
O BRASIL QUE
NÃO PARA

Óleo de Neem é eficiente no
controle de pragas do Coqueiro

A cada nova crise o agronegócio
evidencia sua importância para
manter o Brasil funcionando.

PRAGAS EM COQUEIROS 
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O mês de março celebra o dia
internacional da mulher e nós
queremos falar sobre a presença
delas no mundo do agronegócio.

MULHERES NO AGRO



Existe um Brasil que não para.  Pode vir crise
econômica, epidemia, catástrofes naturais e,

mesmo assim, este Brasil formado por
agricultores seguem trabalhando.

 

É um trabalho duro. Nem sempre prazeroso
mas extremamente necessário. Sem os
trabalhadores e trabalhadoras do campo não
há riqueza, não há comida, não há futuro.

 

O agronegócio é identificado hoje como um
importante pilar da economia brasileira. A
relevância desse complexo para a economia
nacional pode ser medida pela seu impacto no
PIB (Produto Interno Bruto). O agronegócio
conta com uma significativa participação de
21,46% no PIB do país (CEPEA, 2015).
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EDITORIAL

É importante levar em consideração que o conceito de agronegócio engloba o que
chamamos de agricultura empresarial, pequena agricultura, agricultura familiar, além dos
outros agentes da cadeia produtiva. Todos estes segmentos são essenciais para manter o
país funcionando, gerando empregos e produzindo insumos que abastecem os mais
diversos tipos de negócios e setores.

 

O Brasil é um grande celeiro, produtor de alimentos, e não precisamos ter nenhuma
expectativa negativa de que não teremos alimentos para nosso povo. Mesmo com  a
pandemia que assola o mundo todo, o agronegócio segue firme e forte.

 

Os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento afirmam que a safra de
grãos para 2020 e 2021 deve chegar a 251,9 milhões de toneladas, o que representa um
aumento de 4,1% em relação com safra colhida do ano passado. A ministra Tereza Cristina
ressaltou a importância do papel dos produtores neste momento em que o Brasil e
mundo vive uma emergência em saúde. “São os nossos heróis, que neste momento estão
lá (no campo) dando duro, produzindo e realizando a maior safra colhida neste país,

batendo recorde um sobre o outro para alimentar nossa população”. 

 

A DalNeem Brasil agradece a estes verdadeiros heróis. Feliz o país que tem agricultores
que seguem trabalhando incansavelmente para que o Brasil não pare.
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TESTE REALIZADO

O coqueiro é uma cultura de grande importância para a região Nordeste do Brasil pelo seu elevado
potencial sócioeconômico. É uma planta perene, de grande versatilidade e cultivada em sua
grande maioria por pequenos produtores. Cerca de 96% da produção mundial vem de
propriedades de 0,5 a 4 hectares, demonstrando a importância relativa para os produtores que
tem nesta cultura sua principal fonte de renda. No Brasil, esta cultura gera em torno de 100 mil
empregos diretos e indiretos, além de ser fator decisivo de fixação do homem no meio rural.
 

A planta de coco é hospedeira de uma diversidade de insetos e ácaros, podendo estes organismos
atingir a capacidade de praga quando as condições se tornarem favoráveis ao seu
desenvolvimento. Portanto, as pragas podem variar de importância de uma região para outra,

dependendo das condições climáticas, fauna, flora e técnicas de manejo adotadas pelo homem.

Duas dessas pragas de importância econômica para a cultura do coqueiro são lagartas
(Brassolisastyra) e o ácaro da necrose (Aceriaquerreronis)

Lagartas (Brassolis astyra)
Trata-se de uma borboleta grande, medindo 60 a 100mm
de envergadura. A lagarta é a forma mais nociva da praga.

Apresenta hábito gregário, abrigando-se e protegendo-se
na copa do coqueiro. Nos últimos estágios de
desenvolvimento, constroem o ninho na região central da
folha do coqueiro, unindo vários folíolos com fios de seda
no interior. Em altas infestações poderá ocorrer o
desfolhamento total da planta, restando apenas as
nervuras centrais dos folíolos e a ráquis de cada folha.

