestação (quando provenientes de transferência de 

embrião); 
·  Ajuste no tamanho das colunas no relatório “Lista completa de animais vivos”; 
· Inclusão da validação da alteração da data de entrada do animal no momento da associação de 

compra. 

 
A 5ª edição do dia de campo da Fazenda São João está chegando - faça já sua inscrição gratuita 

por IDEAGRI 



 

Venha trocar informações, gerar bons contatos, ter novas idéias e visitar nosso stand. O dia de campo é realizado em parceria com  o 
ReHAgro e conta com palestras de profissionais da propriedade, técnicos do ReHAgro e convidados importantes, como o ex -ministro 
da Agricultura, Dr. Alysson Paulinelli. Confira a programação completa e faça sua inscrição gratuitamente no site oficial do evento. 

Clique e acesse. 

 
A Fazenda Santa Luzia e o Feno Santa Helena receberam o Troféu Agroleite 2010. O IDEAGRI parabeniza nossos 
clientes e parceiros pela conquista 

por IDEAGRI 

 

Na última versão do Troféu Agroleite, Maurício Cabo Verde, da Fazenda Santa Luzia e o Feno Santa Helena foram agraciados nas 
categorias "Produtor de Leite" e "Forragens", respectivamente. O prêmio, de abrangência nacional, representa um importante 
reconhecimento da excelência das empresas em suas áreas de atuação. 

Em abril, a Castrolanda, realizadora do Troféu Agroleite, abriu as votações, na internet e através de cédula de votação, para a 
edição do prêmio deste ano que aconteceu no último dia 12/08. Ao todo, 24 categorias concorreram ao Troféu 2010. O objetivo, 
segundo os organizadores, é homenagear os maiores e melhores destaques dos segmentos ligados à cadeia do leite. O Troféu 
Agroleite é uma forma de reconhecimento e valorização da contribuição de cada um em todas as etapas de produção, desde as 
atividades desenvolvidas da porteira para dentro, até aquelas voltadas ao consumidor final.  

Dentre as categorias em votação, duas delas foram conquistadas por clientes IDEAGRI: Feno Santa Helena, na categoria 
"Forragens", e Maurício Cabo Verde, na categoria "Produtor de Leite" (referencial em liderança, tecnologia e qualidade).  

“Para nós, é uma honra receber este prêmio de abrangência nacional numa votação recorde, conforme anunciado durante o evento, 
o que nos enche de orgulho e entusiasmo para continuar nossa caminhada. Dedico este prêmio a minha família que sempre me deu 
total apoio, aos nossos parceiros e aos produtores brasileiros em geral pela alegria de poder representá-los neste ato.” Maurício 
Cabo Verde 

 

Maurício Cabo Verde após receber o Troféu Agroleite 



 

Equipe da Feno Santa Helena 

Sobre o evento Agroleite 

O evento é realizado há 9 anos no Parque de Exposições Dario Macedo, em Castro/PR. Numa área de 30 hectares, 120 empresas 
participaram das demonstrações dinâmicas e estáticas de máquinas, insumos e equipamentos agrícolas e de pecuária. Durante 5 
dias, se reúnem os principais criadores das raças holandesa, jersey, simental, pardo-suíça e girolando, órgãos governamentais e 
institutos de pesquisa e extensão rural, além de representantes da indústria de laticínios, insumos e equipamentos.  

O Agroleite tem caráter essencialmente técnico e reúne os melhores criadores de gado leiteiro do país. Paralelamente ao Agroleite 
são realizados diversos eventos: Seminário Internacional, Simpósios, Dias de Campo, Leilões, Torneio Leiteiro, Troféu Agrolei te, 
Clube de Bezerras, Trekker Trek e julgamentos. 

O evento tornou-se referência ao concentrar as últimas aplicações práticas da tecnologia para o segmento e ao mesmo tempo, 
aponta tendências. 

 
A Fazenda Rhoelandt sedia a 1ª edição do Evento "Alta na fazenda" com sucesso absoluto 

por IDEAGRI 

 

A Alta realizou a 1ª edição do "Alta na Fazenda" na propriedade de Ronald Rabbers, em Castro, PR. Mais de 500 pessoas visitaram 
as estações montadas na Fazenda Rhoelandt e puderam conhecer diferentes realidades de uma propriedade produtora de leite com 
lucratividade. A Fazenda Rhoelandt é cliente e parceira do IDEAGRI. O evento ocorreu entre os dias 11 e 13 de agosto.  

O "Alta na Fazenda" é um novo projeto lançado pela Alta, com o objetivo de promover a integração das várias responsabilidades que 
cercam a atividade leiteira, utilizando, para o programa, propriedades rurais consideradas modelo e assistidas pela Alta. Diferentes 
empresas são convidadas a montar seus módulos de apresentação relacionados exclusivamente com a realidade diária da produção. 

