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1º Curso de atualização IDEAGRI 

Em atendimento às sugestões de diversos usuários, ávidos por ampliarem 

seus conhecimentos sobre as novidades disponibilizadas nas atualizações 

do sistema, é com muita satisfação que apresentamos aos nossos clientes 

o novo Serviço IDEAGRI – os CURSOS DE ATUALIZAÇÃO! Com a evolução 

constante do Sistema de Gestão IDEAGRI, os Cursos de Atualização são 

uma oportunidade única de atualização, em condições especiais para você 

e sua equipe. Clique e participe. 

 

IDEAGRI inaugura ampla sala de treinamento 

A partir de agora, os cursos na sede do IDEAGRI passam a ser realizados 

em nossa sala de treinamento novinha em folha. A ampliação garante 

conforto e comodidade aos nossos clientes. Investimos em novos 

equipamentos e móveis cuidadosamente projetados para oferecer a 

melhor estrutura para a aprendizagem. Esperamos sua visita! Clique e 

confira. 

 

Kátia Abreu transfere comando da CNA para João Martins  

 

 

O grande destaque desta edição 

é o lançamento do curso de 

atualização IDEAGRI. 

 

Saiba sobre a nova sala de 

treinamento do IDEAGRI e sobre 

as transições nos comandos das 

entidades do agronegócio. 

 

Assista ao primeiro vídeo da série 

sobre a Fazenda Santa Luzia, 

mostrando o manejo de ordenha. 

 

Leia o ponto de vista sobre o 

poder do agronegócio e a 

entrevista do diretor do Rehagro 

para a Revista Girolando. 

 

Confira prazos e detalhes sobre a 

IN62 no artigo técnico desta 

edição. 

http://www.ideagri.com.br/siteideagridados/New/71/Boletim071.html
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http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1187
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1152
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Com a proximidade das eleições de 2014, ocorrem várias transições nos 

comandos das principais entidades relacionadas ao agronegócio brasileiro. 

A alteração mais expressiva ocorreu na Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA). Kátia Abreu, que presidia a instituição desde 

2008, deixou a função para se dedicar exclusivamente à disputa da 

reeleição no senado federal. Em seu lugar assume João Martins da Silva 

Júnior, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da 

Bahia (FAEB). Clique e saiba mais. 

 

Manejo de ordenha na Fazenda Santa Luzia 

Uma boa rotina, com procedimentos bem definidos, auxilia na velocidade 

da ordenha e na qualidade do leite produzido, diminuindo os riscos de 

novas infecções da glândula mamária. Veja, no vídeo que faz parte da série 

produzida pela Fazenda Santa Luzia, os pontos importantes para uma boa 

rotina de ordenha. A fazenda é parceira e usuária do IDEAGRI. Clique e 

assista. 

 

Os números que mostram o poder do agronegócio brasileiro  

Setor mais competitivo da economia nacional, o agronegócio representa 

hoje 20% do PIB. Sem ele, a balança comercial brasileira sofreria um 

baque: 41% das exportações vêm do campo, cuja expansão dependerá 

fortemente da produtividade nos próximos anos. Veja os grandes números 

apresentados pelo coordenador geral de planejamento estratégico do 

Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, no primeiro EXAME Fórum 

Centro-Oeste. Clique e veja os detalhes. 

 

Empreendedores por natureza 

Em entrevista à revista O Girolando, o diretor do Rehagro, Clóvis Eduardo 

S. Corrêa, fala sobre gestão de propriedade, os desafios da educação rural 

e os projetos da instituição, que em 2014 passou a integrar a equipe de 

Parceiros Masters da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. 

Clique e acesse a entrevista 

 

Qualidade do leite x IN62 - novos limites a partir de 1º de julho 

A partir de 1º de julho, para as Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em 

função da instrução normativa 62, os limites para a Contagem Bacteriana 

Total (CBT) e para Contagem de Células Somáticas (CCS) ficarão mais 

apertados. A exigência para a CBT passa a ser de no máximo 300.000 

UFC/ml e para a CCS de no máximo 500.000 CS/ml. As Regiões Norte e 

Nordeste têm um prazo um pouco maior para se adequar: até o final de 

junho de 2015.Clique e leia o artigo na íntegra. 

 

Play List IDEAGRI no YouTube 

Conheça os Vídeos IDEAGRI publicados no YouTube sobre rotinas e 

relatórios do sistema. O material disponível na internet faz parte do 1º 

curso no formato EAD (ensino a distância) aplicado aos novos usuários do 

sistema. Acesse a playlist completa e confira os vídeos! Clique e aprimore-

se. 

