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FLUXO DE CAIXA: ferramenta de fácil uso e vital importância para 
o seu negócio 

Leia sobre uma das mais importantes ferramentas da gestão financeira, que 
auxilia o empreendedor no controle das receitas e dos compromissos assumidos. 
Seu uso é simples, mas demanda disciplina do gestor na inserção dos dados. 
Saiba também como funciona este recurso no Sistema de Gestão IDEAGRI. Clique 
e leia o artigo completo. 

Fechamento de gestão e estoque 

Saiba como proteger seus dados após conciliações bancárias e conferências de 
estoque no IDEAGRI. A rotina 'Fechamento de gestão e estoque' permite congelar 
datas, evitando que os dados sejam modificados após a conferência dos saldos 
das contas e do inventário do estoque. Clique e confira o passo-a-passo. 

Pecuária: Em busca de uma produção mais rentável 

 

 

O grande destaque da edição é o 
material que aborda a ferramenta 
'Fluxo de Caixa' - o artigo faz parte de 
uma nova série que ganhou uma seção 
especial em nosso site - 'IDEAGRI 
Way: Caminho certo para a eficiência 
gerencial'. 

 

Confira o ponto de vista que aborda a 
rentabilidade da pecuária e a notícia 
com os resultados da pesquisa 'opinião 
da população urbana em relação ao 
agronegócio'. 

 

Fique por dentro das novidades do EAD 
Rehagro. Confira também: os 
resultados dos leilões da Fazenda 
Santa Luzia, o prêmio recebido pela 
Fazenda Figueiredo e a celebração dos 
40 anos da EMBRAPA. 

 

Atualize-se com a dica sobre 
'Fechamento de gestão e estoque' no 
IDEAGRI. 
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Criação de gado confinado aumenta devido ao alto rendimento que o sistema 
proporciona aos pecuaristas. A adoção do sistema de confinamento para a 
produção de gado de corte tem sido uma estratégia dos criadores para aumentar 
a lucratividade em tempos de altos custos da ração animal e, também, da falta de 
espaço para a implantação de uma pecuária extensiva, a pasto. Clique e acesse o 
ponto de vista na íntegra. 

Para 81% da população urbana, agronegócio é muito importante 

Pesquisa ABAG/ESP ouviu 600 pessoas em 12 capitais e revela também que o 
agronegócio brasileiro é considerado o mais desenvolvido do mundo. Clique e 
fique por dentro. 

Visite a Alta na EXPOZEBU 

Confira a programação completa da 79ª edição da EXPOZEBU, em Uberaba - MG, 
de 03 e 10 de maio. A Alta traz programações especiais para o evento. Clique e 
programe-se. 

Novidades EAD Rehagro 

Em 2013, o EAD Rehagro vem com muitas novidades: lançamento de 5 novos 
cursos, reestruturação do processo comercial e de criação do ensino à distância e 
muito mais. Clique e confira. 

Fazenda Santa Luzia - leilões com excelentes resultados 

Os leilões, realizados nos dias 26 e 27 de abril, ofertaram animais selecionados 
dentro do mais alto padrão racial. Os eventos sagraram-se, novamente, 
referências para a raça Girolando. A média do '3º Leilão Noite de Gala' foi de 
R$21.300,00 por animal e a média do '12º Leilão Girolando Santa Luiza' foi de 
R$7.250,00 por animal. A Equipe IDEAGRI parabeniza a fazenda pelo maravilhoso 
trabalho. Clique para mais informações. 

1º Leilão Destaques do Sul de Minas 

O primeiro leilão "DESTAQUES DO SUL DE MINAS" é uma oportunidade para a 
realização de bons negócios. O evento é promovido por um grupo de criadores, 
com anos de tradição e dedicação na criação de vacas de leite, que coloca à 
venda excepcionais animais de seus planteis. Agende-se: próximo domingo, dia 
05 de maio, às 14:00 horas, no Parque de Exposições de Elói Mendes, com 
transmissão pelo NOVO CANAL. Clique e aproveite. 

III Workshop Tortuga - Gado de Leite 

As inscrições para o III Workshop Tortuga estão abertas. O evento ocorrerá no 
dia 08 de maio, no auditório da Escola de Veterinária da UFMG (EV-UFMG), em 
Belo Horizonte - MG. Vagas limitadas! Clique e participe. 