 

O princípio ativo presente no óleo de neem, a
azadiractina age no controle de lagartas em primeiro e
segundo instar através da alimentação, agindo nas células
dos músculos do aparelho bucal dos insetos, tornando-os
flácidos e impedindo que as lagartas se alimentem e
morram por inanição.



A azadiractina age no controle de ácaros através do atraso na reprodução, inibição
de oviposição e também age na repelência, impedindo infestação decorrente de
outras áreas. 

 

Em março deste ano, foi realizado na cidade de Canudos na Bahia testes com o
óleo de neem no controle de Lagartas e de modo preventivo para ácaro da necrose
em coqueiro, conforme demonstra abaixo:

 

Ácaro da necrose (Aceria querreronis)
Essa espécie tem preferência por frutos nos primeiros estádios de
desenvolvimento, localizando-se sob as brácteas dos mesmos, onde realiza o
processo de alimentação. Os sintomas iniciais nos frutos pequenos são observados
por manchas brancas com formato triangular. Posteriormente, surgem as necroses
e rachaduras longitudinais de coloração marrom-escura e aspecto áspero, partindo
das brácteas. Esses frutos, quando atingem o ponto de colheita, não apresentam
valor comercial. A. guerreronis também é encontrado em plantas jovens,

acarretando a morte das mesmas pelo ataque no ponto de crescimento. A
disseminação desse ácaro ocorre a longas distâncias pela ação dos ventos e dentro
das áreas de cultivos, por meio da chuva, pássaros e insetos.
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Resultados
O óleo de neem foi eficiente no controle da Lagarta do Coqueiro, na primeira
aplicação apesar de ser em época de chuvas o controle de lagartas ficou acima de
80%. Após a segunda aplicação o controle subiu para 90%. Os efeitos no controle
das Lagartas começaram a aparecer após as 48 horas. Diante dos resultados
positivos descritos, o óleo de neem é uma alternativa economicamente viável e
eficiente no controle de lagartas e ácaro na cultura do coqueiro.
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O mês de março celebra o dia internacional da mulher, data que teve origem em um
trágico incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911, quando cerca de 130
operárias morreram. Muitas mudanças ocorreram desde este fatídico evento,
mulheres adquiriram diretos e a possibilidade de alcançar a tão sonhada igualdade
de gêneros. 
 
Neste mês tão especial, a DalNeem apresenta a vocês 3 mulheres no agro que
inspiram e nos trazem orgulho e admiração pela
inteligência, força e determinação:
 
Tereza Cristina - Ministra da Agricultura
Maior liderança feminina na agropecuária Brasileira,

a engenheira agrônoma Tereza Cristina de 65 anos
nasceu e cresceu em campo grande, capital do
Mato grosso do Sul, é filha de agricultores já foi
secretária de estado, deputada federal e assumiu o
ministério da agricultura em 2019. 

 

"No campo, quando você é mulher, existe uma
desconfiança, mas, preconceito mesmo, eu senti
no meio político.  Senti de verdade o que era
preconceito (por ser mulher) quando entrei para a
política. O meio político é extremamente
preconceituoso com as mulheres, mas eu não iria
abaixar a cabeça”, lembrou a ministra, que foi a
segunda presidente mulher da Frente Parlamentar
da Agropecuária (FPA), a famosa bancada ruralista,

um dos grupos políticos mais fortes (e masculinos)

do país.

Mariana Vasconcelos - Agrosmart
A empreendedora Mariana tem apenas 28 anos
e dirige uma start up com faturamento previsto
de R$300 milhões em 2024. A Agrosmart,
empresa milionária que desenvolve ferramentas
para monitorar lavouras, garantindo   economia
no consumo de energia e água e aumentando a
produtividade em até 20%.
 
Às mulheres que desejam empreender em
setores dominados por homens, Vasconcelos
aconselha: “Meu conselho é persistir, dar a cara
a tapa, mostrar competência e ter referências
de mulheres que te inspirem”.
 

MULHERES NO AGRO
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Huguette Emilienne
Pecuarista e única mulher entre os 10 maiores
produtores de leite do Brasil, Huguete,
acredita que paixão e persistência contam
para que os negócios tenham bom resultado.
 
