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Rally da Safra prevê produti vidade 
até 11,5% menor na soja em MS

Exportações do agro em alta de 6% 
ultrapassam os 100 bilhões em 2018

A Agroconsult, organizadora do 
Rally, estima que, em Sul do Mato 
Grosso do Sul, a produtividade deve 
ser reduzida em 11,5% – saindo de 
59,9 sacas por hectare em 2017/18 

para 53 na safra 2018/19 – devido ao 
clima seco entre o fi m de novembro 
e meados de dezembro e também à 
chuva irregular desde então.preocu-
pante. PÁGINA 6

Balança comercial do agronegócio
Evolução mensal das exportações e importações 2017-2018

As exportações do agronegócio atingiram o valor recorde de US$ 101,69 
bilhões no ano de 2018, com crescimento de 5,9% em relação aos US$ 96,01 
bilhões exportados em 2017. O recorde anual anterior ocorreu em 2013, ano 
em que o Brasil exportou US$ 99,93 bilhões. PÁGINA 3



mesmo sem saber!
A inquietação de uma criança e seu desejo 

de inovar. Tá aí uma coisa que nunca deve-
ríamos perder.

O desejo de tocar, de sentir coisas novas, 
de testar se tal solução funciona mesmo – e 
o aprendizado que fica quando elas não dão 
tão certo assim; a curiosidade com o que já 
está feito, mas não sabemos como funciona, 
e o feeling infantil do “porque isso ainda não 
foi criado se é uma ideia tão boa? ”.

Muitas coisas são feitas todos os dias. 
Muitas ideias são pensadas ao mesmo tem-
po, por pessoas diferentes, em lugares dife-
rentes. Mas só quem se dispõe a passar por 
todo processo, as dificuldades e crescimento, 
o aprendizado, fazer, errar, acertar, mudar, 
agregar... pode, na essência da palavra, des-
frutar do que é inovar.

Convido vocês agora para uma reflexão: 
qual foi a última vez que você ouviu o que sua 
criança interior tem a dizer e lhe ensinar?

Acho que é hora de inovarmos e criarmos 
como “crianças”, para melhorarmos o mundo 
das próximas crianças que virão, sem aspas.

Leonardo Menegatti é engenheiro agrônomo (Esalq/
USP) e CEO da InCeres.
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LeOnArdO MenegAtti

Já se vão cerca de 20 anos que 
faço parte do vasto universo do agro-
negócio. É estranho pensar que, ao 
mesmo tempo que consideramos isso 
um período de tempo grande, temos 

também a visão de que é só o começo de uma história, 
uma pequena parcela da vida da gente.

Um dos meus maiores prazeres dentro desse tempo 
foi estar em contato com pessoas, com histórias. E al-
gumas destas histórias me fazem refletir sobre o papel 
que nós, membros ativos do setor, representamos na 
vida das pessoas.

esta é uma das histórias que conheci e acompanhei 
em minha trajetória, talvez, a que eu mais me lembre 
com detalhes.

Era um menino. A história dele começa como a de 
muitos outros meninos e meninas no campo. Uma paixão 
desperta pela sensação gostosa de lembrar como o chei-
ro da terra, do mato, entrava pelas narinas e preenchia 
tudo de paz e curiosidade.

Era sua primeira recordação dessa parceria, talvez a 
mais forte dela. Existia um laço forte de união que liga-
va o menino e o campo: seu pai, a figura que ele tanto 
amava e admirava desde quando nem podia se lembrar, 
e que quando comprou uma fazenda fez surgir um novo 
horizonte na trajetória de seu filho, que mudaria tudo, 
para sempre.

O menino torcia para que os dias passassem rapida-
mente e chegasse o momento que retornaria à fazenda. 
Era lá que ele aprendia, explorava, testava suas teorias 
e começava a questionar: porque as coisas são feitas 
assim, se podemos fazer “assado” e ter um resultado 
melhor?

e aí veio a resposta: as coisas eram feitas assim por-
que foi essa a maneira que seu pai encontrou de fazer 
as coisas de forma segura e com certa rentabilidade. Foi 
um longo processo de aprendizado para ele também, 
de tentativas e erros ao longo dos anos, para chegar 

nesse patamar em que ele estava seguro e não desejava 
inovação.

na cabeça do menino, à medida que ele crescia, isso 
não fazia sentido. O desejo de fazer diferente, de pen-
sar por outro ângulo e agir de outra maneira era forte, 
mas, apesar do respeito à opinião e decisão do pai, isso 
o incomodava. e foi o que abriu mais um horizonte em 
sua vida.

Para provar que estava certo e expandir ainda mais 
sua capacidade de fazer coisas novas, ele se enveredou 
pelos caminhos da engenharia agronômica, e lá se sen-
tiu em casa novamente. Pôde testar, descobrir, explorar, 
crescer com os acertos e os erros.

e podia, finalmente, inovar, testando caminhos para 
isso. ele se sentiu mais confiante e preparado do que 
nunca para ser o agente de mudança na vida de seu pai, 
e na sua própria vida. Mesmo assim, não conseguiu abrir 
uma brecha sequer para criar coisas novas, e, depois 
de anos de sua relação com pai e o campo, o inevitável 
aconteceu.

O declínio da atividade rural de seu pai chegou, as 
contas não mais batiam e não houve outra opção. era o 
fim daquela jornada deles no campo. e como ficam as 
histórias contadas e vividas? e a saudade? era tudo o 
que restava dentro deles.

eu fui descobrindo essa história ao longo do tempo, 
dentro de mim, da minha experiência como guri, depois 
como estudante, os momentos de dificuldade como em-
preendedor, e também o sucesso de fazer com que ideias 
que são parte de mim tenham se tornado reais.

Sim, essa é uma parte da minha história.
e sabe por que faço questão de contar essa história?
Porque não há fase de maior aprendizado, criatividade 

e inovação que a infância.
É quando tudo é novo, inexplorado, atraente, curioso.
não somos limitados pela coerência dos adultos. É 

a fase da vida na qual acrescentamos um monte de in-
formações, em que nos espelhamos em nossa família, 
amigos, no que o mundo espera de nós.

É a fase que somos inovação em seu estado mais puro, 

RIMEIRA IMPRESSÃOP
Para inovar no agro precisamos ser “crianças”
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Agronegócio S.A.