Fazenda Figueiredo ganha prêmio de melhor café expresso da 
Região Centro Oeste 

No dia 15 de março, na cidade de São Paulo, aconteceu o 22º Prêmio Ernesto Illy 
de Qualidade do Café para Expresso. O evento contou com a presença de várias 
pessoas ligadas à cadeia produtiva do café. Estiveram presentes, além dos 
organizadores e executivos da empresa Illycaffè, representantes políticos, 
representantes de cooperativas, classificadores, empresários, imprensa, 
cafeicultores premiados e convidados. Clique e acompanhe. 

VI Simpósio Internacional de Nutrição de Ruminantes 

Em 2013, o "VI Simpósio de Nutrição de Ruminantes - Nutrição de precisão para 

 

Agenda de eventos em maio: '79º 
EXPOZEBU', '1º Leilão Destaques do 
Sul de Minas', 'III Workshop Tortuga' e 
'VI Simpósio Internacional de Nutrição 
de Ruminantes'. 

    

 

 

Vídeo institucional do IDEAGRI 
 

RELATÓRIOS IDEAGRI: Portfólio 
completo 

 

DEPOIMENTOS: Opinião de quem usa e 
indica 

 

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

 

O IDEAGRI é fruto da parceria: 
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sistemas intensivos de produção de carne: Alto desempenho e baixo impacto 
ambiental” tem como objetivo reunir pesquisadores em destaque na área de 
nutrição de ruminantes e áreas correlatas do Brasil e da América do Norte. O 
evento, organizado pelo Grupo Nutrir, ocorrerá entre os dias 17 e 18 de maio, em 
Botucatu, SP. Clique e veja os detalhes. 

Embrapa celebra 40 anos de atividades em pesquisa 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) celebrou 40 anos no 
dia 26 de abril. Responsável por desenvolver estudos sobre a agricultura 
brasileira, a Embrapa é hoje referência nacional e internacional para o setor. 
Clique e saiba mais. 

 

IDEAGRI Way - Abril 2013 
por IDEAGRI 

 
FLUXO DE CAIXA: ferramenta de fácil uso e vital importância para o seu negócio. Leia sobre uma das 
mais importantes ferramentas da gestão financeira, que auxilia o empreendedor no controle das 
receitas e dos compromissos assumidos. Seu uso é simples, mas demanda disciplina do gestor na 
inserção dos dados. Saiba também como funciona este recurso no Sistema de Gestão IDEAGRI.  
  

 

  

IDEAGRI Way  
Caminho certo para a eficiência gerencial 

 

 

   

FLUXO DE CAIXA: ferramenta de fácil uso 
e vital importância para o seu negócio  
Leia sobre uma das mais importantes 
ferramentas da gestão financeira, que auxilia o 
empreendedor no controle das receitas e dos 
compromissos assumidos. Seu uso é simples, 
mas demanda disciplina do gestor na inserção 
dos dados. Saiba também como funciona este 
recurso no Sistema de Gestão IDEAGRI. 

 

  
FLUXO DE CAIXA: ferramenta de fácil uso e vital importância para o seu negócio 
  
Sem dúvida alguma, a saúde financeira do seu negócio está diretamente relacionada a um controle 
efetivo do que se tem a pagar e a receber. Acompanhar de perto o fluxo das entradas e saídas de 
dinheiro do ‘caixa’, além de garantir o cumprimento dos compromissos no curto prazo, dá o fôlego 
necessário para que o seu negócio dê lucro no médio e longo prazos. Então, qual seria a ferramenta 
mais adequada para a gestão rotineira das movimentações financeiras, de fácil uso e que garanta a 
tomada acertada de decisão? O Fluxo de Caixa. 

  
Qual é seu objetivo? 
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O Fluxo de caixa é um instrumento gerencial que controla e informa todas as movimentações 
financeiras (entradas e saídas de valores) de um dado período, que pode ser diário, semanal, mensal, 
etc.. A ferramenta é composta dos dados obtidos dos controles de contas a pagar, contas a receber, de 
vendas, de despesas, de saldos de aplicações, enfim, de todos os elementos que representem as 
movimentações de recursos financeiros da empresa. 
  
Quais as vantagens do seu uso? 
  
Um controle de fluxo de caixa bem feito possibilita a identificação das sobras e faltas no caixa, 
permitindo à empresa planejar melhor suas ações futuras ou acompanhar o seu desempenho. É a 
ferramenta perfeita para lidar com situações de alto custo de crédito, taxas de juros elevadas, redução 
do faturamento e outros fantasmas que rondam os empreendimentos. 

  

 

Vídeo 
Entenda a 

composição da 
ferramenta: 

 

Clique na 
 figura e 
 assista 

Como é o relatório de Fluxo de Caixa do IDEAGRI? 
  