 

10 eBooks gratuitos para empreendedores 

Três dos quatro maiores desafios dos empreendedores estão ligados à falta 

de conhecimento em gestão de negócios. Pensando nisso, a Endeavor 

oferece gratuitamente 10 eBooks que abordam áreas essenciais como 

marketing, vendas, finanças, gente & gestão, estratégia & crescimento e 

aspectos jurídicos. Clique e aproveite. 

 

Hinos das copas no YouTube 

Divirta-se com os hinos ou músicas temas, com videoclipes temáticos, das 

copas de: 2014 - Brasil, 2010 - África do Sul, 2006 - Alemanha, 2002 - 

Coréia e Japão, 1998 - França, 1994 - Estados Unidos e 1990 - Itália. 

Clique e divirta-se. 

 

Acompanhe o canal de vídeos do 

IDEAGRI no YouTube, as músicas 

temas da copas e obtenha 

eBooks gratuitos 

 

 

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 fruto da parceria: 

 

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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1º Curso de atualização IDEAGRI 
por IDEAGRI 

 

Em atendimento às sugestões de diversos usuários, ávidos por ampliarem seus conhecimentos sobre as 

novidades disponibilizadas nas atualizações do sistema, é com muita satisfação que apresentamos aos 

nossos clientes o novo Serviço IDEAGRI – os CURSOS DE ATUALIZAÇÃO! 

 

OBJETIVO 

O foco é propiciar aos participantes a oportunidade de conhecer as novidades do sistema, reciclar 

conhecimentos, aprofundar em rotinas e relatórios específicos do sistema, além de trocar experiências 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO IDEAGRI │ 1ª edição │ 24 e 25/07/2014 

Local: Belo Horizonte – MG, na nova sala de treinamento, na sede do IDEAGRI (acesse o mapa) 

Horário: de 09:00 às 18:00 (com intervalo para almoço, de 12:30 às 13:30) 

Programação: 

1º dia • GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 

2º dia • CONTROLES ZOOTÉCNICOS 

Investimento: 

Inscrições realizadas até o dia 20/06/2014: 

 Para a participação em 1 dia: R$ 150,00 

 Para a participação em 2 dias: R$ 250,00 

Inscrições realizadas a partir de dia 21/06/2014: 

Para a participação em 1 dia: R$ 180,00 

Para a participação em 2 dias: R$ 300,00 

A inscrição pode ser feita para os dois dias ou para apenas um, de acordo com sua necessidade. 

Condições especiais para grupos. Faça contato para saber mais! 

Despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento dos participantes não estão inclusas no valor do 

investimento. 

 

TURMAS PEQUENAS. VAGAS LIMITADAS! 

Com a evolução constante do Sistema de Gestão IDEAGRI, os Cursos de Atualização são uma oportunidade 

única de atualização, em condições especiais para você e sua equipe. 

Faça já a inscrição no evento. Clique aqui!  

 

  

http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=639
http://ideagri.com.br/plus/modulos/contato/index.php?form_id=6
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IDEAGRI inaugura ampla sala de treinamento 

por IDEAGRI 

 

A partir de agora, os cursos na sede do IDEAGRI passam a ser realizados em nossa sala de treinamento 

novinha em folha. A ampliação garante conforto e comodidade aos nossos clientes. Investimos em novos 

equipamentos e móveis cuidadosamente projetados para oferecer a melhor estrutura para a 

aprendizagem. Esperamos sua visita! 

Já realizamos eventos na nova sala. Confiram algumas imagens: 
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Kátia Abreu transfere comando da CNA para João Martins 

por Gazeta do Povo (AgroGP) e Assessoria de Comunicação CNA 

 

Com a proximidade das eleições de 2014, ocorrem várias transições nos comandos das principais 

entidades relacionadas ao agronegócio brasileiro. A alteração mais expressiva ocorreu na Confederação 

da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Kátia Abreu, que presidia a instituição desde 2008, deixou a 

função para se dedicar exclusivamente à disputa da reeleição no senado federal. Em seu lugar assume 

João Martins da Silva Júnior, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia 

(FAEB).  

Um jantar de confraternização com a presença do vice-presidente da República, Michel Temer, dos 

ministros da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Neri Geller, e da Previdência Social, Garibaldi Alves, 

marcou a transferência de comando da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A 

senadora Kátia Abreu passou a presidência da entidade a seu primeiro vice, João Martins da Silva Júnior, 

presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB). 