As exportações do agronegócio 
atingiram o valor recorde no-
minal de US$ 101,69 bilhões 

em 2018, com crescimento de 5,9% 
em relação aos US$ 96,01 bilhões ex-
portados em 2017. O recorde anual 
anterior ocorreu em 2013, quando o 
país exportou US$ 99,93 bilhões em 
produtos do setor. 

de acordo com a Secretaria de Co-
mércio e relações internacionais do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), as vendas para 
a China explicam o comportamento da 
balança do agro. As exportações para 
o país aumentaram US$ 9 bilhões. O 

valor supera o aumento US$ 5,67 bi-
lhões registrado no mercado externo 
de alimentos como um todo.

no complexo soja, o grão foi o prin-
cipal produto exportado com volume 
recorde de 83,6 milhões de toneladas. 
Segundo o boletim da Secretaria, o 
incremento na quantidade exportada 
não ocorreria sem a forte demanda 
chinesa. O consumo chinês cresceu de 
53,8 milhões de toneladas, em 2017, 
para 68,8 milhões de toneladas, em 
2018, com aumento de 15 milhões de 
toneladas de soja em grãos.

Já o comércio de carne bovina in 
natura atingiu volume recorde na 

Exportações do agro em alta 
de quase 6% ultrapassam 
US$ 100 bilhões em 2018
Valor é recorde, com destaque para as compras chinesas de soja em 
grão, carne bovina in natura e celulose; recorde anterior era de 2013

série histórica iniciada em 1997. no 
ano passado, foram exportadas 1,35 
milhão de toneladas (+12,2%). Foram 
vendidas para a China 322,3 mil to-
neladas com acréscimo de 111,1 mil 
toneladas em relação a 2017.

Outro produto que teve desempe-
nho favorável, nos últimos 12 meses, 
foi a celulose, dentro do segmento de 
produtos florestais. A celulose obte-
ve valor recorde de US$ 8,35 bilhões 
(+31,5%), também, em quantidade, 
chegando a 15,3 milhões de tonela-

das (+10,6%). também a demanda 
chinesa explica em grande parte esse 
incremento. O país asiático aumentou 
as aquisições para 6,5 milhões de to-
neladas de celulose em 2018 (+20%).

A participação do Agronegócio re-
presentou 42,4% do total das vendas 
externas brasileiras no ano. As impor-
tações do agro registraram retração 
de 0,8%, somando US$ 14 bilhões. 
Como resultado, o saldo da balança 
comercial do setor foi de US$ 87,6 bi-
lhões (+7,1%).

As exportações brasileiras de 
carne bovina fecharam 2018 com 
1,64 milhão de toneladas exporta-
das, volume 11% acima do registra-
do em 2017, segundo dados da As-
sociação Brasileira das indústrias 
exportadoras de Carnes (ABieC). 
O resultado confirma a previsão 
divulgada em dezembro último e 
representa o maior volume já ex-
portado pelo Brasil. Além disso, o 
recorde consolida a posição do país 
como principal exportador mundial 

exportações de carne bovina cresceram 11% em 2018, confirma Abiec

do produto, porque trata-se do maior 
volume já exportado entre todos os 

países exportadores. Em receita, 
o valor alcançou US$ 6,57 bilhões, 
crescimento de 7,9% frente ao re-
sultado de 2017.

O recorde nas exportações de-
monstra o reconhecimento em rela-
ção à qualidade da carne brasileira 
nos mercados doméstico e interna-
cional. “Os bons resultados são fru-
tos de um trabalho de melhoria em 
todas as etapas do processo produti-
vo, que nos permite cumprir as mais 
exigentes regras internacionais com 

uma carne de qualidade e competiti-
va”, ressalta o presidente da Abiec, 
Antônio Jorge Camardelli.

Os melhores resultados desse 
ano foram registrados no segundo 
semestre, com destaque para o mês 
de setembro, cujos embarques soma-
ram 178 mil toneladas e faturamento 
de US$ 700 milhões. O resultado re-
presenta crescimento de 31,75% em 
volume e 25,86% em faturamento 
ante o mesmo período do ano pas-
sado.

Complexo soja liderou as exportações com 40,2% de participação, seguida por carnes com 14,5% 

FOTOS | aRQUIVO aBaG

Presidente da Abiec, Antônio Jorge Camardelli
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Touro Logan da di Genio já faz história na pecuária nacional
Touro da excelente safra de 2013 surpreende pelo vigor e por características como racial bonito, ossatura equilibrada e chanfro curto

FOTOS | dIVULGaÇÃO

ECUÁRIA DE PRECISÃOP

Aos cinco anos de idade, o tou-
ro Logan da di genio já se 
destaca na pecuária nacio-

nal, atraindo o interesse de cria-
tórios de estados como Minas Ge-
rais, São Paulo, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Rondônia e Alago-
as, dentre outros, e avançando as 
fronteiras para países da América 
do Sul, como a Bolívia. O segredo 
do sucesso? Logan reúne as princi-
pais qualidades demandadas pelo 
mercado: circunferência escrotal 
excepcional, bastante revestimento 
de carcaça, frame moderado, chan-
fro curto, ossatura equilibrada, ra-
cial bonito e dePs (diferenças es-
peradas na Progênie) positivas para 
várias características econômicas. 
Além disso, tem excelente pedigree 
e é sangue aberto para a maioria 
das linhagens usadas atualmente 
no nelore.

“Essa facilidade que ele tem de 
ser trabalhado pelo seu pedigree 
diferenciado e aberto faz dele um 
touro muito importante para a pe-
cuária brasileira. ele é muito fácil 
de acasalar e todas essas caracte-
rísticas físicas se somam às eco-
nômicas, que são ganho de peso, 

fertilidade e habilidade nas fêmeas 
que já foram paridas”, conta Anto-
nio Aurico, gerente do nelore di 
genio, que também destaca o bom 
desempenho do touro nas provas 
de ganho de peso realizadas inter-
namente pelo criatório e em vários 
programas de melhoramento.

Filho de Big do dJ X gavina da 
di genio, Logan da di genio foi re-
cordista do Programa nacional de 
Avaliação de touros jovens - PnAt 
2015, com 1.360 doses de sêmen 
distribuídas. “de todas as edições 
do PnAt, o Logan é o segundo touro 
com o maior número de comunica-
ções e de filhos. essa é uma marca 
muito significativa”, enfatiza Anto-
nio Aurico.

Logan é top 1% e iABCZ 24.35 no 
PMgZ/geneplus/embrapa e se des-
taca no programa CeiP, certificado 
emitido pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), que assegura a procedên-
cia, a produtividade e o potencial 

genético do animal, garantindo os 
números referentes às suas princi-
pais características de performan-
ce. e, no Sumário Aliança, é deCA 
1 para dez características. “É um 
touro que apresenta muita estrutu-
ra, comprimento e musculatura em 
sua carcaça e tem forte avaliação 
genética para habilidade materna 
e características de crescimento”, 
analisa Antonio Aurico.

