
A Acrissul promove de 23 de 
agosto a 2 de setembro no Parque 
de Exposições Laucídio Coelho, em 
Campo Grande (MS), A ExpoMS 
Rural, feira que conta com exposi-
ção de gado (corte e leite), além de 
provas de laço e de performance, 
shows, palestras e eventos técnicos. 
A agenda técnica da exposição deste 
ano contará com a realização do 21º 

Encontro Técnico do Leite, evento 
promovido pela Famasul (Federação 
da Agricultura e Pecuária de MS), 
Sindicato Rural de Campo Grande, 
Senar-MS e com a participação da 
Acrissul e do Sebrae-MS. A abertu-
ra no dia 23 de agosto terá portões 
livres. À noite os shows ficam por 
conta de Alex & Yvan e Max Moura 
& Cristiano.
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arroba do boi gordo reage, apesar de custos altos

expoMs rural começa dia 
23 de agosto na Acrissul

NESTA EDIÇÃO

Produção de grãos 
está estimada em 228,6 
milhões de toneladas

ExpoMS Rural recebe no 
dia 31 de agosto o 21º 
Encontro Técnico do Leite

Será a segunda maior safra da série histórica. 
Área plantada pelos agricultores no País cresceu 
1,3% e está estimada em 61,7 milhões de 
hectares. Os números são da Conab.

Evento acontece durante todo o dia no tatersal de 
elite 1 do Parque Laucídio Coelho, com palestras, 
debates e workshops. São aguardados pelo menos 350 
participantes pela organização do evento. 
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A oferta de animais para abate 
esteve baixa na primeira quinzena 
deste mês, cenário que elevou os 
preços da arroba no período. O valor 
da arroba atingiu r$ 136,28 (à vista, 
sem descontar funrural) no dia 13 
de agosto, com alta de 1,42% frente 
à cotação do dia 1º, de r$ 134,37. 

Pesquisadores do cepea indicam, no 
entanto, que o movimento de alta foi 
limitado pelo posicionamento recu-
ado de frigorífi cos, quando muitos 
diminuíram o ritmo de aquisição de 
novos lotes, diante do enfraqueci-
mento das vendas da carne no mer-
cado atacadista. PÁGINA 3

Em relação a agosto do ano passado, valor da arroba já registra 12% de incremento, mostra estudos do Sistema Famasul



As indústrias de aves e suínos adotam 
o que há de mais avançado em máquinas, 
equipamentos, processos e recursos tecno-
lógicos, assegurando alimentos cárneos con-
fiáveis e de alta qualidade – exportado para 
mais de 160 países. Os efeitos deletérios 
de todos esses golpes, no mercado, foram 
e são devastadores. Os mercados perdidos 
não serão recuperados rapidamente. Ape-
sar de certa expectativa de melhora nesse 
segundo semestre, os prejuízos serão imen-
sos, com grandes perdas econômicas para 
o País, para os produtores rurais e para as 
empresas.
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e dO senAr

O agronegócio brasileiro é uma das 
mais potentes locomotivas da economia 
nacional. uma das suas expressões mais 
notáveis é a agroindústria da carne que 
sustenta 4,1 milhões de empregos e con-
tribui para gerar os mais de 100 bilhões 

de dólares por ano de superávit que o agronegócio pro-
porciona à balança comercial do País.

O setor, entretanto, sofreu nos últimos 15 meses du-
ros golpes desferidos no Brasil e no exterior que cin-
diram sua espinha dorsal e causaram pesados prejuí-
zos. em março de 2017, depois de investigar milhares 
de frigoríficos, a Polícia Federal anunciou a operação 
carne fraca, promovendo um efeito midiático muito 
intenso que não se justificou pelos resultados apresen-
tados, envolvendo não-conformidades operacionais de 
cinco plantas frigoríficas. O fato abalou gravemente a 
reputação do Brasil no exterior com grande estrago no 
desempenho das exportações.

em maio de 2017, a delação dos irmãos Batista da 
JBs provoca uma crise política sem precedentes ao en-
volver o Presidente da república em condutas ilícitas, 
o que impactou diretamente a economia, derrubando o 
lento movimento de reversão da crise e afetando ainda 
mais a reputação do País e da indústria da carne.

Em novembro a Rússia – que se esperava a gran-
de parceira comercial em razão da Copa do Mundo – 
anunciou a suspensão das importações de carne suína 
brasileira, não retomando até hoje as compras.

no início do ano o Ministério da Agricultura surpre-
ende o mercado, determinando que diversos frigoríficos 
deixassem de exportar para a europa, levando o próprio 
mercado europeu a exigir explicações e, na sequência, 
anunciar a suspensão do Brasil. em abril de 2018 o 
cobiçado mercado europeu, depois de duramente con-

quistado e mantido por décadas, fechou-se para a carne 
de aves brasileira.

também em março deste ano, a Operação trapaça 
da Polícia Federal, apanha funcionários da BRF – uma 
empresa que é referência mundial em produção de 
proteína animal – adulterando laudos laboratoriais de 
produtos em processo de exportação.

em maio, a greve dos transportadores paralisou o 
País por longos e penosos dez dias, desorganizou e im-
pôs pesadas perdas a praticamente todos os setores da 
atividade econômica. Mais de 70 milhões de animais 
pereceram, agudizando o calvário da indústria da car-
ne. As suas consequências permanecem e continuam 
emergindo em análises e relatórios e impactando em-
presas, organizações, governo e sociedade.

em junho, sem nenhuma base fática, a china acusa 
o Brasil na OMc (Organização Mundial do comércio) 
de prática de dumping na produção de frango, quando 
deveria reconhecer a eficiência verde-amarela em pro-
duzir com qualidade e baixo custo aquela carne branca. 
e impõe tarifas antidumping.

