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A Frigol alcançou faturamento de R$ 970 milhões no segundo trimestre 
do ano, crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2021. A 
receita líquida foi 19,5% maior, atingindo R$ 893 milhões. Já o EBITIDA 
atingiu R$ 85 milhões, aumento de 37% na comparação anual, com uma 
margem de 9,5%. Crescendo com rentabilidade, a companhia teve lucro 
líquido de R$ 50,8 milhões, 33% acima do mesmo período do ano passado, 
com margem de 5,7%. “As principais alavancas para os resultados foram 
volume e preço. O volume total vendido cresceu 12% e a exportação 
cresceu 17% na comparação entre o segundo trimestre de 2022 e 2021. 
No mesmo período, o preço vendido para o mercado externo cresceu 
cerca de 22%”, explica Eduardo Masson, CFO da Frigol.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) realizará 
ao longo do segundo semestre de 2022 vistorias em áreas beneficiadas 
pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) nos 
estados do Paraná, Rio Grande do Sul, de Sergipe e da Bahia. Os téc-
nicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), ligada ao 
Mapa, irão percorrer as lavouras checando os dados declarados pelos 
profissionais encarregados da comprovação de perdas do Proagro. 

Com o objetivo de atender à alta demanda do mercado interno por produtos 
agrícolas naturais, a Agropaulo Agroindustrial, empresa do Grupo Telles, 
acaba de lançar no mercado dois novos adjuvantes: o Azanat e o Natfix, 
produtos inéditos elaborados a partir de óleos essenciais que auxiliam no 
combate a pragas e doenças. Encontrados em raízes, folhas, flores e frutos 
das plantas aromáticas, os óleos essenciais são substâncias sintetizadas, 
armazenadas e liberadas por elas (https://www.agroppaulo.com.br/).

Francisco Matturro, Secretário de Agricul-
tura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 
acompanhado de autoridades, visitou nesta 
quarta-feira (10/08) o Salão Internacional de 
Avicultura e Suinocultura (SIAVS), no Anhembi 
Parque, às 12 horas. Compareceram lideran-
ças políticas diretamente relacionadas em 
uma solenidade acompanhada por mais de 1 
mil produtores, empresários e profissionais 
da cadeia produtiva de todo o país.

O SIAVS reuniu as maiores agroindús-
trias produtoras e exportadoras, casas 
genéticas, indústrias de equipamentos, 
laboratórios, empresas certificadoras, de 
nutrição, de logística e de outros tantos 
elos do setor. Em sua última edição, 
recebeu mais de 20 mil visitantes, de 50 
países, além de 2,4 mil conferencistas e milhares de produtores, lideranças 
e membros da cadeia produtiva global.

Frigol alcança faturamento de  
R$ 970 milhões no 2º trimestre do ano 
e acumula R$ 2 bilhões no semestre

Áreas beneficiadas pelo Proagro serão 
vistoriadas pela Conab

Agropaulo lança dois novos adjuvantes 
agrícolas naturais 

Secretário visita Salão Internacional de 
Avicultura e Suinocultura
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nova vacina para combate das doenças de 
Marek, Gumboro e Newcastle em aves

A Boehringer Ingelheim anuncia o lançamento da nova Vaxxitek®HVT 
+ IBD + ND, vacina Trivalente que combate as doenças de Marek, 
Gumboro e Newcastle em aves, com aplicação em apenas uma dose. 
A novidade chega para ampliar o portfólio da empresa no Brasil e dar 
mais uma opção de escolha ao produtor rural em seu protocolo vacinal. 
Abílio Alessandri, diretor da área de Aves e Suínos da empresa, fala so-
bre a importância do lançamento: “’Nós investimos continuamente em 
Pesquisa & Desenvolvimento para disponibilizar ao mercado soluções 
inovadoras que contribuam com o agronegócio na produção de alimentos 
nutritivos, com segurança alimentar e priorizando o bem-estar animal. 
Por isso, decidimos trazer ao Brasil a vacina baseada em HVT, tecnologia 
de renome mundial, que combate as três principais enfermidades que 
acometem as granjas com uma única solução, deixando o nosso portfólio 
mais completo e diversificado”.