E sua progênie já vem chaman-
do a atenção em diversos criatórios 
do País. “O Logan é um touro que 
predomina na sua progênie. Em va-

cas com pedigrees diferentes, vem 
mantendo o mesmo desempenho. Já 
fez filho campeão de prova de ga-
nho de peso, tem feito animais de 
pista. São animais de altura media-
na, não são pernaltas, têm compri-
mento de carcaça que impressiona, 
racial muito bonito, marrafa estrei-
ta, cupim bem implantado, virilha 
baixa, chanfro curto, pigmentação 
firme e são bons de aprumo. ele im-
prime muito bem na sua progênie 
as características da raça nelore, 
que é o que os pecuaristas bus-
cam”, acrescenta Aurico.

Seu filho OldParr foi campeão da 
9ª Prova de Ganho em Peso a Pas-
to (PgP), circuito interno realizado 
pelo nelore di genio para identi-
ficar os melhores reprodutores, os 
futuros candidatos a doadores de 
sêmen e as principais matrizes. As-
sim como seu pai, está em coleta na 
Alta. “Campeão em provas das cen-
trais e com CeiP, o OldParr é mais 
um touro do nelore di genio que 
traz uma expectativa muito grande 
para o mercado, por sua carcaça, 
beleza e desempenho. e que, com 
certeza, será um grande reprodu-
tor, como o Logan”, avalia Antonio 
Aurico.

Segundo o gerente do nelore 
di genio, Logan tem sido muito 
procurado por pecuaristas que fa-
zem melhoramento e, também, por 
quem faz pista. “É um touro que 
tem caminhado muito bem tanto 
no rebanho elite como em rebanho 
selecionado a campo”, observa An-
tonio Aurico, revelando novidades 
para 2019. “Estamos com um ‘time’ 
novo, que deve estrear ainda nas 
exposições do primeiro semestre 
e com expectativas muito boas”, 
anuncia.

Logan Da Di Genio reúne as principais qualidades demandadas pelo mercado

Antonio Aurico é gerente da Di Genio Progênie de Logan chama atenção de criatórios
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EU BOLSOS

Letícia Vecchi é Zootecnista, formada 
pela Universidade Estadual Paulista – 
UnESP, Câmpus Botucatu-SP. É analista 
de mercado da Scot Consultoria. Pes-
quisadora de mercado nas áreas de boi, 
leite e grãos

O Funrural teve início na década 
de 60 e, desde então, sofreu diversas 
mudanças, tanto na forma de paga-
mento quanto no valor da alíquota, 
que geram até hoje dúvidas entre os 
produtores.

em 2010 o StF (Supremo tribunal 
Federal), após julgamento do caso do 
frigorífico Mata Boi, suspendeu a co-
brança do imposto devido à inconstitu-
cionalidade da lei que regulamentava 
o Funrural.

Porém, a justiça recomendava que 
o valor fosse depositado em contas ju-
diciais caso a suspensão fosse revoga-
da. Assim, o dinheiro seria destinado 
ao pagamento do imposto, e se a sus-
pensão fosse mantida voltaria para o 
produtor.

Em 2017 ao julgar outro Recurso 
extraordinário, o StF revogou a deci-
são de suspensão e julgou constitucio-
nal a cobrança do Funrural, estabele-
cendo um passivo para os produtores 
rurais, e gerando dúvidas sobre como 
seria feito o pagamento.

em abril de 2018, porém, favore-
cendo os produtores, o StF derrubou 
todos os vetos presidenciais à lei que 
criou o programa de parcelamento das 
dívidas do Funrural, havendo também 
a possibilidade de descontos integrais 
em multas e juros.

O ano também teve outras notícias 
positivas em relação ao pagamento do 
Funrural, quando foi estipulada a re-
dução da alíquota para 1,2% no caso 
de pessoa física e 1,7% para pessoa 
jurídica.

As frações referentes ao rAt (risco 

O QUE MUdOU nO FUnRURaL PaRa 2019

de Acidente de trabalho) e ao SenAr 
não sofreram alteração, permanecen-
do 0,1% e 0,2%, respectivamente, para 
pessoa física, e 0,1% e 0,25% para pes-
soa jurídica.

A mais nova mudança no Funrural 
é referente à forma de pagamento. A 
partir de 2019 o produtor rural, seja 
ele pessoa física ou jurídica, terá duas 
opções: contribuir através do fatura-
mento sobre a produção (forma utili-
zada até 2018) ou através da folha de 
pagamento, com alíquota de 20%.

Cabe ao produtor fazer as contas 
para saber qual forma de contribui-
ção é mais vantajosa para sua situa-
ção. no caso de produtores com alto 
faturamento e baixa despesa com mão 
de obra, ou seja, que tenha seus custos 
fixos mais diluídos, é provável que a 
opção pela alíquota em folha seja me-
lhor.

Para animais de cria e recria a isen-
ção do pagamento do imposto conti-
nua vigente segundo o artigo 25 da 
lei 13.606:

“não integra a base de cálculo da 
contribuição de que trata o caput des-
te artigo a produção rural destinada 
ao plantio ou reflorestamento, nem o 
produto animal destinado à reprodu-

ção ou criação pecuária ou granjeira 
e à utilização como cobaia para fins de 
pesquisas científicas, quando vendido 
pelo próprio produtor e por quem a 
utilize diretamente com essas finali-
dades e, no caso de produto vegetal, 
por pessoa ou entidade registrada no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento que se dedique ao co-
mércio de sementes e mudas no País.”

na entrega de boiadas para abate, a 
responsabilidade de recolhimento con-
tinuará sendo do frigorífico, cabendo 
a ele a verificação da opção feita pelo 
produtor para que a retenção seja feita 
da forma correta.

É necessário que o produtor rural 
continue monitorando as mudanças 
que envolvem o Fundo rural, pois o 
futuro do imposto ainda é incerto e 
podem haver alterações no decorrer 
do ano.

Simulação
A Scot Consultoria simulou quatro 

situações para demonstrar qual paga-
mento seria mais conveniente.

As duas primeiras são para o paga-
mento de acordo com o valor bruto de 
produção, com a arroba do boi gordo 
valendo r$150 e r$170. O valor de 
R$170/@ foi usado apenas para ilus-

trar o impac-
to do preço 
no imposto.

As outras 
duas simula-
ções foram 
para o cálcu-
lo segundo 
a folha de 
pagamento 
com quatro 
funcionários 
e seis fun-
c i onár i o s , 
recebendo 
um salário 

de R$1,4 mil.
 no caso da arroba do boi gordo co-

tada em R$150,00 com quatro funcio-
nários, a produção deverá atingir no 
mínimo 3,5@/ha/ano para ser vantajo-
sa a contribuição através da folha. Se 
possuir seis funcionários, a produção 
deverá ser, no mínimo, de 5,5@/ha/
ano. É importante notar que o valor da 
arroba (receita) também influenciará 
na decisão do produtor e será um dos 
balizadores do ponto de equilíbrio no 
gráfico.