Considerado como um dos relatórios mais importantes para a gestão financeira, dentre a ampla gama 
de relatórios disponíveis no software, o ‘Acompanhamento do Fluxo de Caixa IDEAGRI’ contempla 
uma interface para a configuração de diversos critérios de consulta. Dessa forma, o cliente, após lançar 
suas despesas e receitas (realizadas ou apenas previstas), pode gerar o relatório do Fluxo de Caixa dos 
tipos: 
  

 Diário (Mostrando as entradas e as saídas de recursos ocorridas nos dias do período selecionado.)  
  
- Com a identificação do saldo diário (Resultado obtido ao final do dia, sem considerar o fundo 
remanescente do período anterior.) – Esta visão permite a rápida comparação entre as saídas e 
entradas do período. 
- Com a identificação do saldo acumulado – Esta visão permite a avaliação se, ao final do período, os 
recursos próprios serão suficientes e se haverá sobra de caixa. 
- Com a identificação do saldo diário e do saldo acumulado – É a junção das duas visões anteriores. 
  

  Mensal (Mostrando as entradas e as saídas de recursos ocorridas nos meses do período selecionado.) 
  
- Com a identificação do saldo mensal (Resultado obtido ao final do mês, sem considerar o fundo 
remanescente do período anterior.) – Esta visão permite a rápida comparação do desempenho 
financeiro dos meses. 

- Com a identificação do saldo acumulado – Avaliação dos resultados de cada mês do período, 
considerando os fundos já existentes antes. 

- Com a identificação do saldo mensal e do saldo acumulado – É a junção das duas visões 
anteriores. 

- Resumido ou Detalhado (Os relatórios mensais podem mostrar apenas as entradas e as saídas em 
valores, como também podem identificá-las por conta gerencial, que é a identificação do tipo de 
despesa.) 

O objetivo de tantas possibilidades para a visualização do relatório é permitir ao cliente a montagem 
do acompanhamento conforme suas demandas específicas. Veja alguns exemplos deste relatório vital: 
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 Lembre-se: se você não controla seu fluxo de caixa, corre sério risco!  
  
 Um fluxo de caixa constantemente negativo poderá corroer todo o seu patrimônio. Identificar as 
causas dos resultados indesejados deve ser uma tarefa rotineira e apoiada pela ferramenta de 
acompanhamento. 
  
Por isso, é fundamental que você se certifique de que seu fluxo de caixa estará sempre em equilíbrio e, 
principalmente, que ele tenha sobras quando há objetivos a serem perseguidos. 
  
Aguarde a próxima edição do IDEAGRI Way com novidades! 
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Fechamento de gestão e estoque 
por IDEAGRI 

 
Saiba como proteger seus dados após conciliações bancárias e conferências de estoque no IDEAGRI. A 
rotina 'Fechamento de gestão e estoque' permite congelar datas, evitando que os dados sejam 
modificados após a conferência dos saldos das contas e do inventário do estoque. 

Para impedir que sejam feitos lançamentos com data igual ou anterior à conciliação bancária e à 
conferência de estoque, use a rotina 'Fechamento de gestão e estoque' para proteger o conteúdo 
inserido no sistema (impedindo mudanças nos dados conferidos). Veja como: 

1. Acesse o menu 'Estoque' (ou o menu 'Todos') e clique em 'Fech. gestão/estoque'. 
2. Para incluir uma data de fechamento, clique em 'Incluir', informe a data desejada na linha que 
surge no grid e clique em 'Gravar' (o preenchimento da observação é facultativo).  
  

 
  
3. Será mostrada uma mensagem de confirmação específica. Clique em 'Sim'. 
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ATENÇÃO: É importante que apenas os administradores do sistema tenham acesso à rotina 
'Fechamento de gestão e estoque'. Para saber mais detalhes sobre como utilizar o controle de acesso, 
consulte a dica 'Controle de acesso - aprenda a criar usuários e senhas para o IDEAGRI, protegendo os 
dados'. 
 
IMPACTOS DA CRIAÇÃO DA DATA DE FECHAMENTO DE GESTÃO E ESTOQUE 
- Nas rotinas de despesa e receita: os lançamentos serão validados de acordo com o último 
fechamento cadastrado.  Os campos a seguir só poderão ser preenchidos ou alterados com data 
superior ao do último fechamento e não poderão ser editados quando tiverem datas anteriores ao do 
último fechamento: 
 data de emissão; 
 data de entrada; 
 data de pagamento / recebimento; 
 data de vencimento; e 
 data de compensação. 
 