 

"Saio tranquila para minha missão de recandidatura 

ao Senado pelo Tocantins, reafirmando a todos que 

nossa casa está em boas mãos: mãos de um homem 

digno, ético, que conhece bem nosso setor", afirmou 

a senadora, ao anunciar João Martins na presidência 

da CNA pelos próximos cinco meses, a partir desta 

quarta-feira, 4 de junho. O evento, em que também 

foi celebrada a posse recente de Almir Dalpasquale 

na presidência da Associação dos Produtores de Soja 

do Brasil (Aprosoja), contou com a presença de 

presidentes das Federações da Agricultura de todo o 

Brasil e de vários líderes da bancada da agropecuária 

no Congresso. 

Convidado a dirigir algumas palavras aos presentes, 

João Martins abriu sua fala anunciando que quebraria 

o protocolo, transferindo a homenagem à senadora 

Katia Abreu. “Tudo aqui é fruto do seu trabalho. Foi 

você quem teve a capacidade de coordenar e nos 

convencer de que temos que marchar unidos, para 

realmente consolidar esta agropecuária pujante do 

País”, justificou. 

 

 

 

Em março, Antonio Andrade, então Ministro Agricultura, Pecuária e Abastecimento transferiu o cargo 

para Neri Geller. No dia 04 e junho, as trocas de lideranças se intensificaram, e várias instituições 

realizaram alterações nas diretorias. 

Em Mato Grosso duas mudanças foram mais expressivas. Rui Prado deixou a presidência da Federação 

de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), transmitindo o cargo para Normando Corral, que 

estava na vice-presidência. Prado, que estava no cargo desde 2007, ainda não revelou qual destino irá 

seguir. 

Outra alteração ocorreu na Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado (Aprosoja/MT). Depois 

de dois mandatos o presidente Carlos Favaro se afastou do cargo alegando razões pessoais. Em seu 

lugar assume Ricardo Tomczyk, que estava na vice-presidência. 
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Tomczyk também foi recém-nomeado vice-presidente da Aprosoja Brasil, entidade que representa os 

sojicultores em escala nacional. Glauber Silveira, que presidia a entidade desde 2012, deixou o cargo no 

final de maio. Uma nova diretoria foi empossada, e Almir Dalpasquale assumiu a presidência. 

Em Goiás, a troca ocorreu na Federação da Agricultura e Pecuária do estado (Faeg) e do Conselho 

Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). José Mário Schreiner presidia as 

duas entidades desde 2008, mas transferiu a função para seu vice, Leonardo Ribeiro. Schreiner também 

deixa vice-presidência de finanças da CNA. Ele afirma que avalia a possibilidade de candidatar-se a 

deputado federal. 

 

Gazeta do Povo (AgroGP) e Assessoria de Comunicação CNA 
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Manejo de ordenha na Fazenda Santa Luzia 

por Fazenda Santa Luzia 

 

Uma boa rotina, com procedimentos bem definidos, auxilia na velocidade da ordenha e na qualidade do 

leite produzido, diminuindo os riscos de novas infecções da glândula mamária. Veja, no vídeo que faz 

parte da série produzida pela Fazenda Santa Luzia, os pontos importantes para uma boa rotina de 

ordenha. A fazenda é parceira e usuária do IDEAGRI.  

Confira mais vídeos da série: 

 

Manejo de Ordenha na Fazenda Santa Luzia Você está aqui 

Manejo de Pastagem na Fazenda Santa Luzia Em breve! 

Manejo da Maternidade na Fazenda Santa Luzia Em breve! 

Manejo de Bezerreiro na Fazenda Santa Luzia Em breve! 

Manejo de Embriões na Fazenda Santa Luzia Em breve! 

Uso de Ocitocina na Fazenda Santa Luzia Em breve! 

Doma Racional na Fazenda Santa Luzia Em breve! 

 

 

Os números que mostram o poder do agronegócio brasileiro  

por Exame.com 

 

Setor mais competitivo da economia nacional, o agronegócio representa hoje 20% do PIB. Sem ele, a 

balança comercial brasileira sofreria um baque: 41% das exportações vêm do campo, cuja expansão 

dependerá fortemente da produtividade nos próximos anos. Veja os grandes números apresentados pelo 

coordenador geral de planejamento estratégico do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, no 

primeiro EXAME Fórum Centro-Oeste. 

Ao final, dados da empresa Kepler Webler - de armazenamento de grãos - mostram o outro lado com a 

faceta que segue atrasada no setor. 