Ainda assim, a mudança no preço 
da arroba tem impacto relativamente 
pequeno, como ilustrado. O foco deve 
ser o nível de produtividade e o peso 
da mão de obra no sistema. Quanto 
menos eficiente, maior será o peso da 
mão de obra e menos interessante será 
a opção pela folha.

O objetivo do sistema sempre deve 
ser o da intensificação, o que reduzirá 
o peso da mão de obra e o pagamen-
to do Funrural, tendo a folha de pa-
gamento como gerador do imposto, o 
mais atrativo. E quando a fazenda sen-
tir os resultados melhores de um siste-
ma melhorado, a vantagem da opção 
de pagamento do imposto se tornará 
irrisória frente aos ganhos produtivos.
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gRICULtURAA
Rally da Safra prevê produtividade 11,5% menor na soja em MS
Em Mato Grosso do Sul, os técnicos vão a campo avaliar o impacto do clima irregular nas lavouras da região Leste do Estado

FOTO | dIVULGaÇÃO

Equipes do Rally da Safra avaliam produção e produtividade da soja e também do milho pelo País

O Rally da Safra, principal 
expedição técnica privada 
que avalia a safra de grãos 

no Brasil, esteve em Campo Grande 
no domingo, dia 27. A Equipe 3 da 
expedição técnica deixou a capital 
do Estado na segunda-feira com des-
tino a Chapadão do Sul para avaliar 
áreas de soja no norte do estado. A 
Equipe 2 esteve no Sul do Estado, 
onde as lavouras foram afetadas pe-
las altas temperaturas e chuvas ir-
regulares que vêm ocorrendo desde 
meados de dezembro, acentuando 
as perdas.

A Agroconsult, organizadora do 
Rally, estima que, em Sul do Mato 
Grosso do Sul, a produtividade deve 
ser reduzida em 11,5% – saindo de 
59,9 sacas por hectare em 2017/18 
para 53 na safra 2018/19 – devido ao 
clima seco entre o fim de novembro 
e meados de dezembro e também à 
chuva irregular desde então.

As lavouras precoces, assim como o 
ocorreu no Paraná, foram as mais atin-
gidas. “no norte do Mato grosso do 
Sul a situação é melhor, porém ainda 
preocupante. Há alguns bolsões mais 
secos e o Rally irá a campo justamente 
para dimensionar o tamanho das per-
das.”, avalia André debastiani, coor-
denador da Equipe 3 e sócio analista 
da Agroconsult.

A expedição técnica estima percor-
rer mais de 100 mil quilômetros neste 
ano. A área avaliada pelos técnicos 
corresponde a 95% da produção de 
soja e 72% de milho no País. A previ-
são pré-rally da Safra brasileira é de 
117,6 milhões de toneladas de soja, 
a ser confirmada pelos técnicos em 
campo.

Equipes em campo
nesta 16ª edição do rally serão 12 

equipes em campo, das quais nove 
avaliarão as lavouras de soja até o 
mês de março. Outras três irão a 
campo entre maio e junho para veri-
ficar as áreas de milho segunda sa-
fra. O levantamento acontecerá nos 
14 principais estados produtores: 
Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso 
do Sul, Goiás, Minas Gerais, São 
Paulo, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí, To-
cantins, Rondônia e Pará.

Além das avaliações em campo, a 
expedição fará dez eventos regionais 

e encontros com produtores para de-
bater as condições da safra brasileira. 
A expedição estima percorrer mais de 
95 mil quilômetros neste ano.

Os trabalhos em campo começaram 
com a Equipe 1 no dia 14 de janeiro 
em Sinop/Mt. Os técnicos percorre-
ram o Médio-norte e Oeste do estado 
do Mato grosso até 19 de janeiro, co-
letando informações da soja de ciclo 
precoce.

A equipe 2 visitou as regiões norte 
e Oeste do Paraná entre 21 e 23 de ja-
neiro. depois seguiu para o Mato gros-
so do Sul cobrindo toda a região Sul 
até chegar em Campo grande/MS, fi-

nalizando a etapa no dia 26 de janeiro.
Os técnicos da equipe 4 retornam 

ao Mato Grosso entre os dias 04 e 
08 de fevereiro, visitando às regiões 
Médio-norte (nova Mutum, Lucas do 
rio Verde e Sorriso) e Oeste (Campo 
novo do Parecis, Sapezal), chegando 
até rondônia para avaliar as lavouras 
de ciclo médio/tardio.

na sequência, entre os dias 11 e 14 
de fevereiro, a Equipe 5 seguirá para o 
nordeste do Mato grosso, finalizando 
o levantamento de soja no Estado, e 
irá também até o Pará.

A Equipe 6 estará em São Paulo en-
tre os dias 17 e 19 de fevereiro e nos 
dias 20 e 21 no Paraná. O tocantins re-
ceberá a equipe 7 nos dias 23 e 24 de 
fevereiro. Entre 25 e 28 de fevereiro, 
os técnicos estarão em Minas gerais 
e Goiás.

A Equipe 8 avaliará lavouras de soja 
no nordeste e norte do Brasil avalian-
do lavouras nas regiões do Oeste da 
Bahia, Sul do Piauí, Maranhão e To-
cantins entre os dias 11 e 16 de março.

 A expedição permanecerá no Sul 
até de 18 a 23 de março com a equipe 
9 visitando áreas no Oeste de Santa 
Catarina e nas regiões do Planalto e 
Missões do Rio Grande do Sul.

nesta edição, outras três equipes 
avaliarão o milho segunda safra entre 
os dias 06 de maio e 07 de junho no 
Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do 
Sul e Paraná.

O trabalho das equipes e o roteiro 
completo da expedição poderão ser 
acompanhados pelo site www.rallyda-
safra.com.br, com informações atua-
lizadas diariamente no www.twitter.
com/rallydaSafra e www.facebook.
com.br/rallydaSafra
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edição de coNteúdo: viA livre comuNicAção

canal 183 da Net pelo Agrobrasil tv

Acrissul acelera preparativos para a Expogrande 2019

WWW.AcriSSul.com.Br

Maior feira agropecuária do Centro-Oeste acontece de 4 a 14 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande
FOTO| aRQUIVO VIa LIVRE

A Acrissul antecipou este ano os 
preparativos para a realização da 81ª 
Expogrande. Segundo o presidente da 
entidade, Jonatan Pereira Barbosa, no 
ano passado tão logo a feira foi conclu-
ída já iniciaram-se as tratativas para o 
evento deste ano. A exposição aconte-
ce de 4 a 14 de abril no Parque de ex-
posições Laucídio Coelho, em Campo 
grande (MS). 