Produção de grãos apresenta aumento 
estimado de 18,6%

A safra paulista de grãos deverá fechar o ciclo com produção de 10,25 
milhões de toneladas, um aumento de 18,6% em relação à safra 2020/21. A 
área plantada também apresenta aumento de 3,4%, chegando a 2,48 milhões 
de hectares semeados. Com isso, a produtividade média indica 4.131 kg/ha. Os 
dados são do 11° Levantamento da Safra de Grãos, divulgado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). A cultura mais expressiva no estado é o 
milho, que deve render 4,32 milhões de toneladas – 32,4% a mais que na safra 
anterior. Apesar do aumento na produção, a área apresentou uma pequena 
redução (-1,3%), com 873,1 mil hectares plantados. No caso do milho, as 
áreas de sequeiro sofreram com a estiagem, mas o retorno das chuvas em 
meados de maio beneficiou o desenvolvimento vegetativo, especialmente as 
áreas que estavam iniciando a fase de enchimento de grãos. Também não 
houve ocorrência de geada nas áreas de milho em maio e junho. 

destaque I

destaque II

São Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de agosto de 2022

Safra de Grãos 2021/2022
Hoje, a Companhia Nacio-

nal de Abastecimento (Conab) 
apresentará os resultados do 11º 
Levantamento da Safra de Grãos 
2021/2022. O anúncio será divul-
gado pelo canal da Conab no You-
Tube (https://www.youtube.com/
channel/UCTCKff26y3x8Aj6E-
MJaU2lg), às 9h, com informações 
sobre produção, produtividade e 
área plantada das principais cul-
turas de grãos do país.

Foi publicada Portaria 
nº 635 (https://www.
in.gov.br/en/web/
dou/-/portaria-sda-

n-635-de-5-de-agosto-
de-2022-421607750), do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), que estabelece 
o Regulamento Técnico 
que define os requisitos 
mínimos de identidade e 
qualidade para amêndoas, 
castanhas, nozes e frutas 
secas, individualizadas ou 
misturadas.
Entre os requisitos, os 
produtos devem estar 
limpos e em bom estado 
de conservação, isentos 
de pragas visíveis a olho 
nu, em qualquer de suas 
fases evolutivas, isentos 
de odores estranhos, 
impróprios ao produto, que 
inviabilize a sua utilização 
para o uso proposto, 
e isentos dos defeitos 
mofada, ardida ou rançosa 
ou azeda, germinada, 
danificada e chocha ou 
imatura.

Primeira colheita de 
abóbora cabotiá sob  

nova regra de exportação  
para Argentina

A região de Presidente Pru-
dente, no oeste de São Paulo, 
começa neste mês a colheita da 
abóbora cabotiá que só poderá 
ser exportada para a Argenti-
na pela nova regra firmada en-
tre o Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa) e 
o país vizinho. A mudança implica 
principalmente na certificação 
dos produtos, que até então era 
feita na propriedade rural durante 
a colheita. Essas abóboras e ou-
tras cucurbitáceas (melão, pepi-
no, melancia e etc) agora passam 
a ser certificadas nas áreas de 
fronteira, onde atua a Vigilân-
cia Agropecuária Internacional 
(Vigiagro).

A alteração da regra está no pla-
no de trabalho para exportação 
para a Argentina de cucurbitáceas 
produzidas no Brasil sob o Siste-
ma de Mitigação de Risco (SMR) 
da mosca-sul-americana-das-
-cucurbitáceas, como é conhecida 
a Anastrepha grandis. Embora 
essa mosca seja considerada de 
importância secundária no Brasil, 
no país vizinho ela tem um sta-
tus de importância quarentenária 

(praga, sem controle, pode causar 
impactos econômicos significati-
vos na produção).