Para completar, a Arábia Saudita – que importa frango 
brasileiro há mais de 40 anos – decide, por convicções 
religiosas, exigir que o Brasil elimine o eletrochoque no 
abate de aves destinadas àquele País. A mudança do 
sistema de abate custará milhões de reais às empresas.

são oito golpes contra a locomotiva, que ameaça 
descarrilar. A indústria brasileira de carne e, em es-
pecial, a indústria catarinense, atingiram nas últimas 
décadas um elevado nível de segurança e qualidade 
em sua operação, condição internacionalmente admi-
rada e reconhecida. Os padrões de biosseguridade, 
os avanços genéticos e a atenção extrema à sanidade 
e ao manejo fizeram da nossa produção agropecuária 
uma das mais seguras de todas as cadeias produ-
tivas, graças ao empenho e profissionalização dos 
produtores rurais e aos pesados, intensos e contínuos 
investimentos das agroindústrias.

RIMEIRA IMPRESSÃOP
a locomotiva pode descarrilar



Não deixe para a última hora. 
Prazo termina dia 31 de maio. 

IMPRORROGÁVEL

Procure quem realmente entenda 
e evite problemas no futuro
Outros serviços prestados pela empresa:

  Projeto de Supressão Vegetal;
  Projeto de Corte de Árvores Nativas Isoladas - CANI;
  Projeto de Aproveitamento de Material Lenhoso;
  Projeto de Queima Controlada;
  Projeto de Plantio de Florestas;
  Projeto de Recuperação de Áreas Degradas e ou Alteradas
 PRADA.
 Projeto de Barragem;
  Projeto de Irrigação por Aspersão ou Inundação;
  Projeto de Aquicultura - Tanque Escavado ou Tanque Rede;
  Projeto de Confinamento Bovino;
  Projeto de Licenciamento de Mini-Usina Hidrelétrica e 
 Pequena Usina Hidrelétrica - PCH;
  Projeto de Dragagem;
  Projeto de Construção de Ponte de Madeira e ou Concreto;
  Projeto de Frigorífico de Animais de Pequeno, 
 Médio e Grande Porte.

Eng° Rogério de Medeiros  
CREA/MS n° 7310

Rua Hermelita de Oliveira Gomes, 959
Bairro Santa Fé - Campo Grande/MS

Fone/Fax: (67) 3326-7427 / 99629-3605 

PRaZO aCaBa nO dia 31 dE dEZEMBRO
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Agronegócio S.A.

Entressafra: Preço do boi gordo em Ms inicia agosto em elevação
Apesar da sensível melhora no preço da arroba do boi, os custos de produção ainda continuam elevados, principalmente para confinamentos  

nessa primeira quinzena de 
agosto, o preço do boi gordo 
em Mato grosso do sul vem 

registrando um cenário positivo. A 
informação é do Boletim técnico 
do Sistema Famasul – Federação da 
Agricultura e Pecuária de Ms divul-
gado nessa terça-feira (14).

O valor da arroba atingiu r$ 
136,28 (à vista, sem descontar fun-
rural) no dia 13 de agosto, com alta 
de 1,42% frente à cotação do dia 1º, 
de r$ 134,37. “durante esse perí-
odo, conhecido como entressafra, 
quando há redução na oferta do boi 
gordo, é comum acontecer a valori-
zação”, afirma a analista técnica do 
sistema famasul, eliamar Oliveira.

de acordo com a unidade técnica 
do sistema famasul, a cotação do dia 
13 de agosto supera em 12% a média 
anotada no mesmo período do ano 
passado, quando a arroba do boi foi 
cotada a r$ 121,78.

 “A elevação é resultado do de-
sempenho positivo da demanda, 
tanto interna como no mercado in-
ternacional, permitindo preços ex-
pressivos para a carne no atacado 
e possibilitando às indústrias uma 
maior capacidade de pagamento 

ne no mercado atacadista.
no acumulado parcial de agosto 

(até o dia 15), o indicador esalq/
BM&fBovespa do boi gordo aumen-

tou 0,67%, fechando em r$ 142,65 
nessa quarta-feira, 15.

(Fontes: sistema Famasul, Cepea e 
scot Consultoria).

para remunerar melhor a arroba”, 
explica.

O aquecimento nas exportações é 
explicado nos dados da Secex – Se-
cretaria de comércio exterior que 
mostram que, no mês de julho de 
2018, os embarques internacionais 
de carne bovina in natura por Mato 
grosso do sul registraram recupera-
ção, totalizaram 11,1 mil toneladas 
em julho/2018 com alta de 18,1% em 
relação ao igual período de 2017.

 Por mais que se tenha um preço 
remunerando melhor a arroba, o se-
tor ainda enfrenta alguns desafios, 
como afirma Eliamar: “O custo de 
produção continua elevado, os ani-
mais de reposição estão com os valo-
res superiores em relação ao mesmo 
período do ano passado e o preço do 
milho em ascensão, um dos compo-
nentes da alimentação bovina. Além 
disso, é importante observar que a 
demanda desse ano tem subido pon-
tualmente e não de forma consisten-
te, como era esperado”.

Tendência nacional
A oferta de animais para abate es-

teve baixa na primeira quinzena des-
te mês, cenário que elevou os preços 
da arroba no período. na região de 
goiânia-gO, por exemplo, a arroba 
acumula valorização de 1,5% em dez 
dias, segundo a scot consultoria.