A agenda de leilões está pratica-
mente fechada e o mercado terá a ga-
rantia da oferta do melhor em matéria 
de reprodutores, matrizes, equinos e 
ovinos das mais diversas raças, além 
de animais de corte para a reposição, 
um segmento bastante valorizado du-
rante a Expogrande, que vira uma re-
ferência para o mercado durante todo 
o resto do ano. 

no segmento da exposição de gado 
de elite, na pista de julgamento ha-
verá a presença maciça de gado ne-

Jonatan Barbosa presidente a Acrissul

lore, brangus, senepol, girolando, gir 
leiteiro e sindi, que estarão expostos 
também em pavilhões dedicados à 
comercialização direta entre com-
pradores e vendedores. Confirmada 
também a participação das raças de 
equinos pantaneiro, crioulo e árabe, 
que farão provas de morfologia e de 
conformação.

A raça de cavalos crioulo este ano 
promove de forma inédita provas cre-
denciadora e classificatória com vistas 

ao Freio de Ouro, em esteio (rS), que 
é a principal prova envolvendo a raça 
na América do Sul. A edição da expo-
grande contará também com as tradi-
cionais provas de laço comprido, que 
têm lotado as arquibancadas da pista.

A Asmaco (Associação Sul-mato-
grossense de Criadores de Ovinos) 
terá exposição de diversas raças, além 
de cumprir uma agenda técnica com 
cursos e workshops envolvendo mane-
jo, genética e cortes especiais. Ainda 
falado em agenda técnica, para este 
ano a Acrissul quer repetir a promo-
ção de palestras do ano passado, tra-
zendo – com a ajuda dos expositores e 
entidade parceiras – temas de grande 
relevância para o agronegócio.

LAzER E CuLtuRA
A agenda de shows divulgada pela 

empresa duts Promoções ainda está 
sujeita a alterações, mas para a Ex-

pogrande 2019, contará com atrações 
como: Loubet, Manutti, Zé neto e Cris-
tiano, Thiaguinho, João Gustavo e Mu-
rilo, Bruno e Marrone, Jorge e Mateus, 
israel e rodolfo, Atitude 67, gabriel 
diniz, e Bruninho e davi. 

durante a expogrande o visitante 
poderá desfrutar de atrações como ca-
marotes vips e bangalôs, preparados 
especialmente para os shows, além de 
uma praça de alimentação e da Alame-
da gourmet com bebidas e gastrono-
mia para os mais diversos paladares. 
A negociação dos espaços continua 
aberta a reservas.

Para o público infantil atrações 
como parque de diversões, projeto 
Fazendinha e mostra de pequenos ani-
mais são atrações garantidas.

 
Mais informações:
Acrissul - (67) 3345-4200
www.acrissul.com.br
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no dia 15 de janeiro des-
te ano a Acrissul (Asso-
ciação dos Criadores de 
Mato grosso do Sul) co-
memorou 88 anos de sua 
fundação. Sua primeira 

sede, como Sindicato dos Criadores 
do Sul de Mato Grosso, foi na Rua 13 
de maio, num terreno adquirido em 
1936. no ano de 1941 passou a ocu-
par o terreno onde instalou sua sede, 
criando o Parque de Exposições Lau-
cídio Coelho, então sob a presidência 
de Etalívio Pereira Martins.

A história da Acrissul começa no 
dia 15 de janeiro de 1931, quando 
por iniciativa do então prefeito de 
Campo grande, tenente César Bac-
chi de Araújo, nascia o “Centro dos 
Criadores do Sul de Mato grosso”. 
Em sua primeira diretoria, o presi-
dente, dr. dolor Ferreira de Andrade 
teve sua primeira vitória quando o 
Banco do Brasil concordou com os 
prazos solicitados para operações 
bancárias e fez acordo com os fazen-
deiros para os abatimentos de fretes 
de produtos da pecuária.

A 1ª Feira Agropecuária de Amos-
tras de Mato Grosso, realizada no Pá-
tio do Colégio Osvaldo Cruz em 26 
de agosto de 1933, reuniu também 
a pequena indústria do Estado, que 
expôs vários produtos, como bebidas 
de Corumbá, artefatos de couro, re-
des e artesanatos de Cuiabá, além 
dos produtos de Campo Grande e 
Três Lagoas.

em 15 de abril de 1934, atendendo 
ao decreto nº 19.770 de 19/03/1931, 
do Ministério do trabalho, o Centro 
dos Criadores do Sul de Mato Grosso 
é transformado, por aprovação unâ-
nime, em Sindicato dos Criadores do 
Sul de Mato grosso, com objetivo de 
defender e a produção da pecuária.

no dia 14 de agosto de 1936 o 
sindicato comprou o terreno para a 
primeira sede própria do Sindicato, 

De centro de criadores a sindicato e associação,
Acrissul comemorou seus 88 anos de fundação

A mais antiga entidade de MS participou decisivamente de momentos históricos, como a luta pela criação de Mato Grosso do Sul

Primeira sede construída pela acrissul, em 
1936, como então Sindicato dos Criadores 
do Sul de Mato Grosso, na Rua 13 de Maio;
no detalhe, o cartaz da primeira feira, em 33

FOTOS | REPRODUÇÃO | ARQUIVO HISTÓRICO DA ACRISSUL

situada na Rua 13 de Maio, por vinte 
e quatro contos e duzentos mil réis. A 
mudança para o novo local aconteceu 
somente no dia 18 de junho de 1941, 
após a 3ª Exposição e com Etalivio 
Pereira Martins como presidente.

O Sindicato atuou fortemente, 
com medidas importantes e a reali-
zação de um sonho: a compra, em 
27de julho de 1943, de 25 hectares 
da Fazenda Bandeira, propriedade 
de Armando de Oliveira, para cons-
truir o atual Parque de Exposição.

Por não atender às Leis Sindica-
listas e, segundo Moreli em seu li-
vro, para manter a independência 
em relação ao governo federal, por 
causa do caráter intervencionista da 
ditadura do estado novo, em 27 de 
março de 1944, os fazendeiros trans-
formaram o Sindicato em sociedade 
civil de duração ilimitada, sem reser-
va alguma, chamada “Associação dos 
Criadores do Sul de Mato grosso”. 

A 7ª Exposição Agropecuária e 
Feira de Amostras de Mato gros-
so, em 1945, foi realizada no atual 
Parque de Exposições, chamado, na-
quela época, de Parque de exposição 
Presidente Ayres Moura Júnior. 