1) Vai bem  

- O PIB da agricultura é de 1 trilhão de reais, o que representa cerca de 20% da economia brasileira. 

- O setor representa 41% das exportações brasileiras hoje. 

- Entre 25 e 30 milhões de pessoas trabalham com o agronegócio – cerca de 30% do pessoal ocupado 

do país – direta e indiretamente. 

- A produção de grãos deve chegar este ano a 191 milhões de toneladas. Na próxima década, deve 

alcançar 248 milhões. 
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- Para isso, a área cultivável deverá aumentar 17%, mas é a produtividade que deverá ser a grande 

responsável pelo aumento. 

- 90% do crescimento da produção se devem à produtividade; apenas 10% a outros fatores. 

- A tendência em longo prazo é a produtividade crescer menos, algo em torno de 1,6% ao ano, enquanto 

hoje está em 4,04% – contra 2,26 nos EUA. 

- Os três estados que se destacam no crescimento da produtividade anual hoje são Minas Gerais (6,5%), 

Bahia (5,7%) e Goiás (5,5%). 

- Brasil usa 40 milhões de hectares para plantar produtos transgênicos. Só perde no mundo para os EUA, 

onde a área chega a 70 milhões de hectares. 

- A produção de cinco estados da região do delta dos Estados Unidos não chega a 700 mil km quadrados 

de áreas cultiváveis. Só o Mato Grosso é maior do que isso. 

- Milho (63%) e algodão pluma (55%) serão as duas culturas que mais aumentarão a exportação entre 

2013 e 2023, prevê o ministério. 

- Produção de grãos deve aumentar 58 milhões de toneladas nos próximos 10 anos, uma expansão de 

30%. 

2) Os problemas  

- Apenas 15% das fazendas possuem sistema próprio de armazenagem de grãos, segundo a Kepler 

Weber. 

- O percentual de perda no mercado de grãos na pré e pós-colheita é de 10%, considerado alto em 

relação à média mundial. 

- Produção de soja vem crescendo 6% ao ano, enquanto a capacidade de armazenagem aumenta apenas 

4%. Já a área de plantio, 2,8%. Isso indica crescimento da produtividade, mas aumento do déficit de 

áreas para estocar a cada ano. 

- Os gargalos de logística e infraestrutura formam uma lista enorme. A saída de uma tonelada de soja 

do Mato Grosso para a China custa 185 dólares. Da Argentina, 102 dólares. Dos EUA, 71 dólares. 

Fonte: Exame.com 
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Empreendedores por natureza 

por O Girolando 

 

Um dos setores que mais gera riqueza para o Brasil, o agronegócio pode garantir um salto ainda maior 

com investimentos em capacitação de mão de obra e em sistemas de gerenciamento mais eficientes. 

Iniciativas não faltam para atingir essa meta. Só o Rehagro já treinou mais de 10.000 pessoas em cursos 

de longa duração em seus 10 anos de atuação. A rede está presente em 17 estados do Brasil e prepara 

novos projetos para atuar diretamente nas fazendas, com foco em gestão. A lista de cursos oferecidos 

pela Rehagro engloba capacitação, pós-graduação, ensino a distância, cursos corporativos, além de 

consultorias. Em entrevista à revista O Girolando, o diretor do Rehagro, Clóvis Eduardo S. Corrêa, fala 

sobre gestão de propriedade, os desafios da educação rural e os projetos da instituição, que em 2014 

passa a integrar a equipe de Parceiros Masters da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. 

O Girolando - A pecuária leiteira exige um gerenciamento maior que outros tipos de propriedade? Quais 

seriam os pontos que exigem maior cuidado na gestão de uma propriedade leiteira? 

Clóvis Corrêa - A pecuária leiteira é uma atividade complexa. Algumas características aumentam sua 

complexidade. No modelo predominante no Brasil o produtor de leite precisa ser um excelente agricultor. 

Esse é um ponto importante. É como se ele tivesse que ser bom em duas atividades: produzir leite e ser 

agricultor. Além disso, a atividade é diária. Muitas rotinas se repetem 365 dias por ano. Isso é muito 

pesado. Acho que produzir leite demanda vocação. Acho que o gerenciamento eficiente na pecuária de 

leite exige uma metodologia de trabalho. Isso é o que temos feito nas propriedades em que trabalhamos 

e temos levado para nossos cursos. Essa metodologia basicamente envolve uma cultura de estabelecer 

metas, monitorar indicadores, tomar decisões capazes de corrigir as anomalias e checar se o resultado 

melhorou. Isso se aplica a qualquer negócio, mas temos visto resultados muito interessantes na atividade 

leiteira. 