Além disso, diz, reciclagem de conhecimentos
e atualizações são “imprescindíveis” numa
atividade em que centavos fazem a diferença.
 Filha de um francês que imigrou do Marrocos
para o Brasil e de uma mineira, trata de forma
natural. “Para mim, é um trabalho que
desempenho com a naturalidade de qualquer
outro. Não me vejo fazendo outra coisa.”

Rede UMA - União das Mulheres do Agro
Rede de Mulheres protagonistas do campo é
um projeto criado por Adriane e Cristiane
Steinmetz, irmãs que buscam aumentar o
protagonismo das mulheres no meio do
agronegócio. 
 
"Estamos unidas em torno do mesmo
objetivo: Fortalecer cada vez mais o setor
feminino agropecuário brasileiro para que
ele seja reconhecido e respeitado com o
devido merecimento." afirma Cristiane
 
Você pode se cadastrar pelo (64) 9 9954-3193
Em breve novo site estará no ar.
www.umaportodas.com.br



ALEXANDRE GARCIA:
 ‘A SAÍDA PARA A CRISE
ECONÔMICA É O AGRO’

NOTÍCIAS DO SETOR

O comentarista do Canal Rural analisa o impacto

do coronavírus no mundo e afirma que o Brasil

deve aproveitar as oportunidades que surgirão

quando a tensão passar.
 

Leia a entrevista na íntegra: 

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS
 

DOIS SUCESSOS DO BRASIL: 
FINANÇAS E AGRICULTURA

O Brasil está para grãos como a Arábia Saudita

está para o petróleo, e o sucesso do setor criou

as bases para que o país esteja relativamente

imune a crises.

 

Veja a matéria completa:

 

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS
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COM APOSTA NA BAHIA, BRASIL
TENTA RECUPERAR ESPAÇO NO
MERCADO DE CACAU
Atualmente na sétima posição dos países que mais produzem
cacau no planeta, o Brasil tenta recuperar uma indústria que
já foi vice-líder global. E, para isso, o plano é segmentar e
expandir internacionalmente um produto que já foi bem
conhecido do brasileiro, principalmente daquele que mora no
sul da Bahia.

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
 

https://www.canalrural.com.br/programas/informacao/rural-noticias/alexandre-garcia-crise-economica-agro/
https://exame.abril.com.br/blog/diogo-castro-e-silva/dois-sucessos-do-brasil-financas-e-agricultura/
https://exame.abril.com.br/economia/com-aposta-na-bahia-brasil-tenta-recuperar-espaco-no-mercado-de-cacau/
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EM MEIO A UMA PANDEMIA SEPARAMOS 05
NOTÍCIAS BOAS PARA VOCÊ 

CORONAVÍRUS 

O novo coronavírus, que começou a circular na China no final do ano
passado, vem causando pânico em todo o mundo.
 
A pandemia nos obriga a algumas mudanças em nossa vida pessoal e profissional. 
Para este assunto, há algumas informações que podem auxilia-lo. Por isso, veja uma
seleção de boas notícias sobre o coronavírus preparada pela DalNeem:

1- O Agro continuará abastecendo a
população: A produção agrícola do Brasil

seguirá ocorrendo normalmente em meio às
medidas de combate ao coronavírus, de
acordo com entidades do setor e a ministra
da Agricultura, Tereza Cristina.

 

“O Brasil é um grande celeiro, produtor de
alimentos, e não precisamos ter nenhuma
expectativa negativa de que não teremos
alimentos para nosso povo”, afirmou.  

 

O presiente da APROSOJA disse em nota:

"Outros setores da economia já estão sendo
afetados pela epidemia. Mas nós no campo
não. Os brasileiros podem ficar tranquilos
que vamos fazer a nossa parte para manter
a economia aquecida".
 

 2 - A DalNeem Brasil continuará junto com
nossos clientes e parceiros: Uma parte fundamental da produção agrícola são os
insumos que possibilitam o aumento de produtividade e a certeza de uma boa
colheita. 
 
Sabendo da nossa importância neste momento a DalNeem tomamos algumas
medidas para garantir a segurança de nossos colaboradores e abastecimento de
nossos clientes:
 
Nossa equipe administrativa está atuando em regime de home office e seguem
atendendo pelo Whatsapp (47) 9 8498-7644 de seg a sexta das 07h30 às 17h.   
 