Pesquisadores do cepea indicam, 
no entanto, que o movimento de alta 
foi limitado pelo posicionamento re-
cuado de representantes de frigo-
ríficos, especialmente nesta sema-
na – muitos diminuíram o ritmo de 
aquisição de novos lotes, diante do 
enfraquecimento das vendas da car-Baixa oferta de animais arrasta cotações



GRONEGÓCIO S.AA
Produção de grãos está esti mada em 228,6 milhões de toneladas
Será a segunda maior safra da série histórica. Área plantada pelos agricultores no País cresceu 1,3% e está esti mada em 61,7 milhões de hectares
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CONFLITOS INDÍGENAS 
E O AGRONEGÓCIO EM 
MATO GROSSO DO SUL

24
AGOSTO
8 HS

PROGRAMAÇÃO

08:00 hs: Abertura – JONATAN PEREIRA BARBOSA
                               • Presidente da Acrissul

08:30 às 9:15 hs: Palestra – LORENZO CARRASCO
                               • Escritor, autor de “Máfia Verde”

10:30 hs: Debates, elaboração e assinatura da
                Carta da Acrissul dirigida à sociedade,
                parlamentares e candidatos.

Auditório da ACRISSUL • Parque Laucídio Coelho
Campo Grande • Mato Grosso do Sul • EXPOMS RURAL

09:30 às 10:15 hs: Palestra – EDWARD LUZ
                               • Antropólogo

12:00 hs: ENCERRAMENTO

Colheita do milho apresentou redução de 5,5 para 5,1 milhões de hectares plantadas

O 11º levantamento da safra 
de grãos 2017/2018, divulgado na 
quinta-feira (9), pela companhia 
nacional de Abastecimento (conab), 
revelou estimativa de produção de 
228,6 milhões de toneladas. isso re-
presenta 50,7 mil t a mais em rela-
ção ao levantamento do mês anterior, 
mantendo a previsão de segunda 
maior da série histórica.  O levanta-
mento inclui a colheita da segunda 
safra avançada e o início da terceira 
safra, além da fi nalização do plantio 
das culturas de inverno.

soja e milho, que possuem os 
maiores volumes de produção do 
país, devem resultar em 119 milhões 
de toneladas e 82,2 milhões de tone-
ladas, respectivamente. do total da 
produção de milho, 26,8 milhões de 
t deverão ser colhidas na primeira 
safra e 55,4 milhões de t na segunda 
safra.

destaca-se, também, para a sa-
fra atual, a estimativa de aumento 
da produção de algodão em pluma, 
estimada em 1,98 milhão de t, o que 
representa  aumento de 29,4% em 

relação à safra passada e do feijão 
segunda safra, estimada em 1,27 mi-
lhão de t, com alta de 5,6%.

Área plantada
A área semeada está estimada em 

61,7 milhões de hectares e confi rma 
mais uma vez a maior área semeada 
no país. O incremento estimado é de 
1,3% ou 819,7 mil hectares em rela-
ção à safra passada. O incremento 
só não foi maior devido à redução 
na área do milho primeira e segunda 
safras. em relação à safra anterior, a 
área do milho primeira safra reduziu 
de 5,5 milhões para 5,1 milhões de 
hectares e a área de segunda safra 
reduziu de 12,1 milhões de hectares 
para 11,6 milhões de hectares em ra-
zão, principalmente, da expectativa 
futura de mercado.

Já a soja teve expressivo aumen-
to de área semeada, saindo de 33,9 
milhões de ha para 35,2 milhões de 
ha na safra atual, com aumento ab-
soluto de 1,24 milhão de ha, o maior 
entre todas as culturas avaliadas.

Outras culturas também tiveram 

elevação de área nessa safra, como 
o algodão, que alcançou 1,18 milhão 
de ha (alta de 237 mil ha) e do fei-
jão segunda safra, que atingiu 1,53 

milhão de ha (aumento de 106,2 mil 
há), impulsionado pelo feijão caupi, 
que deve ter 160,8 mil ha a mais na 
atual safra, atingindo 1 milhão de ha.

Produtores contratam quase 
r$ 12 bi no primeiro mês

no primeiro mês do calendário 
agrícola safra 2018/2019, agricul-
tores tomaram junto aos bancos 
r$ 11,65 bilhões, 48% a mais do 
em julho de 2017 (r$ 7,9 bilhões). 
Os empréstimos que registraram 
maior aumento na contratação 
foram os destinados ao custeio, 
quando os produtores se prepa-
ram para o plantio da safra agrí-
cola. essas operações atingiram 
r$ 8,37 bilhões ante r$ 5,23 bi-
lhões da temporada anterior, em 

alta de 60%. Os fi nanciamentos 
para investimento também cres-
ceram, saltando de r$ 1,42 bilhão 
em julho de 2017 para r$ 1,46 
bilhão neste ano, com acréscimo 
de 3%. Os programas de investi-
mento apresentaram expressivo 
aumento, mais do que dobrando o 
volume de recursos contratados, 
sendo que o PcA (Programa para 
construção e Ampliação de Arma-
zéns) aumentou de r$ 1 milhão 
para r$ 27 milhões.