O Girolando - O produtor brasileiro é bom gestor de negócios ou a fazenda ainda não é encarada como 

empresa? 

Clóvis Corrêa - Acredito que temos os dois casos. Temos milhares de produtores profissionais. Pessoas 

que conduzem seus negócios com alto nível de conhecimento e com resultados muito bons. Esses 

produtores estão fazendo um grande trabalho e fazem com que o agronegócio tenha tanta importância 

para o Brasil. Por outro lado, infelizmente ainda temos produtores que estão marginalizados pela falta 

de conhecimento. Muitos desses produtores estão lutando para sobreviver em seus negócios, mas estão 

sendo totalmente penalizados por não conseguirem acesso ao conhecimento que promoveria enorme 

mudança. 

O Girolando - A tecnologia tem contribuído para ampliar o número de pessoas capacitadas no campo? 

Clóvis Corrêa - Tenho convicção de que o número de pessoas capacitadas está crescendo. O desafio é 

enorme, pois ainda estamos muito longe do ideal. Temos convivido com produtores do Brasil todo em 

nossos cursos e, por isso afirmo sem medo de errar, que ainda podemos ter enormes ganhos para o 

setor, capacitando as pessoas envolvidas na cadeia produtiva. A tecnologia na educação tem evoluído 

demais e com certeza já está ajudando na evolução do nível de conhecimento das pessoas. Acredito que 

teremos ganhos ainda maiores nos próximos anos. A chegada da próxima geração ao mercado de 

trabalho a meu ver vai revolucionar a nossa maneira de educar. 

O Girolando - A falta de mão de obra qualificada é um problema em vários setores da economia 

nacional. No campo, quais as alternativas para acabar com esse entrave? 

Clóvis Corrêa - Concordo plenamente que a falta de mão de obra qualificada é um problema nacional. 

Acredito que parte do problema do campo tem solução semelhante ao problema da cidade. Acho que 

começa pela seriedade dos nossos políticos ao usar bem os recursos gerados pela enorme carga tributária 

que o setor produtivo brasileiro paga, passa pela valorização dos professores do ensino básico e ensino 

médio e também pela valorização dos cursos profissionalizantes. Percebo que a questão do campo tem 
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uma variável a mais: a valorização do agronegócio junto às famílias de produtores é muito importante 

para que os jovens possam ter interesse em se qualificar na área. 

O Girolando - Antigamente, os filhos dos produtores e trabalhadores rurais se mudavam para a cidade 

para estudar e lá ficavam, pois era sinônimo de vencer na vida. Qual a situação hoje? 

Clóvis Corrêa - A retenção dos filhos passa pela percepção de sucesso dos pais. Se o negócio do pai é 

bom e permite ao filho uma vida boa e digna, esse filho vai naturalmente se interessar pelo negócio. Por 

isso, vencer na vida pode ser conseguir conduzir o negócio rural do pai para um sucesso ainda maior. 

Precisamos valorizar o nosso negócio e gerar interesse em nossos filhos. Não por continuísmo somente, 

mas porque acreditamos que é uma ótima opção para eles. 

O Girolando - A Rehagro está no mercado há 10 anos. Que balanço faz deste período de atuação da 

empresa? 

Clóvis Corrêa - Sou muito feliz por termos conseguido tantas coisas. Deus tem nos ajudado muito e 

nos dado grandes oportunidades. Começamos com um sonho de contribuir na formação das pessoas. 

Conseguimos reunir uma equipe com pessoas maravilhosas, técnicos excepcionais. A grandeza da causa 

acabou atraindo tantas pessoas espetaculares. Grandes técnicos, mas fundamentalmente seres humanos 

incríveis. Sou grato pela equipe que conseguimos reunir nestes 10 anos. Além disso, estamos em 17 

estados do Brasil. Treinamos mais de 10.000 pessoas em cursos de longa duração. Fizemos milhares de 

novos amigos; 98% dos nossos ex-alunos recomendam os nossos cursos. Temos uma marca cada vez 

mais conhecida e respeitada. Nunca vamos conseguir medir o tamanho do impacto que geramos, levando 

conhecimento a tanta gente. Tenho certeza de que estamos contribuindo e queremos fazer muito mais. 

Sonhamos com um agronegócio cada vez mais sólido e queremos ser reconhecidos por termos 

contribuído com o avanço do nosso setor. 