Caso seja informada uma data de emissão ou entrada/saída na tela de despesas ou receita que 
seja anterior à data do último fechamento, o lançamento não será possível (a seleção de campos como 
'Produto/Serviço' fica bloqueada). 
 
Caso qualquer data da área 'pagamento/recebimento' seja editada ou alterada com data anterior à 
data do último fechamento, o lançamento não será permitido e será mostrada mensagem especifica. 
(O mesmo ocorre para recebimento/pagamento e compensação): 
  

 
  
- Nas rotinas de entrada e saída de estoque: os lançamentos serão validados de acordo com o 
último fechamento cadastrado. O campo a seguir só poderá ser preenchido ou alterado com data 
superior ao do último fechamento e não poderá ser editado quando tiver data anterior ao do último 
fechamento: 
  data de entrada / saída de estoque 
 

Caso seja informada uma data de saída inconsistente com o fechamento, será mostrada mensagem 
específica e o lançamento não será permitido: 
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Caso seja informada uma data de entrada inconsistente com o fechamento, será mostrada mensagem 
específica e o lançamento não será permitido: 

 

4. Para apagar uma data de fechamento, acesse a rotina 'Fechamento de gestão e estoque', 
marque na coluna 'Ação', no grid, a data a ser apagada e clique em 'Excluir': 

 

5. Será mostrada uma mensagem de confirmação específica. Clique em 'Sim'. 
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Pecuária: Em busca de uma produção mais rentável  

por Ricardo Maia, Folha Web 

 
A adoção do sistema de confinamento para a produção de gado de corte tem sido uma estratégia dos 
criadores para aumentar a lucratividade em tempos de altos custos da ração animal e, também, da 
falta de espaço para a implantação de uma pecuária extensiva, a pasto. No Paraná, esse sistema de 
produção tem ganhado cada vez mais adeptos devido à redução do tempo de abate dos animais. De 
acordo com dados da Associação Nacional dos Confinadores (Assocon), o estado está em 7° lugar no 
número de confinamentos do País. 
 
Em 2012 a Assocon contou, no Paraná, 35 confinamentos validados pela entidade, chegando a 
representar 2,64% do rebanho confinado no Brasil. O número ainda é pequeno perante os Estados de 
Goiás e Mato Grosso, que representaram, respectivamente, 26,43% e 25,42% do número de animais 
criados nesse sistema. De acordo com Bruno Andrade, gerente executivo da entidade, o confinamento 
paranaense está inserido, principalmente, no modelo estratégico, ou seja, o pecuarista confina o seu 
próprio gado, diferente do sistema comercial, quando o criador compra animais de outros produtores 
para fazer somente a terminação, ou seja, a engorda. 
 
Mas para toda regra sempre há uma exceção. O pecuarista André Carioba, de São Sebastião da 
Amoreira (Norte), percebeu, no modelo comercial, uma ótima oportunidade de negócio. O criador é 
considerado um exemplo de que o confinamento é a forma mais rentável de produzir gado de corte. 
Com um conjunto de 36 piquetes, o produtor destina para o frigorífico em torno de 200 animais por 
semana, o que garante a ele uma renda contínua. Carioba explica que, a cada 85 dias, período de 
engorda do boi magro, entra dinheiro no caixa da fazenda. 
 
Carioba salienta que, atualmente, a rentabilidade do sistema está menor, devido aos elevados preços 
dos farelos de soja e milho. Para tentar solucionar esse problema, a Fazenda Cachoeira investiu na 
produção própria dessas duas commodities para a produção de silagem. Com essa iniciativa, o 
produtor destaca que reduziu os seus custos de produção. Segundo ele, cada animal alojado gera um 
gasto que pode variar de R$ 800 a R$ 1 mil, até o abate. "Se fosse comprar matéria-prima para a 
silagem, o gasto seria bem maior", revela Carioba, sem mencionar o valor.  
 
"Trabalhamos com confinamento desde 1980 porque nosso foco é a busca constante da rentabilidade", 
observa Carioba. Ao todo, o pecuarista possui quatro hectares de área de engorda dos animais. 
"Direcionamos uma área de 600 hectares para produção de alimentos. Fazemos, aqui, cria, recria e 
engorda de bois de todos os tipos de raças", destaca. O criador enfatiza que o grande problema dos 
pecuaristas que reclamam que a atividade só dá prejuízos é porque não investem no setor produtivo.  
 