FOTO | aRQUiVO | EMBRaPa
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ECUÁRIAP
Preço do leite sobe em julho pelo 
6º mês seguido e atinge recorde 

real para o período

O preço do leite recebido por 
produtores subiu em julho 
pelo sexto mês consecutivo 

e atingiu recorde real para o mês, 

de acordo com pesquisas do cepea 
(centro de estudos Avançados em 
economia Aplicada), da esalq/usP. 
Já quando considerados todos os 

A valorização da matéria-prima também se refletiu em 
aumento das cotações dos derivados lácteos em junho

meses da série histórica, a média 
de julho é a maior desde outubro de 
2016, também em termos reais (va-
lores foram deflacionados pelo IPCA 
de jun/18).  

O valor líquido recebido em julho 
(referente à captação de junho) fe-
chou a r$ 1,4781/litro na “Média 
Brasil” (inclui BA, gO, Mg, sP, Pr, 
sc e rs e não contém frete e impos-
tos), aumento de 14% em relação ao 
mês anterior. desde o início do ano, a 
alta acumulada real é de expressivos 
44%. na comparação com julho/17, 
houve elevação de 15%, em termos 
reais. A média deste mês está abaixo 
da de outubro/16, quando foi de r$ 
1,4817/litro.

A expressiva alta em julho esteve 
atrelada à paralisação dos caminho-
neiros, ocorrida no final de maio, e 
à tentativa do setor em normalizar 
suas atividades no pós-greve. desa-
bastecidos, os laticínios acirraram a 
competição para a compra de leite 
no campo no correr de junho, com o 
objetivo de recompor estoques. Além 
disso, o avanço da entressafra no su-
deste e no centro-Oeste e o “atraso” 
das pastagens de inverno no sul do 
País seguiram limitando a captação 
em junho, influenciando a formação 
dos preços ao produtor em julho.

A valorização da matéria-prima 
também se refletiu em aumento das 
cotações dos derivados lácteos em 
junho. no entanto, em julho, o mo-
vimento altista não se sustentou. 
no acumulado da primeira quinze-

na de julho, o preço do uHt (leite 
longa vida) caiu 1,32% e, na se-
gunda metade do mês (dados até 
27/07), 9,4%, indicando a dificul-
dade do consumidor em absorver 
novas altas. Para agentes do setor, 
a queda dos preços reflete um novo 
equilíbrio do mercado, com a nor-
malização dos estoques e com as 
cotações retornando a patamares 
condizentes com a demanda – ainda 
fragilizada por conta da estagnação 
econômica. 

neste momento, é importante fi-
car atento aos preços do leite spot. 
durante a primeira quinzena de 
julho, os valores em Minas gerais 
subiram 28,1% em relação ao mês 
anterior, mas, na segunda metade 
do mês, houve queda de 6,6%, o 
que mostra que empresas têm tido 
dificuldades em manter o ritmo de 
valorização do leite no campo. 

O que esperar para agosto?
de acordo com agentes do setor, 

a oferta deve seguir limitada, fun-
damentados no clima adverso e no 
encarecimento dos grãos, o que deve 
impedir a mudança de tendência no 
mercado. Assim, a maioria dos cola-
boradores entrevistados pelo cepea 
acredita em uma nova alta para o 
próximo mês. no entanto, uma par-
te dos colaboradores acredita em 
estabilidade nos valores em agosto, 
devido a dificuldades de consumido-
res em absorver novas valorizações 
dos lácteos.

DE 23 DE AGOSTO A 2 DE SETEMBRO
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ExpoMS Rural vai de 23 de agosto a 2 de setembro

WWW.AcriSSul.com.Br

Feira agropecuária traz Nelore Expogenética, leilão, provas de laço, eventos técnicos, shows e mostra de bovinos e equinos

Apresentação de animais da raça nelore, em ExpoMS Rural de 2017

A ExpoMS Rural deste ano está 
com sua agenda praticamente fecha-
da e lotada de grandes acontecimen-
tos.  A feira, que já se tornou uma 
tradição em Mato Grosso do Sul co-
meça no dia 23 de agosto e termina 
dia 2 de setembro, com exposição 
de animais de corte e leite, repro-
dutores e matrizes, leilões, eventos 
técnicos, provas de laço, palestras, 
shows e muito entretenimento para 
as famílias.

A raça nelore estará presente na 
ExpoMS Rural com a Expogenética 
Nelore MS. A entrada dos animais 
se dará nos dias 23 e 24 de agosto 
e a exposição permanece no Parque 
de Exposições Laucídio Coelho du-
rante toda a ExpoMS. O evento é 
uma promoção da Nelore MS - As-
sociação Sul-mato-grossense dos 
Criadores de Nelore, presidida por 
Celso Gaiotto.

 
DEBATE 
No dia 24 de agosto acontece o 

Encontro “Conflitos Indígenas e o 
Agronegócio em MS”, que abordará 
a insegurança jurídica trazida para 
várias regiões de Mato Grosso do 
Sul com a invasão de terras por in-
dígenas. O evento vai acontecer no 
auditório do Parque Laucídio Coe-
lho, a partir das 8:00 horas. 

A programação ainda está sendo 
definida pelo grupo de trabalho cria-
do pela Acrissul, coordenado por 

Dácio Queiroz, ex-diretor e Ricar-
do Bacha, atual vice-presidente da 
entidade. Ambos têm um histórico 
envolvendo a invasão de suas pro-

priedades por indígenas em Mato 
Grosso do Sul. Já está confirmada 
a presença do escritor mexicano 
Lourenço Carrasco, coordenador do 

livro “A máfia verde”, que há anos 
denuncia a manipulação de diversos 
setores por ONGs no Brasil, e do 
polêmico antropólogo Edward Luz.