O Girolando - Quais os projetos para a próxima década de atuação da Rehagro? 

Clóvis Corrêa - Somos empreendedores por natureza. Estamos sempre pensando em novos projetos. 

Queremos continuar fortes na área do ensino, que como disse anteriormente deve passar por uma 

revolução nos próximos anos. Já temos dois novos grandes projetos em andamento, o Ideagri e o 3rLab, 

ambos em sociedade com outras empresas. Além disso, temos grandes aspirações na área de atuação 

direta em fazendas. Temos pensado em consolidar grandes projetos nas nossas áreas mais fortes (leite, 

corte, café e grãos). Temos experiência na gestão desses quatro negócios e estamos pensando em 

maneiras de levar essa experiência para a consolidação de grandes empreendimentos. 
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Qualidade do leite x IN62 - novos limites a partir de 1º de julho 

por Rehagro (texto adaptado) 

 

A partir de 1º de julho, para as Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em função da instrução normativa 

62, os limites para a Contagem Bacteriana Total (CBT) e para Contagem de Células Somáticas (CCS) 

ficarão mais apertados. A exigência para a CBT passa a ser de no máximo 300.000 UFC/ml e para a CCS 

de no máximo 500.000 CS/ml. As Regiões Norte e Nordeste têm um prazo um pouco maior para se 

adequar: até o final de junho de 2015. 

 

Histórico 

IN51 

A partir da necessidade de melhoria constante da qualidade do leite brasileiro, foi instituída, em 2002, a 

Instrução Normativa 51, do Ministério da Agricultura. Entre outras determinações, a normativa 

preconizava prazos para a melhoria progressiva dos parâmetros de CBT e de CCS na bebida.  

IN62 

A substituição da Instrução Normativa 51 pela de número 62, que entrou em vigor em 1°de janeiro de 

2012, veio com o objetivo de aumentar os prazos e limites de CBT e CCS, para que os produtores de 

leite, que não se encontravam nos padrões da normativa anterior, tivessem mais tempo para se adequar. 

Tabela 1. Prazos e limites para redução de CBT e CCS no leite de acordo com a IN 62 para as regiões 

Sul, Sudeste e Centro - oeste (para as regiões Norte e Nordeste acrescentar um ano ao prazo 

estabelecido) 

 

Fonte: www.itambe.com.br/download/2209/cadernoAgropecuario.aspx 

Qualidade 

A CBT é um indicativo da contaminação microbiana do leite. Já a CCS demonstra a inflamação da glândula 

mamária. A análise de ambos os parâmetros é importante na oferta de um produto de qualidade e seguro 

para o consumidor final, além de determinante na destinação do leite dentro da indústria. 

Medidas 

As medidas para estar abaixo desses limites são, principalmente, a higiene de ordenha, a rápida 

refrigeração do leite a 4° C e o controle de mastite. Os produtores precisam estar com essas medidas 

estabelecidas e em constante aperfeiçoamento, já que o rigor não para por aí. A partir de 2016, para 

regiões sul, sudeste e centro-oeste, e depois de 2017, para regiões norte e nordeste, os valores máximos 

de CS/ml e de UFC/ml deverão ser, respectivamente, de 400.000 e 100.000. 

Baseado no textos: 

- "Controle de qualidade do leite: data para maior rigor se aproxima" por Ana Elisa Franca 

(http://ruralcentro.uol.com.br/analises/controle-de-qualidade-do-leite-data-para-maior-rigor-se-aproxima-4488#y=552) e; 

- "Instrução Normativa 62: o que você está fazendo para 2016?" por Victor Marques de Paula e Lorrana Martins Salgado 

(http://rehagro.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=2488). 

http://ruralcentro.uol.com.br/analises/controle-de-qualidade-do-leite-data-para-maior-rigor-se-aproxima-4488#y=552
http://rehagro.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=2488


12 
 

 

Play List IDEAGRI no YouTube 

por IDEAGRI 

 

Conheça os Vídeos IDEAGRI publicados no YouTube sobre rotinas e relatórios do sistema. O material 

disponível na internet faz parte do 1º curso no formato EAD (ensino a distância) aplicado aos novos 

usuários do sistema. 