As Feiras de 46 e 47 enfrentaram 
alguns problemas da pecuária nacio-
nal, segundo relata Moreli em seu 
livro. Além disso, a nOB (noroeste 
do Brasil) onerou em 40% o frete do 
boi gordo, com a cobrança de dois 
despachos pela mesma estrada, na 
origem e em Araçatuba (SP).

depois das bem sucedidas Feiras 
de 48 e 49, a Associação, sob a presi-
dência de Fernando Corrêa da Costa, 
recebeu do Ministério da Agricultura 
a verba necessária para a construção 
do Pavilhão da indústria (atual Cert 
rastro, JBS, Macal nutrição e Leilo-
eira trajano).

na década de 50, com o aumen-
to do número de animais inscritos 

na Feira, participação do público 
e diversidade de programação, foi 
necessária a presença de um admi-
nistrador para organização. dessa 
forma, Antônio Abrate iniciou suas 
atividades como Comissário Geral da 
exposição, recebendo troféu pelo Ju-
bileu de Prata por serviços prestados 
à Acrissul.

no dia 10 de agosto de 1974, du-
rante a gestão de Eduardo Machado 
Metello, em Assembleia extraordiná-
ria, foi aprovada a sigla “ACriSSUL”. 
Foi criado também o logotipo com a 
cabeça de boi, modernizada para a 
atual logo na década de 90.

devido à divisão do estado em 
1979, a Associação, já na presidência 
de Hélio Martins Coelho, passa a se 
chamar, no dia 21 de julho, “Associa-
ção dos Criadores de Mato Grosso 
do Sul”, atualmente presidida pelo 
pecuarista Jonatan Pereira Barbosa, 
em seu segundo mandato.
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Reinaldo anuncia metas na 
infraestrutura e quer priorizar 

o escoamento da safra
O governador estabeleceu como prioridade 

investir nas rodovias estaduais não pavimentadas

FOTO | dIVULGaÇÃO | SUBSECOM

Tereza Cristina confirma a criação da Câmara Setorial de Carnes
A ministra da Agricultura, Tereza 

Cristina, anunciou a representan-
tes do setor de proteína animal que 
criará a Câmara Setorial de Carnes. 
A informação foi divulgada nesta 
quarta-feira, 23, pelo Twitter do mi-
nistério, logo após a realização de 
uma reunião previamente agendada 
entre Tereza Cristina e o presidente 
da Associação Brasileira de Frigorí-
ficos (Abrafrigo), Péricles Salazar.

Segundo a postagem na rede so-
cial, temas como melhora no diálogo 
e transparência foram abordados e, 
disse a ministra, “para isso eu vou 

fazer a Câmara Setorial de Carnes, 
vai ser uma câmara só e vocês nos 
ajudem a dizer o que o setor preci-
sa”.

Até o momento, as câmaras se-
toriais são geridas separadamen-
te, como a da Cadeia Produtiva da 
Carne Bovina, e a de Aves e Suínos. 
no entanto, o objetivo da ministra é 
criar uma única câmara, mais for-
talecida e que contemple diversos 
tipos de proteína animal.

Ainda de acordo com o tuíte, Te-
reza Cristina falou sobre a adoção 
de medidas de autocontrole entre 

os frigoríficos. “O processo inicial é 
de vocês; vocês é que têm que cuidar, 
é que são responsáveis. Se a gente 
chegar numa auditoria e comprovar 

que tem coisa errada as punições 
serão mais fortes, caneta pesada”, 
afirma a publicação no twitter da 
pasta.

A assessoria de imprensa da 
ministra acrescentou que Tereza 
pretende enviar uma regulamen-
tação ao Congresso nacional ain-
da neste semestre sobre a ques-
tão do autocontrole no setor de 
proteína animal, mas não come-
çará pelas carnes. Possivelmente, 
o tema começará a ser abordado 
pelo segmento leiteiro. 

Fonte: Estadão.

O governador reinaldo Azambuja 
anunciou que o Estado fará um repla-
nejamento do sistema viário para esta-
belecer as obras prioritárias que serão 
executadas a partir desse ano, seja na 
implantação asfáltica ou restauração 
e manutenção, com atenção especial 
às rotas de escoamento da produção.  
A definição de metas para a infraes-
trutura também incluirá estudos sobre 
as pontes de madeira em estradas de 
tráfego pesado.

Reinaldo se reuniu com os chefes 
das 17 regionais da Agesul, ao lado do 
secretário estadual de infraestrutura 
(Seinfra), Murilo Zauith, e do secre-
tário-adjunto da pasta, Luiz roberto 
Martins Araújo, e apresentou detalhes 
do plano de trabalho que será desen-
volvido para os próximos anos no setor. 
“Vamos continuar exigindo serviços de 
qualidade em nossas obras”, cobrou.

Ao elogiar a atuação da Agesul na 
execução das obras viárias nos 79 
municípios, na primeira gestão, o go-

vernador observou que essa metodolo-
gia de trabalho deve continuar com a 
mesma serenidade e rigor para o pró-
ximo quadriênio. disse que o estado 
continuará apoiando os municípios na 
manutenção de suas estradas vicinais 
e urbanas, contudo, esclareceu que os 
recursos do Fundersul serão direcio-
nados à boa trafegabilidade das vias 
estaduais.

“estradas vicinais não é obrigação 
do Estado, mas não deixaremos de 
atender aos municípios”, afirmou rei-
naldo, lembrando que 25% dos recur-
sos do Fundersul – cerca de r$ 170 
milhões anuais – são hoje destinados 
às prefeituras para atender a essas de-
mandas. ele lembrou do período em 
que foi prefeito de Maracaju (1997-
2005), ocasião em que não teve apoio 
do Estado para recuperar as estradas 
de uma região em franco desenvolvi-
mento agrícola.

no encontro, o governador pediu 
que cada regional da Agesul faça um 

diagnóstico das condições das estra-
das e pontes em suas regiões para sub-
sidiar o novo planejamento da Seinfra. 
“Vocês são a ponta, onde acontecem os 
serviços, e precisamos desse olhar de 
quem vivencia o dia a dia nas nossas 
estradas”, frisou. “nossa malha viária 
melhorou muito em relação ao que re-
cebemos em 2015, mas ainda há muito 
o que fazer e investir”, ponderou.

ESCOAMENtO DA SAFRA
reinaldo Azambuja reforçou uma 

atuação especial da área de infraes-
trutura na manutenção das rotas de 
escoamento da produção e quer in-
tervenções mais pontuais em algumas 
rodovias que requer implantação de 
nova pavimentação imediata, citando, 

como exemplo, o trecho de 53 km da 
MS-382, entre Guia Lopes da Laguna 
e Bonito (trevo com a MS-178). tam-
bém citou a recuperação das rodovias 
da região Sudoeste, cujo tráfego au-
mentou com a expansão da fronteira 
agrícola.