 
21º ENCONTRO 
TÉCNiCO DO LEiTE
No dia 31 de agosto a ExpoMS 

Rural será a sede do 21º Encontro 
Técnico do Leite, evento promovi-
do pela Famasul, Sindicato Rural 
de Campo Grande e Acrissul, com 
apoio do Senar e Sebrae. São espe-
rados 350 participantes. Será um dia 
inteiro de palestras e debates, envol-
vendo temas como genética, manejo 
nutricional, qualidade do leite, coo-
perativismo, entre outros.

 
CAvALO ÁRABE 
NA EXPOMS
Nos dias 1º e 2 de setembro acon-

tece a ExpoMS do Cavalo Árabe, 
com prova de halter, e a primeira 
etapa do 4º Campeonato Potro do 
Futuro de Laço Comprido da raça 
árabe. Os eventos são promovidos 
pela associação de criadores de ca-
valo árabe. O Mato Grosso do Sul 
ocupa a quarta colocação no ranking 
nacional em quantidade de animais.

Os dias 24, 25 e 26 de agosto se-
rão dedicados às provas de laço com-
prido na ExpoMS Rural. Acontece 
simultaneamente a etapa do Circui-
to Morena de Laço Comprido e o 
Crioulaço, prova de laço organizado 
pelo Núcleo de Criadores de Cavalo 
Crioulo de Mato Grosso do Sul. É 
aguardada a inscrição de mais de 70 
equipes.

FOTO | aRQUiVO | Via LiVRE COM.
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Raça montana promove leilão de 100 reprodutores

Agenda cultural da ExpoMS Rural traz shows para todas as idades

Megaleilão oferta montana na ExpoMS  Rural; animais vêm com certificação do CEIP

Alex e Yvan cantam em show de abertura no dia 23 de agosto, com portões livres

Os lotes poderão ser pagos em até 24 parcelas; para as cargas de 16 ou 24 touros o frete é grátis

Ainda na agenda da ExpoMS 
Rural 2018, no dia 1º de se-
tembro acontece também o 

Megaleilão Montana, com a oferta 
de 100 touros TOP 1 a 3%, no tater-
sal de elite “Hélio Martins Coelho”, 
do Parque de Exposições Laucídio 
Coelho. O certame será transmitido 
pelo Canal do Boi e Agrobrasil e os 
lotes poderão ser pagos em 24 parce-
las. Todos os animais têm certifica-
ção do CEIP.

A raça montana combina os ga-
nhos de heterose com a mais rígida 
seleção genética para garantir ani-
mais cada vez mais podutivos, preco-
ces e produtores de carne premium.

Desde o primeiro nascimento, em 
1994, o Montana é geneticamente 
avaliado por geneticistas do Brasil e 
dos Estados Unidos. O desempenho 
de cada animal é acompanhado e 
analisado, gerando dados para gera-
ções futuras. Além disso, somente os 
melhores 26,5% machos de cada sa-
fra podem ser comercializados como 
touros, o que garante forte pressão 
de seleção.

A qualidade do gado e seus re-
sultados é motivo de orgulho para 
todos os produtores da raça, além 
do grande número de clientes sa-
tisfeitos que retornam as compras 
todos os anos.

Tudo pronto para Expo MS Rural 
2018, que inicia no dia 23 de agos-
to (quinta-feira) e segue até o dia 02 
de setembro (domingo). As duplas 
Alex & Yvan e Max Moura & Cris-
tiano abrem o festival, com portões 
livres, que também terá na grade de 
shows os artistas: Luiz Henrique & 
Léo e Zé Neto & Cristiano (24/08), 
Dj Analaga, João Gustavo & Murilo e 
Leo Santana (25/08), Gustavo Mioto 
(26/08), Israel & Rodolfo e Gusttavo 
Lima (31/08), Chitãozinho & Xororó 
e Edson & Hudson (01/09) e para a 
alegria da criançada a atração infantil 
Mundo Bita (02/09).

SERviçO
O evento contará com setores:
- pista, área vip, camarote super 

Bull (com atrações todos os dias após 
show no palco principal) e Camarote 
Premium (Open bar e open food)

A ExpoMS Rural será realizada 
no Parque de Exposições Laucídio 
Coelho

Endereço: R. Américo Carlos da 
Costa, 320 - Vila Carvalho, Campo 
Grande-MS

Informações pelo telefone 
(67) 3341-0134 
vendas pelo site: www.ingresso-

nacional.com.br

FOTO | aRQUiVO

FOTO | diVULGaÇÃO
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ExpoMS Rural sedia 21º Encontro Técnico do Leite
Evento técnico será promovido no dia 31 de agosto no tatersal de elite 1 da Acrissul, em Campo Grande

A pecuária de leite em Mato 
Grosso do Sul tem passado 
por diversos obstáculos tantos 

no quesito produção, como rentabili-
dade. O caminho para uma mudança 
desse cenário está na profissionaliza-
ção e no empreendedorismo do pro-
dutor rural.

Para proporcionar aos produtores 
rurais de Mato Grosso do Sul acesso 
a informações relevantes de tecnolo-
gia, manejo e melhoramento genético, 
será realizado no dia 31 de agosto, em 
Campo Grande, a 21ª edição do En-
contro Técnico do Leite.

O evento é uma realização do 
Sindicato Rural de Campo Grande, 
do Senar/MS – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural e da Acrissul – 
Associação dos Criadores de Gado de 
Mato Grosso do Sul. O evento acon-
tecerá durante a Expo MS 2018, no 
Parque de Exposição Laucídio Coelho.