 

 

Confira a playlist completa dos vídeos do Curso Fundamental: 

 

Veja alguns dos vídeos disponíveis: 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCqKGbscG9YuVr9KC8tj3BNQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDjwY26gfAve1ky1NAxaV8K9RjTTyGD5G
http://www.youtube.com/watch?v=rPZCEEiSXCc&list=PLDjwY26gfAve1ky1NAxaV8K9RjTTyGD5G&feature=share&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=dGjj-a680cw&list=PLDjwY26gfAve1ky1NAxaV8K9RjTTyGD5G&feature=share&index=5
http://youtu.be/gbQcDHMLCmU
http://www.youtube.com/watch?v=e9zdzXDMSLM&list=PLDjwY26gfAve1ky1NAxaV8K9RjTTyGD5G&feature=share&index=12


13 
 

 

10 eBooks gratuitos para empreendedores 

por www.endeavor.org.br 

 

Três dos quatro maiores desafios dos empreendedores estão ligados à falta de conhecimento em gestão 

de negócios. Pensando nisso, a Endeavor oferece gratuitamente 10 eBooks que abordam áreas essenciais 

como marketing, vendas, finanças, gente & gestão, estratégia & crescimento e aspectos jurídicos. 

Queremos ajudar o empreendedor com os desafios que ele irá encontrar pelo caminho, por isso, 

oferecemos de forma prática os ensinamentos e dicas dos melhores especialistas do país. Conheça os 

10 eBooks da Endeavor para te ajudar a resolver os principais desafios de empreender. 

 

1. 5 Conselhos Para Se Tornar Um Empreendedor de Alto Impacto: O que diferencia um empreendedor 

de alto impacto? O conteúdo deste eBook foi baseado em uma pesquisa feita com 55 empreendedores 

em 11 países diferentes. Ele apresenta algumas dicas essenciais encontradas nesse estudo para criar o 

seu próprio negócio de alto impacto. [ CLIQUE AQUI E ACESSE O LINK PARA O DOWNLOAD GRATUITO] 

2. Como Construir a Identidade da Sua Empresa: Começar uma empresa de sucesso não é só ter uma 

ideia e botar pra fazer. Depois criar um modelo de negócios sólido, os fatores críticos para chegar ao 

sucesso são foco, trabalho duro, resiliência, disciplina e esforço. Neste eBook inédito, o autor Daniel 

Castello oferece um passo a passo ideal para construir a identidade da sua empresa. [ CLIQUE AQUI E 

ACESSE O LINK PARA O DOWNLOAD GRATUITO ] 

3. Financie Seu Sonho - Guia Endeavor de Acesso a Capital: Para alcançar um crescimento acelerado, 

muitas vezes o empreendedor se encontra com o dilema da falta de recursos. Para ajudar 

empreendedores a lidar com estes desafios, preparamos este guia, que ajuda o empreendedor a 

desmistificar a captação de recursos externos e a entender melhor quem ele deve procurar quando 

chegar esse momento. [ CLIQUE AQUI E ACESSE O LINK PARA O DOWNLOAD GRATUITO ] 

4. Recrutar é Um Talento: Um dos maiores desafios enfrentados pelos empreendedores está ligado à 

gestão de pessoas. Por isso, esse eBook foi desenvolvido pela Endeavor em parceria com a Catho 

http://info.endeavor.org.br/ebook-conselhos-empreendedor-alto-impacto
http://info.endeavor.org.br/ebook-como-construir-identidade-da-sua-empresa
http://info.endeavor.org.br/ebook-como-construir-identidade-da-sua-empresa
http://info.endeavor.org.br/ebook-financie-seu-sonho-acesso-capital
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Empresas, para que você entenda como conquistar os jovens profissionais e passe a enxergar o processo 

de seleção da sua empresa com um foco mais estratégico. [ CLIQUE AQUI E ACESSE O LINK PARA O 

DOWNLOAD GRATUITO ] 

5. 5 Passos Para Construir Uma Grande Equipe: As pessoas são os elementos mais importantes para o 

sucesso de uma organização. Portanto elas se transformam em vantagens competitivas sustentáveis e 

colocam a empresa numa posição de destaque no seu mercado de modo constante e até permanente. 