Ricardo Maia - Folha Web 
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Para 81% da população urbana, agronegócio é muito importante  

por Revista Dinheiro Rural 

 

A consolidação do Brasil como um dos líderes mundiais no agronegócio começa a ter o reconhecimento 
também de quem vive nos centros urbanos: nada menos que 81,3% da população das grandes 
capitais brasileiras consideram o agronegócio como sendo uma atividade muito importante para a 
economia nacional. Este foi o principal resultado de uma ampla e inédita pesquisa encomendada pela 
Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), com o apoio do Núcleo de Estudos do Agronegócio da 
ESPM, e realizada no início do ano nas 12 maiores capitais do País. O estudo foi divulgado nesta 
quinta-feira (18), em São Paulo, como parte das comemorações dos 20 anos da Abag.  

A pesquisa constatou que, em regiões onde o agronegócio é intenso, o percentual de pessoas que 
classifica como muito importante a atividade ligada à agricultura é ainda mais expressivo. No Centro-
Oeste, por exemplo, a quase totalidade dos entrevistados afirma ser muito importante este setor para 
a economia do País. Também em Ribeirão Preto, conhecido centro agropecuário do interior paulista, o 
levantamento realizado pela ABAG/RP, mostrou uma avaliação 12% superior à registrada pela 
pesquisa em nível nacional no quesito importância do agronegócio. 

Na região Sul, o percentual de pessoas que considera o agronegócio muito importante chegou a 
90,1%, caindo para 81,8% no Norte; recuando um pouco mais no Nordeste, para 75%; com o Sudeste 
ficando em último lugar, com o percentual de 73,3% que consideram o agronegócio muito importante 
economicamente. 

Para o presidente da ABAG, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, o levantamento tem por objetivo aprimorar o 
nível de conhecimento e de valorização da atividade agropecuária por quem vive nos grandes centros. 
"Os resultados servirão para nortear nossas ações no sentido de ter uma comunicação que seja menos 
subjetiva e que nos ajude a entender os pontos fracos para melhorarmos o nosso relacionamento com 
a sociedade urbana de forma geral. A intenção é termos um trabalho mais perene e não somente 
pontuado por campanhas episódicas", comentou. 

Para a realização da pesquisa, denominada "A Percepção da População dos Grandes Centros Urbanos 
sobre o Agronegócio Brasileiro", foram entrevistadas 600 pessoas de todas as classes sociais e níveis 
de escolaridade. Elaborado pelo Instituto de Pesquisa IPESO, o levantamento foi feito em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília, Manaus, Belém, Goiânia, Curitiba e 
Porto Alegre.  

Outro resultado revelado pela pesquisa e que confirma o forte vínculo da população urbana com o 
campo é o dado que coloca o agricultor entre as cinco profissões consideradas vitais para a vida dos 
moradores dos grandes centros. O levantamento verificou que nada menos que 83,8% dos 
entrevistados consideram a profissão de agricultor muito importante para quem mora nas cidades. O 
ranking das profissões com melhor avaliação, segundo a pesquisa, é liderado por médico, com 
percentual de 97,1% dos entrevistados que a considera muito importante; seguida de professor, com 
95,8%; bombeiro, 94,3%; e policial, com 83,9%. 

Em termos regionais, o Nordeste é o local que mais valoriza a profissão de agricultor, considerada 
como muito importante para 98,2% dos entrevistados. Já em relação a divisão por classes, a avaliação 
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do agricultor é boa de forma geral, com destaque para as classes A e B, que atingiram a marca de 
87% de respostas para muito importante. O mesmo não acontece entre os jovens  com idade de 16 e 
24 anos. Para 25% deles, a profissão de agricultor é pouco ou nada importante.  

Numa outra parte do levantamento foi pesquisado também o grau de interesse dos entrevistados pelo 
tema do agronegócio. Nesse sentido, os  pesquisadores do IPESO observam que o fato de o interesse 
registrado, no levantamento nacional, ter sido de apenas 11% se deve ao distanciamento dos 
moradores dos grandes centros, sobretudo São Paulo e Rio Janeiro, dos polos produtivos do 
agronegócio. "Prova disso, é que a Região Centro-Oeste, que está mais próxima das atividades 
agrícolas, registrou apenas 22% de desinteresse pelo tema", observou José Luiz Tejon, coordenador do 
Núcleo de Estudos do Agronegócio da  ESPM. 