Nessa oportunidade, a Alta mostra, in loco, o resultado real da genética que oferta, expondo animais provenientes de seus 
reprodutores e de seus programas. 

O local e a data do primeiro "Alta na Fazenda" foram escolhidos por serem referencial no setor leiteiro. A Rhoelandt é reconhecida 
nacionalmente como uma das melhores e mais eficientes propriedades de leite do país e carrega títulos como:  Melhor Média de 
Rebanho Brasileiro, Melhor Criador da Raça Holandesa, Criador Supremo e etc. Já a data, foi escolhida por coincidir com a Agroleite, 
uma das feiras genéticas e tecnológicas mais importantes do setor leiteiro no Brasil.  

“Essas escolhas foram feitas para atrairmos um público mais profissional e tecnificado que pudesse observar o que a Alta faz em 
uma fazenda, bem como comprovar cada vez mais o porquê de nossa decisão, tomada há mais de 10 anos, de focar nossos esforços 



em serviços, programas e pessoas, e, principalmente, em entender o nosso parceiro em suas mais diversas demandas. O que 
desejamos mostrar são vacas e novilhas eficientes  e integradas perfeitamente  na necessidade do produtor e o que ele irá receber. 
Sem mentiras e nem surpresas. Queremos passar aos produtores que nós fazemos parte de sua luta diária e, por isso, nos 
preocupamos com o seu sucesso.” Afirma Heverardo Carvalho – Diretor Geral da Alta Genetics no Brasil. 

O 1º "Alta na Fazenda" teve a parceria das empresas Delaval (conforto animal), QGN (nutrição e importância da gordura protegida 
no balanceamento de dietas) e Pioneiros CastroVet (reprodução e terapias embrião). As estações da Alta mostraram a genética d e 
vacas em  produção e genética em bezerras e novilhas. 

“A Rhoelandt possui hoje cerca de 600 animais, sendo mais de 300 vacas em lactação. Sua historia em melhoramento genético 
ultrapassa 57 anos, o que nos cria um desafio muito grande para melhorarmos cada geração. O que mostramos aqui foram vacas 
funcionais, que se destacam em seu universo pelo mais correto balanço entre o máximo de produção e conformação funcional. A 
cada geração, a Alta está incrementando milhares de kg na produção e pontos na classificação para tipo. Tudo isso por que temos a 
confiança e liberdade nos dada pelo amigo Ronald”, complementa Fabio Fogaça – Gerente de Leite Alta. 

“Abrir a fazenda para mais de 500 convidados é uma situação delicada, pois estamos sujeitos a várias observações do que fazemos 
ou do que somos. Mas, a parceria da Alta nos dá muita tranqüilidade e confiança de que as observações feitas seriam plenamente 
respondidas e que o mérito genético e de produção de nossa fazenda foram com certeza o assunto principal de cada visitante. E  foi 
exatamente isso que aconteceu. Estou muito seguro e satisfeito com a Alta, pois ela funciona como um departamento da fazenda. 
Ela participa de nosso dia a dia, bem como de nossos desafios e sucessos”, afirma Ronald Rabbers. 

 



 



Por: Luiz Maurício Pereira, Assessor de Comunicação, Alta Genetics 

 
Nova funcionalidade - Menu 'Todos' - mais agilidade para navegação no sistema 

por IDEAGRI 

 

Navegar no IDEAGRI ficou ainda mais fácil - confira a opção para acessar todas as rotinas do software desktop de um só local. O 
novo menu “Todos” permite um visão global das funções do IDEAGRI, com acesso às mesmas, a partir de uma única tela.  

O Menu "Todos" está disponível no painel de navegação principal do IDEAGRI, como ilustrado a seguir:  

 

Clicando no botão "Todos", será mostrada a tela a seguir, que exibe as rotinas do sistema, separadas por grupos e classificad as por 
ordem alfabética dentro de cada grupo. Para acessar a rotina, basta clicar no nome da mesma. 



 

 
Aprenda a limpar o teclado de seu micro 

por IDEAGRI 

 

Você pode não ter reparado, mas talvez um ecossistema alienígena esteja em desenvolvimento no teclado do seu computador. Além 
da sujeira visível, grande quantidade de poeira se acumula debaixo das teclas. Às vezes, a mistura de bebida derramada e miga lhas 
pode até impedir o funcionamento do periférico. 

 

Manter o teclado limpo é fácil e a rotina de asseio deve ser adotada regularmente. Antes de começar o trabalho, verif ique se seu 
teclado é mecânico ou com membrana. Alguns teclados ainda usam aparato mecânico sob as teclas, o que gera um clique diferente 
quando são pressionadas. A maioria dos teclado atuais, no entanto, utiliza teclas que se conectam a uma membrana plást ica. 



Dividimos as dicas em duas seções. Na primeira parte, estão as instruções para uma limpeza básica. As dicas para tratar os teclados 
emperrados ou imundos estão na segunda parte. Se você precisar de um periférico novo, eles custam a partir de 30 reais . 