Nossos vendedores e engenheiros agrônomos continuarão prestando assistência
técnica especializada a campo e via Whattsapp.
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3 - Mais de 100 mil pessoas já foram curadas do
coronavírus  –  De acordo com dados da
Universidade Johns Hopkins,  que faz o
monitoramento dos casos de coronavírus pelo
mundo em tempo real, mais de 100 mil pessoas
já se recuperaram da infecção pelo COVID-19.
 
A maior parte dos pacientes  curados (mais de
60 mil) são da cidade de Hubei, na China, onde
começou o surto. Em segundo, o Irã apresentou
o maior número de curados com quase 9 mil
casos, seguido da Itália com mais de 7 mil. 
 
Estes  números trazem esperança para os
países que estão enfrentando a pandemia e que
podem fazer parte desta estatística positiva.
 
 

4 - Ambev vai produzir álcool em gel e doar pra
hospitais públicos do país:  A maior cervejaria do
mundo anunciou que vai produzir álcool em gel
e doar para hospitais públicos do país, contra o
avanço do coronavírus. 
 
A produção vai toda para hospitais públicos nos
municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e
Brasília, onde se concentram a maioria dos casos
da doença até o momento. No total serão
oferecidas 5 mil unidades do produto, com 70%
de álcool, em cada hospital público. O álcool virá
do processo cervejeiro, além do retirado na
produção de Brahma 0.0.
 
 

5 - 13º de aposentados será antecipado para
prevenir coronavírus  –  O  Ministério da
Economia anunciou um pacote de medidas
para minimizar os impactos da pandemia do
novo coronavírus. A principal é que vai
antecipar para abril o pagamento 50% do 13º
salário de aposentados e 
pensionistas do INSS.  
 
A parcela geralmente é paga em julho. Para
isso serão desembolsados R$ 23 bilhões. O
ministério anunciou outras ações que o
governo vai adotar  para ajudar “a parcela da
população mais vulnerável à pandemia”.
 
 



PARA LER NO FINDE
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Dicas de leitura para o final de semana!

LIVRO - O LADO BOM DO LADO RUIM
COMO A CIÊNCIA ENSINA A USAR A TRISTEZA, O MEDO, A

RAIVA E OUTRAS EMOÇÕES NEGATIVAS A SEU FAVOR. 

 

Do mesmo autor do livro Pílulas de bem-estar. Aprendemos

desde cedo que o correto é estar feliz o tempo todo, e com isso

acabamos desvalorizando as emoções negativas. Queremos

negá-las, sufocá-las, eliminá-las do nosso caminho.

 

Neste livro, o psiquiatra e professor Daniel Martins de Barros

nos mostra que as emoções desagradáveis não são sons

incômodos que devem ser silenciados. Em vez disso, são

alertas preciosos que nos chamam atenção para algo mais

profundo que não vai bem na nossa vida. 

 

 

 



www.dalneem.com.br

Nesta obra o autor desvenda muitas
crenças que limitam o crescimento
financeiro e que afastam as pessoas da
prosperidade.
 
Segundo T Harv Eker, as pessoas não são
predestinadas a serem milionárias, mas
as pessoas ricas pensam diferente das
demais. E como alcançar isso?
 
O autor ensina, então, 17 “arquivos
mentais” para que uma pessoa possa
sair de uma vida financeiramente ruim
para uma vida financeiramente
abundante.

SIGA NAS REDES SOCIAIS @DALNEEM.BRASIL

A BÍBLIA DE  VENDAS
Este livro, baseado nos princípios da
educação e treinamento em vendas,
procura fornecer através de conceitos e
informações, conhecimentos necessários
para atingir metas e resultados
almejados. Inclui os 10,5 mandamentos
do sucesso em vendas de Jeffrey Gitomer.

O  SEGREDO  DA MENTE
MILIONÁRIA

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Pesquisa-e-Tecnologia/noticia/2018/08/entrevista-tecnologia-da-informacao-leva-nova-revolucao-da-agricultura.html
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Pesquisa-e-Tecnologia/noticia/2018/08/entrevista-tecnologia-da-informacao-leva-nova-revolucao-da-agricultura.html