Tejon lembrou ainda que a pesquisa da ABAG/ESPM também revelou que, na comparação com outros 
setores da economia, o agronegócio ficou em quinto colocado no quesito "orgulho do brasileiro", mas 
que nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste ele apareceu em segundo lugar nesse conceito. "O Centro-
Oeste representa hoje a região brasileira que mais consciência tem sobre o agronegócio, enquanto o 
Sudeste é o menos informado sobre o tema, levando à conclusão de que o agronegócio exibe 
contrastes: é respeitado e valorizado pela população urbana, mas distante e desconhecido", observou.  

A análise de Tejon se baseia no fato de que o Sudeste registrou 60% de desinteresse pelo setor. 
Resultado semelhante foi encontrado quando o quesito levantado pela pesquisa foi o do grau de 
conhecimento da atividade do agronegócio: no caso do Sudeste, nada menos que 58,5% dos 
pesquisados afirmaram que não conheciam a atividade, percentual bem acima da média nacional, que 
ficou em 40,4%. Novamente o Centro-Oeste destoa e concentra a população urbana mais familiarizada 
com o assunto, pois apenas 4,1% disseram desconhecer o agronegócio. 

Entre os jovens urbanos, com idade de 16 a 24 anos, 48,7% afirmam não conhecer a atividade do 
agronegócio. Apesar do elevado índice de desconhecimento, o estudo apontou que 27,9% dos 
brasileiros urbanos relacionam, acertadamente, o agronegócio à agricultura. 

No que diz respeito a percepção tida pelas diferentes camadas sociais, os entrevistados das classes A e 
B, além de apresentarem maior conhecimento sobre a área, também fazem associações mais 
diversificadas com o tema, ressaltando além de agricultura (40,5%), também atividades pouco 
consideradas como relacionadas ao agronegócio, como comércio (16%) e produção e indústria (9,2%). 

Os pesquisadores do IPESO também indagaram quais as profissões que, na avaliação dos moradores 
das 12 capitais analisadas, estão relacionadas com agronegócio. E a de engenheiro agrônomo, com 
75,5% de citação, foi a mais lembrada. Em seguida, apareceram: engenheiro ambiental (51,5%), peão 
(45,5%), médico veterinário (37,5%), administrador (27,4%), nutricionista (25,2%), químico (22,6%) 
e economista (21,9%). 

 
 Fonte: http://revistadinheirorural.terra.com.br/ 
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Visite a Alta na EXPOZEBU 

por IDEAGRI 

 

Confira a programação completa da 79ª edição da EXPOZEBU, em Uberaba - MG, de 03 e 10 de maio. 
A Alta traz programações especiais para o evento. 
  
Clique e visite o site oficial do evento. 
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Fazenda Santa Luzia - leilões com excelentes resultados 

por IDEAGRI 

 
Os leilões, realizados nos dias 26 e 27 de abril, ofertaram animais selecionados dentro do mais alto 
padrão racial. Os eventos sagraram-se, novamente, referências para a raça Girolando. A média do '3º 
Leilão Noite de Gala' foi de  R$21.300,00 por animal e a média do '12º Leilão Girolando Santa Luiza' foi 
de  R$7.250,00 por animal. A Equipe IDEAGRI parabeniza a fazenda pelo maravilhoso trabalho. 
  
  
3º Leilão Noite de Gala - 26 de Abril de 2013 – PASSOS / MG - Girolando 
 
 Bezerras: Média de R$ 18.690,00 
 Novilhas: Media de R$ 18.750,00 
 Vacas: Média de R$ 24.510,00 
 MÉDIA GERAL: R$ 21.300,00 
  
12º Leilão Girolando Santa Luzia - 27 de Abril de 2013 – PASSOS / MG - Girolando 
 
 Bezerras: Média de R$ 5.360,00 
 Novilhas: Media de R$ 7.370,00 
 Vacas: Média de R$ 8.309,00 
 MÉDIA GERAL: R$ 7.250,00 
   
 Confira fotos do leilão: 
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Com mais de 60 anos de existência, a Fazenda Santa Luzia é considerada uma referência 
para Passos/MG e região. A tradicional fazenda dedica-se à pecuária leiteira intensiva, com 
modelo próprio de produção a pasto, fornecendo genética de ponta da Raça Girolando para o 
mercado. 
  

 
  
A Fazenda Santa Luzia é parceira e usuária do IDEAGRI. 
  
  
"Fazenda Santa Luzia - GESTÃO SÉRIA E PROFISSIONAL - O IDEAGRI tem orgulho em participar deste 
sucesso." 
  