Tratamento Básico 

 

Remova a sujeira – Desligue o computador e desconecte o teclado. Coloque uma folha de 
jornal velho sobre uma mesa, vire o periférico de cabeça para baixo e, segurando-o a uma curta 
distância do papel, sacuda-o para soltar os resíduos. 

 

Sopre a sujeira – É melhor fazer esse trabalho fora do escritório. Use uma lata de ar 
comprimido para soltar e remover a sujeira, direcionando o fluxo de ar para o espaço entre as 
teclas. Depois, inverta e sacuda o teclado novamente. 

 

 

Limpe as superfícies do teclado – Para remover a oleosidade de dedos e outras sujeiras da 
superfície das teclas, prepare uma solução diluída com detergente líquido comum. Não use 
soluções adstringentes de limpeza. Utilize um pano úmido (não molhado) e sem fiapos para 
limpar suavemente a superfície das teclas. Se elas não estiverem muito sujas, água morna 
bastará. Depois, enxugue as teclas com um pano seco. 

 

 

Retire a sujeira restante com aspirador de pó – Para remover sujeira solta que não foi 
retirada nas etapas anteriores, use a escova para poeira de um aspirador de pó comum. 

Tratamento Intensivo 

 

Não perca de vista as teclas – Se medidas extremas forem necessárias, retire as teclas para 
ter acesso ao interior do teclado. Antes de começar essa tarefa, porém, use uma copiadora ou 
câmera digital para registrar o layout do teclado montado para poder remontá -lo corretamente. 

 

 

Remova o revestimento das teclas – Com uma pequena chave de fenda, retire cada tecla 
cuidadosamente. Elas devem se soltar com facilidade. Não remova a barra de espaço nem teclas 
grandes, como Shift, Enter e Tab. Pode ser difícil recolocá-las. 

Persiga a sujeira persistente – Afrouxe e remova partículas residuais com ar comprimido. Use um pano umedecido com a solução 
do Passo 3 para remover sujeira e manchas. Para manchas teimosas, use bolas de algodão umedecidas em álcool isopropílico 90 por 
cento. Depois, use o ar comprimido novamente. 

Remonte o teclado – Recoloque cada revestimento de tecla cuidadosamente. Certifique-se de que cada uma esteja funcionando 
livremente à medida que você prossegue. Conecte o teclado ao computador e teste todas as teclas. 



Tenha à mão 

Limpeza básica 

Você vai precisar de ar comprimido enlatado, disponível em lojas de informática e produtos para fotografia, pano sem fiapo ou 
lenços fotográficos, detergente comum diluído, aspirador de pó com escova suave. 

Tratamento intensivo 

Para a limpeza mais profunda, você vai precisar de todos os itens listados acima, mais uma pequena chave de fenda para remover 
as teclas, mechas de algodão e álcool isopropílico 90 por cento, disponível em qualquer farmácia. Observação: não use álcool etílico. 

Por Amilton Junior 

Fonte: http://www.dicasemgeral.xpg.com.br  

 
Agronegócio - Produzir mais em menos terra. Ponto de Vista por Cristiane Ferreira Britto 

por IDEAGRI 

 

Com o crescimento da população mundial, estima-se, segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO), que, até 2050, a produção de alimentos deve ser dobrada para atender a demanda existente. 

Com isso, é necessário o uso de tecnologias sustentáveis a fim de aumentar a produtividade agropecuária nas áreas já incorporadas 
ao processo produtivo. Uma das opções é o uso eficiente de fertilizantes e corretiv os. 

Ainda segundo dados da FAO, cada tonelada de fertilizante corretamente empregado equivale à produção de quatro novos hectares  
sem o uso deste insumo. Desta forma, a adubação da terra é um poderoso instrumento na preservação ambiental. 

Com os incrementos produtivos, permite-se uma diminuição na área cultivada e consequente redução do desmatamento e da 
desenfreada expansão das fronteiras agrícolas, muitas vezes, em áreas não adequadas à intensa exploração comercial.  

No Brasil, as tecnologias já disponíveis, a área agricultável e a disponibilidade de água podem fazer com que o país ocupe o espaço 
de potência mundial na produção de alimentos, além de dar exemplo na preservação ambiental.  

Porém, nada será possível se não forem implementadas ações vitais como a valorização da agricultura, a fixação do homem no 
campo, a conscientização popular e o fortalecimento e competitividade do agronegócio brasileiro.  

O manejo sustentável é essencial para minimizar o dilema da preservação ambiental versus produção agropecuária e evitar 
possíveis crises mundiais decorrentes da escassez de alimentos e disputa pelos recursos água e solo. 

Por Cristiane Ferreira Britto, Engenheira Agrônoma e Fiscal Federal Agropecuária/Mapa. 

Fonte: http://gazetaonline.globo.com 

 

 

 