 A programação inicia-se às 7h e 
terá palestras com especialistas reno-
mados, como o coordenador do Pro-
grama Nacional de Melhoramento 
Genético do Gir Leiteiro, André Ra-
belo Fernandes; do diretor-secretário 

da Associação Brasileira dos Criadores 
de Sindi, Arthur Abdon Targino; do 
presidente da Associação Brasileira 
dos Produtores de Leite, Geraldo Bor-
ges; do diretor-técnico da Associação 
Brasileira dos Criadores de Girolando, 
José Renato Chiari; entre outros.

Para o presidente do Sindicato Ru-
ral de Campo Grande, Ruy Fachini Fi-
lho, o evento vai oportunizar aos pro-

dutores leiteiros uma oportunidade de 
obter dados e informações que podem 
trazer ao seu negócio opções de raças.

“Sindi, Girolando, Gir Leiteiro, 
são essas algumas das raças que serão 
conhecidas de perto pelos produtores 
de Mato Grosso do Sul, eles poderão 
escolher o que se adequa a sua proprie-
dade e tirar dúvidas. Esse tipo de even-
to muda a ótica do criador”, comenta 

Ruy. Segundo o presidente, o produtor 
rural do Estado que investe em leite 
precisa de políticas públicas direcio-
nadas. “Não estamos mais na época 
em que leite era uma atividade secun-
dária e praticamente de subsistência. 
Precisamos caminhar para transformar 
nosso estado em referência de produ-
ção, para isso, nossos representantes 
políticos precisam intervir de forma 
positiva para ajudar o setor”.

O Estado de MS ocupa a 17ª posi-
ção no ranking nacional, com 74,5 mi-
lhões de litros de leite produzidos no 
primeiro quadrimestre deste ano.  No 
município de Campo Grande, onde 
será realizado o evento, a produção 
é a 7ª maior de Mato Grosso do Sul, 
com aproximadamente 10,5 milhões 
de litros.

Para o presidente da Acrissul, Jona-
tan Pereira Barbosa, a associação pre-
tende incluir definitivamente a pecuária 
leiteira na agenda da ExpoMS Rural. 
“Eventos como o Encontro Técnico do 
Leite são benvindos, porque promovem 
difusão de tecnologias e facilitam a tro-
ca de experiências entre produtores”.

(Da Assessoria)



Palavra do Presidente
JONATAN PEREIRA BARBOSA – Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO DO SUL
E SECRETÁRIO DA FENAPEC (FRENTE NACIONAL DA PECUÁRIA)

ExpoMS Rural consolida-se na
agenda de eventos do Estado

A Acrissul promove de 23 de 
agosto a 2 de setembro mais uma 
edição da já tradicional expoMs 
rural, no Parque de exposições 
laucídio coelho. é um evento 
voltado para o produtor rural, 
mas não deixará de prestigiar a 
família sul-mato-grossense, que 
tem no evento mais uma grande 
oportunidade de conhecer o po-
tencial da agropecuária sul-mato-
grossense e também de desfrutar 
de lazer, entretenimento de uma 
ampla agenda de shows, que traz 
o melhor da música brasileira.

A expoMs rural é um show, 
de fato: de genética, de palestras, 

de eventos técnicos, de esportes 
equestres e, claro, de renomados 
artistas do mundo musical dos 
mais diversos estilos.

este ano a Associação sul-
mato-grossense dos criadores de 
nelore traz sua “expogenética”, 
uma exposição de gado da raça, 
em cujos pavilhões os pecuaris-
tas poderão conhecer a qualidade 
dos animais melhoradores dispo-
níveis. 

em outra vertente, o núcleo 
de criadores de girolando de Ms, 
fará uma bateria de julgamento 
de animais de diversas catego-
rias, numa mostra de quanto 

evolui e continua evoluindo a 
pecuária leiteira de Mato grosso 
do sul, que neste ano, durante a 
expogrande, bateu um recorde 
histórico de número de animais 
inscritos durante um julgamento 
na exposição.

Ainda no setor da pecuária, 
criadores da raça montana pro-
moverão no dia 1º de setembro 
um megaleilão com 100 touros to-
dos Top 1 a 3% e com certifi cação 
do ceiP.

este ano, ainda, pela primeira 
vez o encontro técnico do leite, 
em sua 21ª edição, acontece na 
expoMs rural, numa parceria 
entre sindicato rural de cam-
po grande, famasul, Acrissul, 
senar e sebrae. são esperados 
350 participantes para um dia 
inteiro (31 de agosto) de pales-
tras e troca de experiência entre 
técnicos, pesquisadores e produ-
tores.

A Acrissul, no dia 24 de agosto, 
reabre as discussões em torno da 
crise provocada pelas invasões de 
fazendas por indígenas em Mato 

grosso do sul, um tema que tra-
mitou por diversas alas de todos 
os poderes constituídos e sem que 
se chegasse a alguma solução. 
desta vez iremos produzir uma 
carta aberta para cobrar uma so-
lução defi nitiva para retomar as 
propriedades invadidas ou que a 
união desaproprie e indenize de 
forma justa os legítimos proprie-
tários.

este ano, ainda, fechando o 
anúncio de novidades, criadores 
promovem a expoMs do cavalo 
árabe e uma etapa do 4º Potro 
do futuro de laço comprido, nos 
dias 1º e 2 de setembro.

Antes disso, porém, nos dias 
24 a 26 de agosto, o Parque de 
exposições laucídio coelho es-
tará totalmente lotado pelo laço 
comprido. é que a expoMs rural 
recebe a etapa do circuito Mo-
rena e também o crioulaço, com 
prêmios que vão de dinheiro a co-
bertura  garanhão.