  
Confira o depoimento de Maurício Silveira Coelho da Fazenda Santa Luzia, produtor rural e médico 
veterinário, sobre o sistema de gestão IDEAGRI: 
  
  
“O uso do IDEAGRI, como ferramenta de trabalho na Santa Luzia, tem sido revolucionário, pois, além 
de termos os dados com muito mais rapidez e segurança, passamos a levantar índices que, no 
passado, não tínhamos. Agora, ficou muito mais fácil saber onde estamos e programar aonde 
queremos chegar. O IDEAGRI é, para nós, hoje, muito mais que um programa zootécnico, É UMA 
FERRRAMENTA DE GESTÃO!” 
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1º Leilão Destaques do Sul de Minas 

 

O primeiro leilão "DESTAQUES DO SUL DE MINAS" é uma oportunidade para a realização de bons 
negócios. O evento é promovido por um grupo de criadores, com anos de tradição e dedicação na 
criação de vacas de leite, que coloca à venda excepcionais animais de seus planteis. Agende-se: 
próximo domingo, dia 05 de maio, às 14:00 horas, no Parque de Exposições de Elói Mendes, com 
transmissão pelo NOVO CANAL. 
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II Workshop Tortuga - Gado de Leite 

 

As inscrições para o III Workshop Tortuga estão abertas. O evento ocorrerá no dia 08 de maio, no 
auditório da Escola de Veterinária da UFMG (EV-UFMG), em Belo Horizonte - MG. Vagas limitadas! 
  
  
As inscrições para o evento, realizado em parceria com a EV-UFMG, podem ser feitas: 
- pelo telefone 0800 011 62 62; 
- pelo e-mail sac@tortuga.com.br; 
- ou através do link http://goo.gl/q30HR. 
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Fazenda Figueiredo ganha prêmio de melhor café expresso da 
Região Centro Oeste 

por Textos Carmo Acontece, adaptado por Reinado Carlos Figueiredo 

 
No dia 15 de março, na cidade de São Paulo, aconteceu o 22º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade do Café 
para Expresso. O evento contou com a presença de várias pessoas ligadas à cadeia produtiva do café. 
Estiveram presentes, além dos organizadores e executivos da empresa Illycaffè, representantes 
políticos, representantes de cooperativas, classificadores, empresários, imprensa, cafeicultores 
premiados e convidados. 
 
Este ano, o Prêmio Ernesto Illy de Qualidade do Café para Expresso veio com novidades. Nesta 22° 
edição, além da premiação dos finalistas como já era feito nas edições anteriores, a illycaffè premiou 
também as regiões produtoras de café. 
 
O grande vencedor veio da cidade de Arapongas-MG, o felizardo cafeicultor Edio Anacleto Miranda. A 
amostra de seu café foi considerada a melhor dentre as mais de 400 analisadas pela comissão 
julgadora e, como prêmio de primeiro lugar, o mesmo recebeu um cheque no valor de 50 mil reais.  
 
Os melhores das regiões destaque foram: Chapada de Minas, Eduardo Shinitti Yamaguchi; Cerrado 
Mineiro, Marcos Cezar Miaki; Matas de Minas, Edio Anacleto Miranda (que também levou o prêmio 
maior de qualidade); Sul de Minas, Luiz Roberto Moreira Ribeiro; Estado de São Paulo, Carlos André 
Dognani; e Região Centro Oeste Luiz, Carlos Figueiredo. 
 
Colocação por produtores 
 
1º Edio Anacleto Miranda Minas Gerais 
2º Raimundo Martins Minas Gerais 
3º Dimas Mendes Bastos Minas Gerais 
4º Antonio Bittencourt Ramos Minas Gerais 
5º Luiz Roberto Moreira Ribeiro Minas Gerais 
 
Vencedores regionais 
 
Centro-Oeste - Luiz Carlos Figueiredo 
Cerrado Mineiro - Marcos Cezar Miaki 
Chapada de Minas - Eduardo Shiniti Yamaguchi 
Matas de Minas - Edio Anacleto Miranda 
Sul de Minas - Luiz Roberto Moreira Ribeiro 
São Paulo - Carlos André Dognani 
 
Sobre a Illycaffè 
 
Sediada em Trieste, na Itália, a torrefadora italiana Illycaffè produz e comercializa um único blend de 
café composto por nove origens de café 100% arábica, sob uma única marca, líder em qualidade. 
Presente em mais de 140 países, o expresso illy está disponível em mais de 100 mil dos melhores 
restaurantes e bares ao redor do mundo, nos quais, diariamente, são vendidas mais de 6 milhões de 
xícaras. A Illycaffè compra café verde arábica da melhor qualidade diretamente dos cafeicultores, por 
meio de parcerias que se baseiam na sustentabilidade e reciprocidade. Por seu compromisso com a 
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excelência, conquistou diversos certificados, como o ISO 14001 e o Qualitè France (cujo objetivo é 
promover uma política de vigilância e controle da relação com o produtor) e o prêmio Emas Award, por 
se dedicar à melhoria de todos os aspectos ambientais da empresa. 
 