O governador estabeleceu como 
prioridade investir nas rodovias esta-
duais não pavimentadas, garantindo 
que seu governo executará todos os 
projetos em implantação e em estu-
dos para criar uma rota rodoviária no 
Pantanal, integrando as regiões de 
Corumbá, Aquidauana, Miranda, rio 
negro, rio Verde e Coxim. Atualmen-
te, o Estado investe R$ 40 milhões em 
obras de implantação de trechos das 
MS-228, MS-423 e MS-214.

Governador Reinaldo Azambuja reúne regionais da Agesul para anunciar planos e prioridades

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina



Palavra do Presidente
JONATAN PEREIRA BARBOSA – Presidente

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

Vem aí a Expogrande 2019
Todos os preparativos para 

a realização da 81ª Expogran-
de já estão sendo feitos. A es-
cala de entrada dos animais, 
assim como a agenda de lei-
lões estão avançando positi-
vamente. A venda de espaços 
comerciais está sendo nego-
ciada previamente. A grade de 
shows artísticos já está sendo 
divulgada e a venda antecipa-
da de ingressos já iniciou-se 
na última semana de janeiro. 
Tudo isso para garantir mais 

uma vez que a mais tradicio-
nais exposição agropecuária 
do Centro-Oeste bate novos 
recordes de visitação e de ne-
gócios fechados. 

Teremos uma praça de ali-
mentação que começa pela 
Alameda Gourmet e estende-
se ao longo de toda a arena de 
shows, tudo já encaminhado.

Haverá shopping de animais 
de raças de ovinos, bovinos e 
equinos. A negociações terão 
suporte financeiro das maio-

res instituições bancárias, tudo 
com as melhores taxas e condi-
ções do mercado.

Toda a documentação re-
gulamentar do Parque de Ex-
posições Laucídio Coelho está 
sendo providenciada e seu an-
damento caminha para obter-
mos todas as aprovações de 
praxe, garantindo mais uma 
vez que possamos realizar ou-
tra exposição histórica.  

Espera-se que os associa-
dos compareçam à Secretaria 
da entidade para receber suas 
credenciais de acesso ao Par-
que e estacionamentos.

Para este ano haverá pro-
vas equestres como laço com-
prido, tambores, ranch sorting 
e prova de mangueira da raça 
de cavalo crioulo. Em função 
de decisão da Associação Bra-

sileira de Criadores de Cavalo 
Crioulo, em escolher Campo 
Grande e a Acrissul, teremos 
provas credenciadora e classi-
fi catória com vistas ao Freio de 
Ouro, em esteio (rS), durante 
a Expointer.

Muitas outras novidades 
como diversão para as crian-
ças, concurso do Balde de 
Leite, palestras técnicas e es-
tandes para exposição de tec-
nologias de ponta dos mais 
diversos segmentos estarão 
presentes nesta edição da Ex-
pogrande, que acontece de 4 a 
14 de abril.

Por isso aproveitamos para 
convidar toda a população sul-
mato-grossense para comparecer 
à uma das mais reconhecidas fei-
ras agropecuária do Brasil.

e bom negócio a todos.
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GtA ganha novo funcionamento; Acrissul critica mudança
Desde início de janeiro, para emitir a GtA a Iagro passa a exigir também autorização da propriedade de destino

Além disso, o estabelecimento de origem também deverá estar cadastrado para emiti r GTA

FOTO | aRQUIVO | IEPEC

desde o último dia 2 de janeiro o 
trânsito de bovinos em Mato gros-
so do Sul ganhou uma nova nova 
dinâmica. Com a instalação de um 
novo módulo no sistema da iagro, o 
e-Saniagro, antes de emitir a Guia de 
trânsito Animal (gtA) para liberar a 
movimentação de bovinos os estabe-
lecimentos rurais que irão recebê-los 
deverão emitir uma autorização.

Para isso, o produtor rural soli-
citante da autorização do trânsito 
(destinatário) deverá informar a ins-
crição Estadual da propriedade rural 
de origem, a quantidade e o sexo dos 
animais.

Ainda segundo a portaria, não será 
permitida a emissão de dtA/e-gtA ao 
produtor rural caso o estabelecimen-
to de origem não esteja autorizado a 
realizar a emissão do documento para 
a movimentação dos animais.

A autorização de trânsito porém, 
não será solicitada, caso a movimen-
tação ocorra entre propriedades ru-
rais do mesmo produtor. Quanto as 

autorizações de trânsito emitidas nas 
unidades locais da iagro, deverão ser 
impressas para a assinatura do pro-
dutor (solicitante ou representante 

legal) e depois serão arquivadas.

ACRISSuL CRItICA MuDANÇA
O presidente da Acrissul, Jonatan 

Pereira Barbosa, criticou duramente 
a nova sistemática durante o Progra-
ma Caminhos do Produtor, informati-
vo da entidade transmitido pelo Ca-
nal Agrobrasil. Segundo o ruralista é 
preciso haver mais confi ança do fi sco 
em relação aos produtores rurais. 
“É um absurdo exigir autorização 
da propriedade de origem na hora 
de tirar uma GTA para transportar 
gado. É uma medida burocrática e 
não faz nenhum sentido”.

O presidente da Acrissul fará ges-
tões junto ao diretor-presidente da ia-
gro e ao próprio governador Reinaldo 
Azambuja, para cobrar uma fl exibili-
zação das regras para que isso não 
penalize ainda mais o pecuarista.
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Saldo positivo na geração de emprego no agro

Valor da Produção fecha 2018 em r$ 569,8 bi

dinapec 2019 
acontece de 
20 a 22 de
fevereiro

A edição 2019 da dinâmica 
Agropecuária - dinapec acontece 
entre os dias 20 e 22 de feverei-
ro, na vitrine tecnológica da Em-
brapa gado de Corte, em Campo 
grande (MS). dentre os desta-
ques previstos, lançamentos de 
aplicativos e obras técnico-cien-
tíficas. A feira é uma realização 
da embrapa e Sistema Famasul.

Para o próximo ano, com o 
mote “Soluções para o Agro 
Sustentável”, Basso destaca que 
haverá espaço para expositores, 
com o propósito de “agregar em-
presas de insumos, consultoria, 
máquinas e equipamentos. Uma 
inovação dentro da dinapec. 
desta forma, o produtor além 
de conhecer as tecnologias de-
senvolvidas pela embrapa terá a 
oportunidade de encontrar em-
presas relacionadas às soluções 
tecnológicas”. 

Outra novidade é o uso da rede 
social instagram como canal de 
divulgação. 

dados do Mte – Ministério do 
trabalho e emprego divulgados na 
quarta-feira (23) revelam que, em 
2018, o setor agropecuário regis-
trou cenário positivo na geração 
de empregos. Entre admitidos e 
demitidos, o saldo foi de 77 postos 
de trabalho com 36,6 mil contra-
tações.