A expoMs rural é ou não é um 
show?
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Deputada federal Tereza Cristina recebe Prêmio Congresso em Foco
Parlamentar sul-mato-grossense recebe homenagem como reconhecimento a serviços prestados ao setor rural
A deputada federal Tereza Cristi-

na (DEM-MS) é a parlamentar que 
mais se destacou este ano na defesa 
da agropecuária, na avaliação do júri 
do Prêmio Congresso em Foco, ve-
ículo especializado na cobertura do 
Congresso Nacional, que também a 
avaliou como umas das 10 melhores 
parlamentares de 2018.

O prêmio tem a pretensão de reco-
nhecer o trabalho dos deputados fede-
rais e senadores que se destacam po-
sitivamente no exercício do mandato. 
Na homenagem, recebida na noite de 
segunda-feira (13), 31 deputados e 14 
senadores foram reconhecidos a par-
tir de três filtros: votação na internet; 
avaliação dos jornalistas; e análise por 
um júri especializado. Estavam aptos 
à votação 360 deputados e 41 senado-
res que não respondem a acusações 

criminais e que exerceram o mandato 
por ao menos 60 dias este ano.

“Quero agradecer muito ao Con-
gresso em Foco por este segundo ano 
consecutivo de premiação. Dizer que 
eu, como uma deputada de primeiro 
mandato, me sinto honrada”, disse a 
deputada. Em discurso de agradeci-
mento, Tereza Cristina dedicou o prê-
mio “a todos os produtores rurais do 
Brasil e a todos os parlamentares que 
trabalham em prol da agropecuária 
brasileira”.

Antes de se apresentar como candi-
data à Câmara dos Deputados, Tereza 
Cristina, que é engenheira agrônoma 
graduada na Universidade Federal 
de Viçosa (MG), foi cotada para con-
correr ao governo de seu Estado. No 
Mato Grosso do Sul, ocupou como 
gerente-executiva quatro secretarias: 

Planejamento, Agricultura, Indústria, 
Comércio e Turismo. Em 2017, ocu-
pou a liderança do PSB na Câmara 
dos Deputados.

Desde fevereiro de 2018, a parla-
mentar lidera a Frente Parlamentar da 
Agropecuária que reúne 262 parlamen-
tares, entre deputados e senadores, em 
busca do desenvolvimento sustentável 
da agropecuária. Entre os destaques da 
sua atuação, estão propostas mais con-
solidada para obtenção de financiamen-
to à produção agrícola no país junto aos 
bancos públicos e privados, bem como 
novas fontes de renda e investimento aos 
produtores rurais.

“Na minha vida pública, tenho 
me dedicado para que os brasilei-
ros possam ter um futuro promissor 
e cheio de oportunidades”, disse a 
parlamentar.

Em discurso de agradecimento, Tereza 
Cristi na dedicou o prêmio “a todos os 
produtores rurais do Brasil e a todos os 
parlamentares que trabalham em prol da 
agropecuária brasileira”.

FOTO | diVULGaÇÃO | FPa
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Ms deve recuperar o crescimento do PiB ano que vem
Apesar da lenta recuperação da economia, o PIB de 8 das 27 unidades da federação deve recuperar o nível pré-crise ao fim do próximo ano

ENÁRIO RURALC

impulsionado pelo forte desempe-
nho do agronegócio e pela cres-
cente diversificação da base eco-

nômica nos últimos três anos, Mato 
grosso do sul será, em 2019, um dos 
oito estados brasileiros que deve re-
cuperar o patamar de crescimento do 
Produto interno Bruto (PiB) que re-
gistrava no período antes da crise. de 
acordo com as projeções das empre-
sas de consultoria do mercado finan-
ceiro, o PiB de Mato grosso do sul 
deve crescer 2,1% no próximo ano, 
próximo das prévias feitas pelo iBge.

é o que aponta matéria do jornal 
Valor econômico, publicada em ju-
lho. de acordo com a publicação, 
apesar da lenta recuperação da eco-
nomia do país, o PiB de 8 das 27 uni-
dades da federação deve recuperar 
o nível pré-crise ao fim do próximo 
ano. entre os estados nessa situação 
estão o Mato grosso do sul e Mato 
grosso, puxados pelo bom desempe-

nho agropecuário, roraima, rondô-
nia, Amazonas, Pará, Acre e santa 
catarina.

Os cálculos, segundo o Valor, são 
dos economistas Adriano Pitoli e 
camila saito, da tendências con-
sultoria integrada, que estimaram 
os desempenhos regionais do perío-
do 2016-2019. O estudo antecipa os 
números oficiais do PIB por unidade 
da federação, divulgados pelo iBge 
com três anos de defasagem em rela-
ção às contas nacionais. Os últimos 
dados oficiais estaduais referem-se 
a 2015.

de acordo com os analistas da 
tendências consultoria, a safra de 
soja deve bater recorde neste ano 
e impulsionar o Mato grosso e o 
Mato grosso do sul, que devem ter 
crescimento de 3,7% e 2,1% do PiB, 
respectivamente. A agropecuária 
também promete ser mais generosa 
em roraima e em rondônia, contri-

buindo para alta de 3,2% do PiB de 
cada um deles. esses quatro estados 
devem acelerar ainda mais no ano 
que vem e recuperar o nível anterior 
à crise.