"Nós, da Fazenda Figueiredo, nos sentimos honrados por essa premiação. Ter o melhor café do Centro 
Oeste é realmente motivo de muito orgulho. Em meio a tantos outros produtores, em sua maioria 
mineiros, fica aqui nossa homenagem a todos, pois, assim como os produtores de leite, também são 
pessoas que trabalham muito em busca de seus objetivos, e todos sabemos das dificuldades para 
produzir com qualidade em nosso país." Fazenda Figueiredo. 
 
  

 
  
Textos Carmo Acontece, adaptado por Reinado Carlos Figueiredo e revisado por Vanessa Bortolanza 
Figueiredo. 

 
 Visite o site da fazenda: www.fazendafigueiredo.com.br 

 
Depoimento sobre a utilização do sistema IDEAGRI: 

Luís Carlos Figueiredo, Cristalina - GO. "Visando uma melhor análise dos índices zootécnicos da 
fazenda e seguindo as indicações de amigos, há um ano contratamos o Ideagri. O ganho de tempo 
aliado ao suporte e a confiança dos dados são alguns dos fatores que mais impressionam nesse 
software. Outro ponto forte do Ideagri é o atendimento on line, muito rápido e eficaz."  
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VI Simpósio Internacional de Nutrição de Ruminantes 

por Grupo Nutrir 

 

Em 2013, o "VI Simpósio de Nutrição de Ruminantes - Nutrição de precisão para sistemas intensivos 
de produção de carne: Alto desempenho e baixo impacto ambiental” tem como objetivo reunir 
pesquisadores em destaque na área de nutrição de ruminantes e áreas correlatas do Brasil e da 
América do Norte. O evento, organizado pelo Grupo Nutrir, ocorrerá entre os dias 17 e 18 de maio, em 
Botucatu, SP. 
  
Clique e acesse o site oficial do evento. 
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Embrapa celebra 40 anos de atividades em pesquisa  

por Ruralbr e FAEB 

 

A Embrapa nasceu, em 1973, com o objetivo de tornar a terra mais produtiva. 
 
Com solos diferenciados de norte a sul do Brasil, é preciso conhecer os biomas, as potencialidades e 
possibilidades de novos cultivos. Para isso, foram instaladas unidades da Embrapa em diferentes 
regiões do país. 
 
"Todo pesquisador da Embrapa é altamente entusiasmado pelo trabalho que faz, principalmente 
quando a gente reconhece que hoje o alimento que chega mais barato na mesa do trabalho é resultado 
do nosso trabalho", conta Jorge Antonini, pesquisador da Embrapa Cerrados. 
 
As pesquisas realizadas pela Embrapa geram o interesse de diversas pessoas entre agricultores, 
pesquisadores, profissionais da assistência técnica e missões internacionais que procuram a Embrapa 
para conhecer os resultados dos estudos. 
 
Para o futuro, os desafios da Embrapa são muitos: crescimento da produção com sustentabilidade, 
potencializar e transferir cada vez mais tecnologia para a agricultura e criar sistemas integrados de 
produção. 
 
A solenidade em comemoração aos 40 anos da Embrapa foi realizada na noite da última quarta, dia 24, 
na Sede da Empresa, em Brasília (DF), e reuniu uma extensa lista de autoridades, personalidades 
como ex-presidentes da instituição e ex-ministros, lideranças do agronegócio, diretores-executivos, 
além de chefes de Unidades Centrais e Descentralizadas. 
  
A CNA foi homenageada na cerimônia 
  

 

    
  
A CNA foi distinguida, entre as 14 instituições e 
personalidades lembradas pela Embrapa, em razão das 
parcerias desenvolvidas com o órgão ao longo dos seus 
40 anos de existência. O prêmio, na categoria Órgão 
Cooperador Nacional, foi entregue ao 1º vice-
presidente da CNA, João Martins da Silva Júnior, pelo 
ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Antônio Andrade, e pelo presidente da Embrapa, 
Maurício Lopes. 

 

 

Rua Gávea, 358, sls 206 e 207, Jardim América, CEP 30.421-340, Belo Horizonte, MG 
Fone/Fax: (31)3344-3213, Skype: ideagri 

 