Para o presidente do Sistema 
Famasul – Federação da Agricul-
tura e Pecuária de MS, Mauricio 
Saito, o resultado reflete as opor-
tunidades que o agro oferece ao 
mercado de trabalho. “em um ano 
de muitos desafios para a nossa 
economia, o setor produtivo se 
manteve em ascensão e empregou 
mão-de-obra no campo, com desta-
que às exigências por qualificação 

do trabalhador, diante do investimento 
em tecnologia na atividade rural”.

no Brasil o setor agropecuário tam-

bém encerrou com saldo positivo, com 
3.245 postos, considerando mais de 
um milhão de admissões no segmento.

O Valor Bruto da Produção Agro-
pecuária (VBP) encerra o ano de 
2018 em r$ 569,8 bilhões, menor do 
que o valor recorde obtido em 2017, 
de r$ 582,3 bilhões. Os valores da 
produção de algodão e de soja fo-
ram os maiores registrados na série 
iniciada em 1989. Esses resultados 
trouxeram importantes benefícios, 
especialmente àqueles estados onde 
predominam as lavouras desses 
produtos, como Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Bahia. 

Os produtos que deram maior 
sustentação ao VBP foram algodão, 
café e soja, embora cana-de-açúcar 
e milho também são destacados por 

expressiva participação no valor ge-
rado.

O ano não foi favorável para a 
pecuária, que teve redução de valor 
em suas principais atividades, como 
carne bovina, frango, carne suína, 
leite e ovos. Preços internacionais 
e retração do consumo interno es-
tão associados a esse desempenho, 
analisa José garcia gasques, coor-
denador-geral de Estudos e Análises 
da Secretaria de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento.

Um balanço dos resultados dos 
estados mostra que nove tiveram 
aumento real do valor da produção. 

São eles Bahia, Piauí, Rio Grande do 
norte, Maranhão, Minas gerais, espí-
rito Santo e os estados Centro-Oeste 
(exceto o dF).As quedas de valor fo-
ram observadas em estados do nor-
deste, em toda a região Sul, parte do 
Sudeste e alguns estados do norte.
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indicadores
mercAdo FíSico do Boi Gordo - 25.01.2019
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 150,00 R$ 1,00 25/01/19 47,98
Araçatuba 149,00 estável 25/01/19 47,66
Lins 151,00 estável 25/01/19 48,30
Pres. Prudente 142,00 -R$ 1,00 25/01/19 45,42
Pres. Venceslau 150,00 R$ 1,00 25/01/19 47,98
S. J. Rio Preto 151,00 R$ 3,00 25/01/19 48,30
Prazo 30 dias.
mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 141,50 -R$ 0,50 25/01/19 45,26
Dourados 140,00 R$ 1,00 25/01/19 44,78
Preço à vista.
mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 137,00 -R$ 1,00 25/01/19 43,82
Araputanga 138,00 -R$ 1,00 25/01/19 44,14
Barra do Garças 135,00 estável 25/01/19 43,18
Cáceres 135,00 estável 25/01/19 43,18
Cuiabá 138,00 -R$ 2,00 25/01/19 44,14
Juara 133,00 -R$ 2,00 25/01/19 42,54
Juína 138,00 -R$ 1,00 25/01/19 44,14
Rondonópolis 138,00 -R$ 1,00 25/01/19 44,14
Tangará 137,00 -R$ 1,50 25/01/19 43,82
Preço à vista.
Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 136,00 estável 25/01/19 43,50
Mozarlândia 136,00 estável 25/01/19 43,50
Palmeiras de Goiás 138,50 estável 25/01/19 44,30
Preço à vista.

Pr r$/@ diferença data uS$/@
Guarapuava 150,00 -R$ 2,00 25/01/19 47,98
Londrina 152,00 estável 25/01/19 48,62
Maringá 148,00 -R$ 2,00 25/01/19 47,34
Curitiba 149,00 estável 25/01/19 47,66
Ponta Grossa 151,00 estável 25/01/19 48,30
Umuarama 152,00 estável 25/01/19 48,62
Preço à vista.
mG r$/@ diferença data uS$/@
Triângulo Mineiro 147,00 -R$ 0,50 25/01/19 47,02
Norte de Minas 146,00 estável 25/01/19 46,70
Preço à vista.

Sc r$/@ diferença data uS$/@
Rio do Sul/Ibirama 144,00 estável 25/01/19 46,06
Chapecó 140,00 estável 25/01/19 44,78
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 – 25.01.2019
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 140,00 estável 25/01/19 44,78
Araçatuba 137,00 R$ 1,00 25/01/19 43,82
Lins 140,00 -R$ 1,00 25/01/19 44,78
Pres. Prudente 133,00 estável 25/01/19 42,54
Pres. Venceslau 138,00 R$ 2,00 25/01/19 44,14
S. J. Rio Preto 143,00 R$ 3,00 25/01/19 45,74
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 133,00 -R$ 1,50 25/01/19 42,54
Dourados 132,00 estável 25/01/19 42,22
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 129,00 -R$ 1,00 25/01/19 41,26
Araputanga 130,00 estável 25/01/19 41,58
Barra do Garças 127,00 -R$ 1,00 25/01/19 40,62
Cáceres 127,00 R$ 1,00 25/01/19 40,62
Cuiabá 129,50 -R$ 0,50 25/01/19 41,42
Juara 125,00 R$ 1,00 25/01/19 39,98
Juína 130,00 -R$ 1,00 25/01/19 41,58
Rondonópolis 130,00 estável 25/01/19 41,58
Tangará 128,00 estável 25/01/19 40,94
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 131,00 estável 25/01/19 41,90
Mozarlândia 131,00 estável 25/01/19 41,90
Palmeiras de Goiás 131,50 estável 25/01/19 42,06
Preço à vista

mercAdo Futuro do Boi Gordo - 25.01.2019

vencimento  Fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Fev/19 152,10 -0,15 132 59  

Mar/19 151,75 -0,15 174 2  

Abr/19 151,60 0,20 35 0  

Mai/19 150,40 0,00 1.650 88  

Jun/19 151,60 -0,50 0 0  

Jul/19 152,35 -0,50 0 0  

Ago/19 154,30 -0,50 172 2 

Fonte: BeeFPoiNt

iNdicAdor de Preço diSPoNível do Bezerro 
eSAlq/Bm&F – eStAdo de mAto GroSSo do Sul

data valor r$ var./dia var./mês valor uS$

28/01/2019 1.264,90 -0,36% 3,22% 336,05

25/01/2019 1.269,41 -0,56% 3,59% 337,38

24/01/2019 1.276,59 -0,17% 4,17% 338,62

23/01/2019 1.278,72 1,78% 4,35% 339,45

22/01/2019 1.256,35 4,86% 2,52% 330,88
Fonte: CEPEA

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