Descubra como construir a melhor equipe para o seu negócio. [ CLIQUE AQUI E ACESSE O LINK PARA O 

DOWNLOAD GRATUITO ] 

6. Marketing Digital Para Empreendedores: Entenda os principais conceitos e ferramentas do marketing 

digital, com informações estratégicas e dicas práticas de implantação, incluindo técnicas de atração de 

visitantes e geração de leads (oportunidades). Este eBook foi produzido em parceria com a Resultados 

Digitais, especializada em marketing digital para pequenas e médias empresas. [ CLIQUE AQUI E ACESSE 

O LINK PARA O DOWNLOAD GRATUITO ] 

7. A Magia das Métricas no Marketing: Todo empreendedor de sucesso sabe que uma grande ideia ou 

projeto escondido debaixo do tapete jamais vai ter a chance de voar. O Marketing, no sentido mais amplo 

da palavra, tem o objetivo de lhes dar asas e criar aceitação, vendas e crescimento com energia. Em um 

eBook inédito, o autor Peter Rosenwald explora métricas e resultados (accountability) em marketing. [ 

CLIQUE AQUI E ACESSE O LINK PARA O DOWNLOAD GRATUITO ] 

8. Como Crescer: Todo empreendedor precisará construir um plano de crescimento para que sua 

empresa alcance um alto impacto. Este eBook, produzido em parceria com a EY, contém os principais 

passos para estruturar sua empresa para o crescimento, descobrir se é a hora certa de crescer, 

estabelecer as metas de crescimento, e refletir para onde, como, quanto e quando a empresa deve 

crescer. [ CLIQUE AQUI E ACESSE O LINK PARA O DOWNLOAD GRATUITO ] 

9. Negócios Legais Crescem Mais Rápido: Hoje, 28% dos empreendedores apontam a alta carga tributária 

e a complexidade contábil como o principal obstáculo para o crescimento de suas empresas. Conheça as 

dicas para crescer seguindo as regras neste eBook sobre planejamento tributário, produzido em parceria 

com BM&A Tax. [ CLIQUE AQUI E ACESSE O LINK PARA O DOWNLOAD GRATUITO ] 

10. Cloud Computing Na Prática - Como levar sua empresa para as nuvens: Neste eBook, produzido pela 

Endeavor em parceria com o Google, você encontrará informações sobre o que é a computação em 

nuvem, ou cloud computing, ferramenta que, desde sua criação, tem se firmado cada vez mais como 

um instrumento poderoso para o desenvolvimento de empresas de todos os portes ao redor do planeta. 

[ CLIQUE AQUI E ACESSE O LINK PARA O DOWNLOAD GRATUITO ] 

  

http://info.endeavor.org.br/recrutar-e-um-talento?&__hssc=119036758.34.1400769674297&__hstc=119036758.450a510aeef76084c6ee308ca51dae4d.1379537374042.1400694025867.1400769674297.236&hsCtaTracking=e0172
http://info.endeavor.org.br/recrutar-e-um-talento?&__hssc=119036758.34.1400769674297&__hstc=119036758.450a510aeef76084c6ee308ca51dae4d.1379537374042.1400694025867.1400769674297.236&hsCtaTracking=e0172
http://info.endeavor.org.br/ebook-5-passos-para-construir-uma-grande-equipe?&__hssc=119036758.18.1392670476346&__hstc=119036758.450a510aeef76084c6ee308ca51dae4d.1379537374042.1392663280392.13926704763
http://info.endeavor.org.br/ebook-5-passos-para-construir-uma-grande-equipe?&__hssc=119036758.18.1392670476346&__hstc=119036758.450a510aeef76084c6ee308ca51dae4d.1379537374042.1392663280392.13926704763
http://materiais.resultadosdigitais.com.br/marketing-digital-para-empreendedores
http://materiais.resultadosdigitais.com.br/marketing-digital-para-empreendedores
http://info.endeavor.org.br/ebook-a-magia-das-metricas-no-marketing
http://info.endeavor.org.br/ebook-a-magia-das-metricas-no-marketing
http://info.endeavor.org.br/ebook-guia-ey-como-crescer?&__hssc=&__hstc=119036758.450a510aeef76084c6ee308ca51dae4d.1379537374042.1401212941765.1401224975799.246&hsCtaTracking=8822f23d-a5d1-43f2-ab16-bf5ff1e1f8c9%7C1b5f4746-8477-4da8-b218-984cf53e62f3
http://info.endeavor.org.br/negocios-legais-crescem-mais-rapido
http://info.endeavor.org.br/cloud-computing-na-pratica
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Hinos das copas no YouTube 

por IDEAGRI 

 

- 2014 - Brasil 

- 2010 - África do Sul 

- 2006 - Alemanha 

- 2002 - Coréia e Japão 

- 1998 - França 

- 1994 - Estados Unidos 

- 1990 - Itália 

 

Rua Gávea, 358, sls 204, 206 e 207, Jardim América, CEP 30.421-340, Belo Horizonte, MG 

Fone/Fax: (31)3344-3213, Skype: ideagri 

 