Para que esses produtos bra-
sileiros possam entrar na Ar-
gentina, os serviços de defesa 
agropecuária responsáveis por 
alguns municípios de São Paulo, 
da Bahia, de Goiás, Minas Gerais, 
do Paraná e do Rio Grande do Sul 
devem alterar os procedimentos 
operacionais e as medidas fitos-
sanitárias com base nesse plano 
de trabalho.

No ano passado, a produção 
sob o Sistema de Mitigação de 
Risco (SMR) no estado de São 
Paulo foi de 4.212 toneladas 
de abóbora e 600 toneladas de 
melancia, aproximadamente. 
Para explicar as mudanças e 
supervisionar o SMR naquela 
região, auditores fiscais da Su-
perintendência Federal de Agri-
cultura de São Paulo (SFA-SP) 
e servidores da Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária (CDA), 
ligada à Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do estado, esti-
veram em Indiana (SP) de 19 a 
21 de julho.

          Coopercitrus 
Expo 2022 registra 
R$ 2.048 bi em 
negócios

         MXF Motors  
confirma 
presença no 
Agroleite 2022

A Coopercitrus - Cooperativa 
de Produtores Rurais, 
registrou R$ 2.048 bilhões 
em negócios durante a 
Coopercitrus Expo 2022 
- Uma Nova Experiência, 
realizada de 25 a 29 de julho 
na Fundação Coopercitrus 
Credicitrus, em Bebedouro, 
SP. O valor é 28% maior do 
que o registrado na edição  
de 2021, que faturou  
R$ 1,6 bilhões em 
negociações através de 
ambiente virtual, devido a 
pandemia a Covid-19. 

Com mais de 160 empresas 
líderes globais em mais de 
30 mil m², o evento recebeu 
15.4 mil produtores rurais 
que negociaram máquinas, 
implementos e insumos 
agropecuários. Tecnologias 
agrícolas de precisão também 
chamaram a atenção: 
no Pavilhão Ecossistema 
Campo Digital, cooperados e 
produtores rurais puderam 
experimentar todo portfólio 
da Coopercitrus e investir 
na prestação de serviços ou 
compra de tecnologias, como 
os Drones para pulverização, 
com 42 unidades negociadas.

A proposta da 23ª edição 
em oferecer ‘Uma Nova 
Experiência’ em feiras 
agrícolas foi superada, 
segundo o conselheiro e 
cooperado José Odilon, de 
Ribeirão Preto: “É uma feira 
compacta, com toda área 
asfaltada, de fácil acesso, em 
um ambiente agradável e 
bem distribuído. 

Montadora de veículos off-
road paranaense inicia sua 
participação no agronegócio 
lançando quadriciclo com 
tração nas quadro rodas

De olho no mercado agro, 
que hoje é responsável 
por 52,2% de tudo o que 
é exportado no Brasil e a 
“locomotiva” do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional, 
a MXF Motors, montadora 
de veículos off-road com 
sede em Curitiba (PR), 
confirma sua participação 
na 22ª edição do Agroleite, 
que vai acontecer de 16 a 
20 de agosto de 2022, em 
Castro, no Paraná, município 
reconhecido como a “Capital 
Nacional do Leite”.

Na prática, esta será a 
primeira vez que a MXF 
Motors, conhecida quando 
o assunto é esporte de 
aventura e lazer, participará 
de um evento do segmento 
agro. Na ocasião, ela 
mostrará a um público de 
mais de 80 mil pessoas não 
só suas motos off-road, a 
espinha dorsal da empresa 
desde que foi criada, em 
2007, mas toda a sua linha de 
produtos, como acessórios, 
peças de reposição e 
baterias. Todavia, o principal 
destaque ficará a cargo de 
seus quadriciclos 4x4, os 
quais, por representarem 
uma alternativa altamente 
viável e econômica, tanto 
para operações quanto para 
deslocamentos, se tornarão a 
nova febre no campo.
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