na avaliação do secretário Jaime 
Verruck, da semagro (secretaria de 
Meio Ambiente, desenvolvimento 
econômico, Produção e Agricultura 
familiar), “esse estudo corrobora 
com as nossas projeções de cresci-
mento. tivemos um excelente desem-
penho na soja em 2017, com altos 
índices de produtividade e aumento 
da área de plantio, resultando numa 
safra recorde com mais de 9 milhões 

de toneladas de grãos. nossa previ-
são para 2018 e um pouco menor, 
devido a fatores externos, mas o que 
nos preocupa no momento é o tabe-
lamento do frete, que pode impactar 
na competitividade nosso produto”.

titular da semagro lembra, ainda, 
o processo de diversificação da pauta 
de exportações do estado, com agre-
gação de valor adicionado, também 
tem impactado positivamente nas 
projeções de crescimento do PiB. 
“A expansão das atividades de base 
florestal, com novas indústrias e va-
riedades de produtos, tem sido fun-
damental nesse sentido”, finalizou.
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indicadores
mercAdo FíSico do Boi Gordo - 16.08.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 141,00 estável 16/08/18 45,10
Araçatuba 143,00 -R$ 1,00 16/08/18 45,74
Lins 146,00 estável 16/08/18 46,70
Pres. Prudente 143,00 estável 16/08/18 45,74
Pres. Venceslau 142,00 -R$ 1,00 16/08/18 45,42
S. J. Rio Preto 143,00 estável 16/08/18 45,74
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 139,50 estável 16/08/18 44,62
Dourados 138,00 estável 16/08/18 44,14
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 127,50 R$ 0,50 16/08/18 40,78
Araputanga 131,00 estável 16/08/18 41,90
Barra do Garças 130,00 estável 16/08/18 41,58
Cáceres 130,00 R$ 1,00 16/08/18 41,58
Cuiabá 131,00 estável 16/08/18 41,90
Juara 129,00 estável 16/08/18 41,26
Juína 129,00 estável 16/08/18 41,26
Rondonópolis 131,00 estável 16/08/18 41,90
Tangará 131,00 estável 16/08/18 41,90
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 132,00 estável 16/08/18 42,22
Mineiros 131,00 estável 16/08/18 41,90
Palmeiras de Goiás 132,50 estável 16/08/18 42,38
Preço à vista.

Pr r$/@ diferença data uS$/@
Guarapuava 145,00 estável 16/08/18 46,38
Londrina 143,00 estável 16/08/18 45,74
Maringá 145,00 estável 16/08/18 46,38
Curitiba 144,00 estável 16/08/18 46,06
Ponta Grossa 142,00 estável 16/08/18 45,42
Umuarama 145,00 estável 16/08/18 46,38
Preço à vista.

mG r$/@ diferença data uS$/@
Triângulo Mineiro 140,00 estável 16/08/18 44,78
Norte de Minas 142,00 estável 16/08/18 45,42
Preço à vista.

Sc r$/@ diferença data uS$/@
Rio do Sul/Ibirama 152,00 estável 16/08/18 48,62
Chapecó 142,00 estável 16/08/18 45,42
Prazo 20 dias

Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centro-
boi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do 
Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de 
Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Sea-
gro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), 
Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint.

mercAdo FíSico do VAcA GordA – 16.08.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 133,00 R$ 1,00 16/08/18 42,54
Araçatuba 134,00 estável 16/08/18 42,86
Lins 134,00 estável 16/08/18 42,86
Pres. Prudente 130,00 R$ 2,00 16/08/18 41,58
Pres. Venceslau 133,00 estável 16/08/18 42,54
S. J. Rio Preto 133,00 estável 16/08/18 42,54
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data US$/@
Campo Grande 129,00 estável 16/08/18 41,26
Dourados 130,00 estável 16/08/18 41,58
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data US$/@
Alta Floresta 120,00 R$ 1,00 16/08/18 38,39
Araputanga 124,00 estável 16/08/18 39,66
Barra do Garças 124,00 estável 16/08/18 39,66
Cáceres 125,00 estável 16/08/18 39,98
Cuiabá 124,00 estável 16/08/18 39,66
Juara 121,00 estável 16/08/18 38,71
Juína 120,00 estável 16/08/18 38,39
Rondonópolis 124,00 R$ 1,00 16/08/18 39,66
Tangará 124,00 estável 16/08/18 39,66
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data US$/@
Senador Canedo 125,00 estável 16/08/18 39,98
Mineiros 125,00 estável 16/08/18 39,98
Palmeiras de Goiás 123,00 estável 16/08/18 39,34Preço à 
vista

mercAdo Futuro do Boi Gordo - 16.08.2018

Vencimento  Fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Set/18 147,45 0,10 479 104  

Out/18 149,10 -0,40 7.559 645  

Nov/18 149,00 -0,90 219 7  

Dez/18 149,95 -0,40 248 0  

Jan/19 151,15 -0,50 59 0  

Mai/19 148,00 -0,50 170 49  

Ago/18 152,15 0,93 0 0 

Set/19 157,55 -0,25 0 0  

Out/19 155,15 -0,25 25 0 

indicAdor de Preço diSPoníVel do Bezerro 
eSAlq/Bm&F – eStAdo de mAto GroSSo do Sul

data Valor r$ Var./dia Var./mês Valor uS$

16/08/2018 1.177,43 -1,22% 2,48% 301,75

15/08/2018 1.191,99 -0,01% 3,74% 305,56

14/08/2018 1.192,06 0,41% 3,75% 308,34

13/08/2018 1.187,25 0,94% 3,33% 304,34

10/08/2018 1.176,15 -0,10% 2,36% 304,86
Fonte: CEPEA

• valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI


