
Exponelore MS vai julgar
animais padrão e mocho
de 6 a 9 de agosto

SUSTENTABILIDADE | Plantio direto contribui para mitigação dos gases de efeito estufa | PÁGINA 5

Exponelore MS faz parte do calendário da 
Expo MS Rural, promovida pela Acrissul 
de 5 de agosto a 5 de setembro, no Par-
que Laucídio Coelho. De 5 a 14 de agosto 
a agenda será dedicada à Nelore MS.

ACRISSUL EM AÇÃO

9 13
CRÉDITO RURAL

Taxa de juros mais alta preocupa 
setor produtivo. O anúncio da 
liberação dos recursos foi feito na 
sede da Superintendência Regional 
do BB em Campo Grande.

BB libera R$ 5,19 bilhões 
para safra 2016/17 em 
Mato Grosso do Sul

FOTOS | DIVULGAÇÃO
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Senepol ganha sumário 
de animais avaliados 

geneti camente

Safra 2016/17 terá 
novas normas para 

fi nanciamento
Cerca de 80% da reprodução é 

arti fi cial, e uma fêmea bem ran-
queada pode custar R$ 34 mil 
e um reprodutor, R$ 14,5 mil

Raça cresce de forma adaptada e orga-
nizada em Mato Grosso do Sul, inserindo-se 
de forma competitiva no segmento dos cru-
zamentos industriais. A elaboração do Su-
mário é gradativa e feita em parceria com o 
Programa Geneplus, o Núcleo Brasileiro de 

Melhoramento do Senepol e a Associação Brasileira de Criadores de Bo-
vinos Senepol (ABCB Senepol). PÁGINA 14, Caderno Cenário Rural

O D iá r i o 
O f i c i a l  d a 
União (DOU) 
de primeiro de 
julho trouxe 
a publicação de oito portarias, de 
números 291 a 298, que normati-
zam as regras para a liberação dos 
fi nanciamentos de custeios, investi-
mentos e comercialização da safra 
2016/17, aprovadas na quinta-feira, 
7, pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN). PÁGINA 17
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Expogrande 2011 abre seus portões dia 14;

Acrissul garante edição histórica da exposição
NESTA EDIÇÃO

Julgamentos vão de

14 a 23 na Acrissul
PÁGINA 8

Shows Expogrande

14 
abril

15 
abril

16 
abril

18 
abril

19 
abril

20 
abril

21 
abril

22 
abril

23 
abril
sábado

Luan Santana
sexta

Bruno &

Marronequinta
Restartquarta

Munhoz 

& Mariano
terça

Hugo e Raul

Pedro Henrique 

& Fernando

segunda

Amannda

Inimigos da HP

Hugo Pena & 

Gabriel

sábado
João Bosco 

& Viníciussexta
Michel Telóquinta

Zé Henrique 

& Gabrilel

Informações: 3029-9033

Leilão Max QM leva 

58 lotes para tatersal
PÁGINA 25

Sindicato Rural CG promove 24º 

Encontro de Tecnologias dia 18

Expogrande é palco da primeira

edição da MS Expo Genéti ca

PÁGINA 5

PÁGINA 13

www.acrissul.com.br
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Leilão King Horse vende

égua a R$ 75 mil PÁGINA 16

Shows Expogrande

19 
abril

20 
abril

21 
abril

22 
abril

23 
abril
sábado

Luan Santanasexta
Bruno &
Marrone

quinta
Restart

quarta
Munhoz  
& Mariano

terça

Hugo e Raul

Pedro Henrique 

& Fernando

Informações: 3029-9033

Expogrande define primeiros campeões
NESTA EDIÇÃO

www.acrissul.com.br

Expogenética conta com campeão nacional Nelore PÁGINA 11

Vapor da 

Rancharia, grande 

campeão cavalo 

pantaneiro

Isidoro do DER, 21 meses, grande campeão guzerá

KA do Pingado, 

campeão touro 

jovem nelore 

mocho

Feitiço da Esmeralda, grande campeão touro adulto canchim

FEVEREIRO dE 2011 • ANO XIII – Nº 325 –  NAs bANcAs R$ 3,50

Embrapa-CNPGC

promove Dinapec 

de 23 a 25 em MS

Nesta edição

OIE reconhece a fronteira de 

MS como área livre de aftosa
PÁGINA 25

PÁGINAS 2 e 3

Ex-presidentes 

aprovam projeto

‘Acrissul Amanhã’

O colégio de ex-presidentes 

da Acrissul conheceu o projeto   

e aprovou as mudanças pro-

gramadas para acontecer no 

Parque de Exposições Laucídio 

Coelho. PÁGINA 14

Ântônio de Moraes Neto, Cândido de Castro Rondon, Laucídio Coelho Neto, atual 

presidente Francisco Maia, e Flávio Benjamin Corrêa Andrade: AVAL PARA AS MUDANÇAS

Com a tradição de mesclar dinâmi-

cas ou roteiros tecnológicos, palestras 

e mini-cursos na mesma ocasião, Em-

brapa-Gado de Corte promove entre 

os dias 23 e 25 de fevereiro, na sua 

sede em Campo Grande, a VI Dinapec, 

uma oportunidade de o produtor ver 

as tecnologias, em contato direto com 

técnicos e pesquisadores. PÁGINA 5

Câmara aprova mudança em lei 

e permite shows na Expogrande

Projeto reconhece a tradiçao da feira. PÁGINA 11

via livre

arquivo
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Associados
aprovam contas

da Acrissul
Reunidos em assembléia geral, 

os associados da Acrissul aprova-
ram no dia 10 de maio a prestação 
de contas da gestão do presidente 
Francisco Maia. A diretoria apro-
veitou e fez um balanço de suas 
atividades durante os dois anos 
de mandato, que termina em ju-
nho, quitando dívidas superiores 
a R$ 3 milhões  e, hoje, a entida-
de tem certidão negativa e cre-
dibilidade em todos os âmbitos.  
BOLETIM ACRISSUL EM AÇÃO

Tecnologias ajudam  
a proteger o solo

Embrapa desenvolve e transfere tecno-
logias para que os produtores rurais ado-
tem práticas agrícolas sustentáveis, como 
o plantio direto na palha (foto). PÁGINA 12

Demanda por etanol
exige mais 15 usinas
O Brasil precisaria de ao menos 15 novas 
usinas produtoras exclusivamente de álcool 
- e já em funcionamento - para aumentar a 
oferta do combustível. PÁGINA 26

PÁGINA 10PÁGINA 10

Nesta edição

Confinamento Malibu
www.leiloboi.com.br

MS enfrenta baixa oferta de gado magroMS enfrenta baixa oferta de gado magro

Junho de 2011 • ANO XIII – Nº 330 |  Nas bancas R$ 3,50 | Edição EspecialAcrissul realiza eleiçãono dia 7 de junho
No dia 7 de junho, entre 19 e 22 horas, a Acrissul (Associação dos Cria-dores de Mato Grosso do Sul) realiza assembleia geral para eleger a nova diretoria, que irá dirigir os destinos da entidade de 2011 a 2013.  Duas chapas concorrem ao pleito. ACRISSUL EM AÇÃO

Pecuária de MS vive desafiosentre quantidade e qualidade

www.agroline.com.br

Nesta edição

Fazenda São Marcosé um modelo em MS
Fazenda São Marcos do Riacho Fun-do, em Corguinho, MS, é uma proprieda-de diferenciada por conta da tecnologia empregada e o seu profissionalismo. Com uma área de 2.149 hectares, ge-orreferenciada, a fazenda tem números que impressionam. É a personagem da coluna Fazenda Modelo. PÁGINA 18

Izabella Costa é a novapromessa do sertanejo
Natural de São Gabriel do Oes-te, a cantora de 26 anos já em-placa seus sucessos no cenário nacional.  PAGINA 37

Indústria chinesa ameaçao mercado de máquinas
Indústria nacional critica a invasão estrangeira de máquinas e implementos agrícolas no país.  PAGINA 13

Com o 3º maior rebanho de corte do País, Mato Grosso do Sul permanece 

sendo um gigante na produção de animais, genética e carne. Neste mês 

eventos de grande relevância movimentam todo o setor. NESTA EDIÇÃO

DEP. COMERCIAL 
ANA RITA BORTOLIN 

(67)  9604-6364
folhadofazendeiro@gmail.com
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(67) 3056-7587

boi, falta de chuva e pressão de frigorífi co
POR FABIANO REIS

Por todo lado, o que se 
vê, é uma redução da in-
tenção de confinar ani-
mais no Brasil em 2016. 
Em qualquer região, o 
boi magro ficou ligeira-
mente mais barato, en-
tre R$ 10 até R$ 50, se 
considerados os Estados 
de Mato Grosso do Sul e 

Mato Grosso, respectivamente, com um custo 
de alimentação pesado por conta do milho. 
Quem iria confinar, não vai mais. Se alguém 
tinha milho para alimentar animais, prova-
velmente vendeu. 

O produto milho ficou realmente escasso. 
Para ter uma ideia a produçãobrasileira to-
tal, temporada 2015/16, foi estimada no 10º 
levantamento da Conab em 69 milhões e 140 
mil toneladas, contra 84 milhões, 670 mil to-
neladas produzidas na safra passada. A redu-
ção no consumo de milho ficou evidente, na 
intenção de confinar também, ainda assim, a 
demanda total por milho no Brasil (consumo 
interno + exportação) totaliza 76 milhões e 
670 mil toneladas, são exatamente 7 milhões, 
530 mil toneladas acima da produção esti-
mada na temporada atual. Não conte com os 
estoques. Os mesmo estão em 4 milhões e 
460 mil toneladas, o que garante 36 dias de 
consumo, pouco mais que um mês.

Entretanto, como o leitor da Folha do Fa-
zendeiro sabe, as chuvas são escassas neste 
ano de La Niña, os impactos chegam tam-
bém a pecuária através de um nível de estres-
ses hídrico nas áreas de pastagens de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, entre outros 
estados. A umidade de solo é baixa o que 
compromete a quantidade de alimento para 
os animais durante o período mais severo do 
ano.

Em resumo, a oferta de animais terminados 
tende a ficar cada vez mais escassa.

Sim, mas a indústria busca pressionar os 
preços em todo o Brasil.

Como já disse em outras oportunidades, é 
papel de quem compra pressionar por pre-
ços mais baixos e quem vende cabe a defesa 
do valor negociado para cima. Entretanto, 
neste contexto sei, melhor, sabemos, a pres-
são é pesada, forte. A indústria frigorífica 
pressiona muito, afirma haver dificuldades 
em vender a carne bovina.

Também, destaca-se a deterioração das 
pastagens, por causa da seca, mas também 
redução nas escalas da indústria, por menor 
oferta de animais. Com tudo isso, há estabi-
lidade de valores entre os meses de junho e 
julho, mesmo com toda pressão por queda. 

Ressalto valores de referência no começo 
de julho em Mato Grosso do Sul giram, no 
começo de julho, entre R$ 140 e R$ 142 o 
valor da arroba à vista. Com seguidas ofertas 
abaixo deste patamar, mas sem negócios. O 
pecuarista tem resistido e mantido a disputa 
por preço com o frigorífico.

A capacidade de manter animais no pasto 
em 2016 será determinante para o acompa-
nhamento dos valores do gado pronto até o 
final do ano.

Para finalizar, destaco o Brasil ter, pela pri-
meira vez em dez anos, o Brasil atingiu mais 
de 90% da Cota Hilton com o embarque de 
9,2 mil toneladas de carne bovina entre junho 
de 2015 e junho de 2016. Com isso, o país 
chega a 92.9 % das 10 mil toneladas concedi-
das pela União Europeia ao Brasil na Hilton.

Lembro também que no ano 2006/2007 a 
cota do Brasil atingiu99,8% de um total de 5 
mil toneladas. Agora, 2015/16, atingiu 92,9% 
de 10 mil toneladas.

fABiAnO REiS É JORNALISTA, 
MESTRE EM PRODUÇÃO E GESTÃO 
AGROINDUSTRIAL, APRESENTADOR 
DO AGRICULTURA BR/CANAL DO BOI 
(FABIANO@SBA1.COM)
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Agronegócio S.A.

Agronegócio exportou US$ 45 bi 
no primeiro semestre, alta de 4%
Setor foi responsável por quase metade de todas as vendas 
externas brasileiras;  vendas de carne bovina em destaque

No primeiro semestre de 2016 
as exportações brasileiras do 
agronegócio somaram US$ 

45 bilhões, o que representou cresci-
mento de 4% em relação ao primeiro 
semestre em 2015. As importações, 
por sua vez, alcançaram US$ 6,09 
bilhões, ou seja, 13,7% inferiores 
ao mesmo período do ano anterior. 
Como resultado do crescimento das 
exportações e queda das importa-

ções, o saldo da balança comercial 
do agronegócio foi positivo, em US$ 
38,91 bilhões.

Os setores que mais contribuíram 
para o crescimento de US$ 1,74 bilhão 
observado no período foram: comple-
xo soja (+US$ 1,26 bilhão); cereais, 
farinhas e preparações (+US$ 836,6 
milhões); complexo sucroalcooleiro 
(+US$ 606,1 milhões) e fibras e pro-
dutos têxteis (+US$ 130,9 milhões). 

Em relação ao valor exportado, 
destacaram-se os setores: comple-
xo soja (US$ 17,23 bilhões); carnes 

(US$ 6,98 bilhões); produtos flores-
tais (US$ 5,02 bilhões); complexo 
sucroalcooleiro (US$ 4,46 bilhões) e 
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cereais, farinhas e preparações (US$ 
2,4 bilhões). 

Em torno de 81% do total expor-
tado pelo complexo soja foi represen-
tado pelo grão (US$ 13,9 bilhões), 
que registrou crescimento de 11,1% 
em relação ao primeiro semestre de 
2015. A quantidade exportada do 
produto alcançou o montante recor-
de semestral de 38,57 milhões de 
toneladas, isto é, 19,6% superior ao 
mesmo período no ano anterior. Esse 
aumento da quantidade embarcada 
foi o responsável pelo incremento 
do valor, visto que o preço médio 
do produto sofreu perda de 7,1%. 
As exportações de farelo, por outro 
lado, foram 4% inferiores em valor, 
apesar do quantum ter alcançando 
o recorde semestral de 8,45 milhões 
de toneladas (+15,1%). Tal resultado 
deriva da queda expressiva no preço 
médio do produto (de US$ 406 para 
US$ 338 por tonelada ou -16,6%). 
O mesmo comportamento do fare-
lo pode ser observado no óleo, com 

queda em valor (-2,8%) e ampliação 
da quantidade embarcada (+2%), 
além da redução no preço (-4,7%).

Setor de carnes
O crescimento do setor de car-

nes em 0,6% no semestre se deu em 
função da ampliação da quantidade 
embarcada de seus produtos, prin-
cipalmente carne bovina in natura 
(+US$ 129 milhões) e carne suína in 
natura (+US$ 74,99 milhões). Con-
tudo, a carne de frango foi o princi-
pal produto do setor, com US$ 3,34 
bilhões. A quantidade embarcada de 
carne de frango in natura registrou o 
montante recorde de 2,06 milhões de 
toneladas no semestre (+14,7%), po-
rém, em função da queda de 13,1% 
no preço médio de exportação, hou-
ve queda de 0,3% nas exportações 
do produto. As vendas de carne de 
peru passaram de US$ 153,42 mi-
lhões para US$ 140,99 milhões, ou 
seja, redução de 8,1%.Cabe ressal-
tar, ainda, o recorde semestral para 

o quantum exportado de carne suína 
in natura (346,99 mil toneladas).

Os produtos florestais ocuparam 
a terceira posição no ranking de se-
tores exportadores do agronegócio 
brasileiro. Em relação ao período 
anterior, houve crescimento de 1,1% 
em valor, principalmente por causa 
da ampliação de 7% nas vendas de 
celulose, que compensou a queda 
das exportações de papel (-5,6%) e 
madeiras e suas obras (-5,2%). Tanto 
a cifra (US$ 2,75 bilhões) quanto a 
quantidade (6,64 milhões de tonela-
das) embarcada de celulose regis-
traram o recorde para o primeiro 
semestre.

No complexo sucroalcooleiro, 
destacam-se as vendas de açúcar, 
que representaram 88,2% da cifra de 
exportações, com US$ 3,93 bilhões e 
12,5 milhões de toneladas (recorde 
para o período). Em relação ao perío-
do anterior houve crescimento tanto 
do valor (+10,7%), quanto da quan-

tidade (+21,1%). As exportações de 
álcool também apresentaram expan-
são em valor (+77%) e quantidade 
(+100,9%), alcançando US$ 520,09 
milhões e 865,85 mil toneladas.

Por fim, no setor de cereais, fa-
rinhas e preparações, destacam-se 
as vendas externas de milho, com 
84,7% das exportações do setor. O 
valor exportado aumentou de US$ 
995,07 milhões no primeiro semestre 
de 2015 para US$ 2,03 bilhões no úl-
timo semestre (+104%). O quantum 
exportado cresceu 130,8%, alcan-
çando o recorde semestral de 12,26 
milhões de toneladas.

Em conjunto, os cinco principais 
setores somaram US$ 36,07 bilhões 
em exportações no primeiro semes-
tre de 2016. Tal cifra representou 
80,2% do total exportado pelo agro-
negócio no período. O setor do agro-
negócio foi responsável por quase 
metade (49,9%) das exportações 
brasileiras totais no período.

Safra 2015/16 deve ser de 189,3 
milhões de toneladas, diz Conab

As condições climáticas nas 
principais regiões produtoras 
afetaram a produtividade das 
lavouras, sobretudo do milho 2º 
safra, arroz e feijão, levando os 
números da estimativa do ciclo 
2015/2016 a 189,3 milhões de 
toneladas. O volume representa 
uma redução de 8,9% em relação 
à safra anterior, 208 milhões de 
toneladas, recorde na série his-
tórica desde 1977. A análise é da 
Secretaria de Política Agrícola 
(SPA) do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

Os dados do 10º levantamen-
to da safra de grãos foram divul-
gados na quinta-feira (7) pela 
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab). Segundo os 
técnicos da SPA, o volume total a 
ser colhido no período 2015/2016 

é suficiente para atender as ne-
cessidades de consumo do país 
e cumprir os contratos de expor-
tação.

O trigo teve um desempenho 
favorável na temporada, com 
crescimento de produção. A ex-
pectativa de colheita do grão de 
inverno é de 6,28 milhões de to-
neladas, alta de 13,5%, mesmo 
com a redução de área de 12,5%. 
Isso é resultado dos ganhos de 
produtividade.

A estimativa para a cultura de 
soja é de 95,6 milhões de tonela-
das, queda de 0,7%. O milho, que 
apresentou as maiores perdas, 
teve reduções de 3,99 milhões e 
11,5 milhões de toneladas, res-
pectivamente, na primeira e na 
segunda safra. A produção total 
de milho é estimada em 69,1 mi-
lhões de toneladas.
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De olho no último trimestre

Análise Hyberville Neto
– Da Scot Consultoria

Acompanhar o mercado futuro 
tem se tornado cada vez mais co-
mum entre os pecuaristas, o que 
é positivo, pois indica busca por 
informação. 

Mas também pode-se dizer que 
é inútil, se não for considerada a 
possibilidade de efetivamente usá-
lo. Não adianta confinar porque os 
preços futuros estão interessan-
tes, sem travar ao menos parte da 
boiada.

Se os preços no mercado futuro 
estão atrativos, por que não usar 
alguma ferramenta de garantia 
de preços para travá-los e sair 
do risco de mercado? Esta é uma 
pergunta que o pecuarista deve-
ria fazer sempre.  Agora, avaliar 
corretamente se os preços estão 
interessantes é fundamental. 

Avaliando o mercado futuro
O primeiro passo é saber o cus-

to de produção. Sem esta informa-
ção não se pode saber se a cota-
ção apregoada no mercado futuro 
é boa ou ruim.  Sabendo o quanto 
custa cada arroba, usar movimen-
tos históricos, associados, é claro, 
à conjuntura vigente, é uma via 
interessante. 

A figura 1, por exemplo, mostra 
as variações ocorridas entre junho 
e outubro e entre junho e novem-
bro, nos últimos cinco anos. 

Comparar estes valores ao 
que o mercado futuro projeta atu-
almente dá uma ideia de quanto 
aqueles preços projetados são in-
teressantes, ou não.

Entre junho e outubro, na mé-
dia dos últimos cinco anos, as cota-

ções subiram 5,1% em São Paulo. 
E considerando o intervalo entre 
junho e novembro, a alta foi de 
8,4%. 

Ou seja, se o mercado futuro 
apresenta altas maiores que estas, 
pode ser uma alternativa boa, con-
siderando que elimina o risco de 
mercado, um dos maiores, senão 
o maior, da pecuária. 

Considerando a média de pre-
ços de junho deste ano, até o dia 
17 (R$156,75/@, à vista, em São 
Paulo) e projetando os preços no 
futuro segundo estas variações 
médias, temos os valores apre-
sentados na figura 2.  Observe que 
para outubro, os R$166,94/@ dis-
poníveis no mercado futuro para 
uso, com as diversas ferramentas 
(termo, contratos futuros ou de op-
ções), são maiores que a projeção 
usando a variação média desde 
2011 (R$164,71).

Já para novembro, a alta média 
seria mais interessante, mas não 
é garantida. Travar as cotações 
seria. 

Considerações finais
Usar as ferramentas para ga-

rantir os preços pode ser a diferen-
ça entre lucro e prejuízo. 

Travar as cotações não deve 
ser regra, mas uma possibilidade 
sempre presente no planejamento 
do pecuarista.

Considerando as incertezas re-
lacionadas ao consumo e às mar-
gens da indústria, garantir preços 
que façam as contas fecharem é 
uma boa escolha na conjuntura 
atual.

Considerando as incertezas relacionadas ao consumo e às margens da indústria, garantir preços que 
façam as contas fecharem pode ser uma boa escolha na conjuntura atual; 
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Análise JoSÉ leoNArDo
é zootecnista

O Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços informou que o Bra-
sil exportou mais gado em pé nos dois 
últimos meses do ano, enviando 78.264 
cabeças para o exterior em maio e ju-
nho. Isso significa uma alta de 30,2% 
em relação ao mesmo período do ano 
passado. Já o faturamento caiu de US$ 
27,4 milhões para US$ 21,9 milhões, no 
mesmo período.

No acumulado de 2016, os embar-
ques somam 139.356 cabeças, cresci-
mento de 9,4% em relação ao primeiro 
semestre de 2015.

Tradicionalmente, a Venezuela é a 
principal parceira comercial do Brasil 
na compra de gado vivo, chegando a re-
presentar mais de 90% do total volume 
de exportação. Porém, a crise econômica 
daquele país derrubou drasticamente as 
compras. A Turquia vem se tornando um 
importante mercado para o gado brasi-
leiro. De janeiro a junho deste ano os 
turcos importaram 86.005 cabeças do 
Brasil, 61,8% do total embarcado no 
primeiro semestre. Os outros principais 
mercados compradores de gado vivo do 
Brasil neste ano foram o Líbano, com 
17.728 animais, e o Iraque, com 11.464.

Brasil exporta mais 
bovinos vivos

A suplementação para bovinos é essencial no período seco
Entre o período de abril e setem-

bro, os países localizados no trópico 
sul têm sua produção de forragens 
afetada pela estacionalidade, o que 
torna praticamente impossível conci-
liar a produção de forragem de alta 
qualidade, durante o ano todo, com 
a demanda de nutrientes que os ani-
mais precisam.

Este fato gera a necessidade de 
suplementação mineral, proteica e 
energética dos bovinos, na época 
seca, momento em que o objetivo dos 
pecuaristas deve ser o incremento do 
ganho de peso dos animais.

Na tentativa de garantir a oferta 
de forragem aos animais neste perí-
odo, muitos produtores vedam pique-
tes precocemente, o que resulta em 
aumento do intervalo entre cortes do 
capim. Este ato ocasiona alterações 
significativas na estrutura e compo-
sição do capim, que será pastejado 
pelo animal. A maior altura do dossel 
forrageiro será representada por in-
cremento de haste, que apresenta va-

lor nutricional bem inferior às folhas.
No momento do pastejo, se o 

dossel forrageiro estiver muito alto, 
o animal gastará mais tempo para 
realizar um bocado, o que pode 
acarretar menor ingestão ao longo 
do dia. Em adição, a forragem consu-
mida apresentará menores teores de 
minerais, proteína bruta e energia, 
porém maior teor de fibra.

É comum desempenho insatisfa-
tório no período seco, quando bo-
vinos não são suplementados com 
fontes proteicas, energéticas e mi-
neral adequadas. Ao suplementar os 
animais com nutrientes limitantes na 
forragem, nesta época, haverá in-
cremento no consumo de forragem 
e maior digestibilidade do alimento 
ingerido. A adoção desta prática 
elimina o chamado “boi sanfona”, 
animal que perde peso no período 
seco do ano, fato que compromete a 
eficiência econômica e produtiva de 
qualquer propriedade.  Ao oferecer 
aos bovinos o suplemento mineral 

adequado, a deficiência nutricional 
será corrigida, proporcionando ga-
nho de peso ao animal.

Para manutenção do peso vivo 
dos animais, no período seco, é ne-
cessário o fornecimento de um su-
plemento mineral ureado, o qual 
apresenta somente a ureia como 
fonte de nitrogênio. No entanto, o 
fornecimento de um suplemento 
mineral proteico, com pelo menos 
30% de Proteína Bruta, que propicie 
o consumo de 100g de proteinado / 
100 kg de peso vivo, resultará em 
um ganho de peso que vai variar de 
150 a 250 g/animal/dia. Já o forne-
cimento de um suplemento mineral 
proteico/energético, com pelo menos 
30% de Proteína Bruta, que propor-
cione o consumo de 200g / 100 kg de 
Peso Vivo, terá em um ganho de peso 
com variação de 300 a 500 g/animal/
dia. O ponto fundamental, indepen-
dente do suplemento, é a presença 
de oferta de forragem suficiente.

Os suplementos minerais protei-

cos ou proteico / energéticos devem 
ter em sua composição proteína ver-
dadeira, proveniente principalmente 
do farelo de soja, bem como fonte 
de nitrogênio não proteico (ureia). A 
quantidade de proteína verdadeira e 
ureia dependerá do teor de proteína 
bruta do proteinado e do valor nutri-
cional da forragem ofertada.

Um bom suplemento proteico e/
ou proteico/energético apresenta 
teores de sódio, farelos vegetais e 
ureia adequados para regular o con-
sumo de tais suplementos. Não há 
necessidade de abastecer os cochos 
diariamente. No entanto, a cada três 
dias é fundamental que os cochos 
disponham de tais suplementos e se-
jam monitorados. Apesar de serem 
disponibilizados no período seco, os 
cochos devem ser cobertos, pois chu-
vas ocasionais podem ocorrer. Além 
disto, devem apresentar orifícios que 
permitam o escoamento de água, vis-
to que estes suplementos apresen-
tam ureia em sua composição.
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Plantio direto contribui 
para mitigação dos gases 
de efeito estufa
Sequestro de carbono foi avaliado em áreas 
agrícolas nos Cerrados sob plantio direto

USTENTABILIDADES

Agora Campo Grande poderá contar com mais uma opção em decoração de festas infantis com todo o 
“glamour e bom gosto” que seus filhos merecem. O Ateliê Baís Festas dispõe dos mais atuais e sofisticados 
temas infantis e muitas variedades para sua festa, vem fazer um orçamento conosco através do telefone 
(67) 9984–9899 Ivana Baís.

“onde seus contos de fada se realizam”

Rua Eduardo Santos Pereira, 1875 
Casa 1 – Vila Célia - Campo Grande (MS)
www.facebook/Ateliê Baís Festas
Instagram: atelie_bais_festas

(67) 9984–9899

Pesquisa realizada na região 
central do Cerrado brasileiro e 
publicada na Nature/Scientific 

Reports mostra que os estoques de 
carbono em solo sob sistema de plan-
tio direto (SPD) no longo prazo podem 
se equiparar aos valores originais ob-
servados em solo de Cerrado nativo. O 
trabalho avaliou a dinâmica dos esto-
ques de carbono do solo em áreas de 
plantio direto sob diferentes tempos 
de adoção. O estudo é resultado de 
um trabalho que começou na Embrapa 

Cerrados em 2001. 
O sequestro de carbono foi ava-

liado em áreas agrícolas sob plantio 
direto nos municípios de Rio Verde 
e Montividiu, na região sudoeste de 
Goiás, consideradas representativas 
da agricultura intensiva da região do 
Cerrado. Para o desenvolvimento do 
estudo foi utilizada uma cronossequên-
cia. “Esse tipo de abordagem permite 
realizar observações em condições de 
fazenda, nas quais áreas agrícolas com 
características semelhantes de clima, 

Um dos objetivos iniciais da pes-
quisa era avaliar se a longo prazo o 
sistema plantio direto continuaria a 
estocar carbono no solo ou se haveria 
uma saturação do carbono no perfil. 
“Já existiam na literatura relatos de 
que, após aproximadamente 20 anos, 
o plantio direto deixaria de acumular 
carbono no solo por causa de uma 
possível saturação. Esse é inclusive o 
prazo adotado pelo Painel Intergover-
namental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC) para se determinar a contri-
buição pela adoção do sistema. Mas 
permanecia a dúvida se esse critério 
era válido para condições tropicais”, 
esclarece Marchão.

O estudo foi baseado na comparação 

de duas épocas de amostragem, 2003 
e 2011. Na primeira fase da pesquisa, 
percebeu-se uma variação muito gran-
de, com uma elevada taxa de acúmulo 
de carbono nas áreas de plantio direto. 
Nessa época, as áreas estudadas possuí-
am histórico de adoção de um a 13 anos. 
A pesquisa avaliou uma cronossequên-
cia de áreas cultivadas sob sistema de 
plantio direto em diferentes tempos de 
adoção desde a conversão do preparo 
convencional do solo − amostrada em 
2003 e revisitada em 2011. 

De acordo com o pesquisador, os 
teores de carbono do solo nas áreas 
de Cerrado nativo e pastagem contí-
nua foram também amostrados como 
referência. 

solo e relevo são comparadas de acor-
do com seu histórico de uso”, explica 
o pesquisador da Embrapa Cerrados 
Robélio Marchão, um dos idealizado-
res do estudo.

O sequestro de carbono em solos 
agrícolas é um processo importante, 
pois é uma forma de mitigação do efei-
to estufa. Além disso, o acúmulo de 
carbono no solo promove outros bene-
fícios sobre a qualidade do solo, tan-

to do ponto de vista químico, quanto 
físico e biológico. As pesquisas foram 
conduzidas em parceria com a Em-
brapa Arroz e Feijão (GO), Centro de 
Cooperação Internacional em Pesquisa 
Agronômica para o Desenvolvimento 
(Cirad), da França, Centro de Energia 
Nuclear na Agricultura da Universida-
de de São Paulo (Cena/USP), Univer-
sidade Estadual de Londrina (UEL) e 
Universidade de Rio Verde (UniRV). 

Acúmulo de carbono no solo promove outros benefícios sobre a qualidade da terra

Sistema de plantio direto é uma tecnologia conservacionista
Segundo o especialista, estima-se 

que a conversão de uma área extra de 
oito milhões de hectares sob sistema 
de plantio convencional para sistema 
de plantio direto permitirá atingir uma 
taxa de sequestro de carbono atmosfé-
rico de oito milhões de toneladas (oito 
teragramas) por ano no período de dez 
a 15 anos após a conversão. “Esses 
resultados são extremamente impor-
tantes para se avaliar o potencial da 
tecnologia do plantio direto, uma vez 
que ela é umas das opções do Plano 
Setorial de Mitigação e de Adaptação 
às Mudanças Climáticas para a Con-
solidação de uma Economia de Baixa 
Emissão de Carbono na Agricultura 
(Plano ABC)”, afirma. 

Perspectivas
Prática agrícola comumente ado-

tada por produtores pelo País, o sis-
tema de plantio direto é uma tecnolo-
gia conservacionista que teve grande 
desenvolvimento a partir da década 
de 1990. Além de reduzir a erosão e 
evitar perdas de solo, o SPD reduz os 
custos de produção por não necessitar 
revolver o solo (menor custo energéti-
co) e também aumenta o rendimento 
das operações de semeadura, amplian-
do a janela de plantio para o produtor. 
O resultado desse estudo, no entanto, 
confirmou que, após aproximadamente 
20 anos de conversão das áreas sob 

manejo convencional para o plantio 
direto, pode ocorrer, de fato, uma sa-
turação de carbono na camada super-
ficial do solo.

“O desafio da pesquisa é encontrar 
outras formas de promover o acúmulo 
de carbono no solo. Já podemos afir-
mar, para o caso de solos agrícolas 
corrigidos, que a rotação dessas áre-
as com pastagens, em sistemas que 
integram lavoura e pecuária, é uma 
das formas de potencializar o plantio 
direto, permitindo, assim, acumular 
carbono em camadas mais profundas 
do perfil do solo”, afirma o especialis-
ta. Segundo ele, a intenção agora é 
continuar com esse monitoramento de 
longo prazo para avaliar como será a 
evolução daqui pra frente. 

FotoS | robélio mArChão e 

Uso de tecnologias de integração com lavoura
e florestas potencializam o plantio direto
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Exposição será promovida de 5 de agosto a 5 de setembro, 
em parceria com a Associação dos Criadores de Nelore de MS
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Acrissul abre venda de espaços para a Expo MS Rural

A Acrissul já iniciou a comercializa-
ção de estandes para a realização da 
Expo MS Rural deste ano,que acontece 
de 5 de agosto a 5 de setembro no Par-
que de Exposições Laucídio Coelho, com 
mostra de animais, leilões, julgamentos, 
shows, parque de diversão e muito mais. 

A feira será promovida em duas eta-
pas. Na primeira etapa – de 5 a 14 de 
agosto – a Expo MS Rural será ocupa-
da pela Exponelore MS, feira dedicada 
exclusivamente à raça nelore mocha e 
padrão, com julgamentos, pavilhões com 
animais de argola, shopping de genética 
e leilões da raça, envolvendo os mais tra-
dicionais criadores de Mato Grosso do 
Sul e de fora do Estado. Já são mais de 
300 animais confirmados para a pista. 
Nesta primeira etapa também partici-
pam núcleos de criadores de equinos.

Nos dias 3 e 4 de agosto acontece 
a entrada dos animais. No dia 5 será 
feita a pesagem. O julgamento do ne-
lore padrão acontece entre os dias 6 e 
8 de agosto. Nos dias 8 e 9 acontece o 
julgamento do nelore mocho. As provas 
contam pontos para o ranking regional.

A segunda etapa acontece de 15 de 
agosto a 5 de setembro, com a partici-
pação de outras raças de bovinos como 
girolando, gir leiteiro, sindi, guzerá, 
montana tropical, senepol e também de 

equinos das raças árabe, além de pôneis 
e animais de trabalho.

Além de pavilhões com animais e jul-
gamentos, haverá estandes comerciais 
durante a feira, além de atrações como 
parque infantil, Projeto Fazendinha, 
Alameda Gourmet e provas de tambor 
e baliza. Ainda durante a feira acontece 
a etapa final da Copa Acrissul de Laço 
Comprido. Ainda neste segmento de 
equinos, a Associação dos Criadores de 
Cavalo Árabe (ACCCA-MS), promove a 
Festa Estadual do Cavalo Árabe, com 
provas de julgamento.

SHOwS cOnfiRMAdOS
• No dia 13 de agosto haverá o show 

“Todos por um” com os cantores gos-
pel Bruna Karla, Aline Barros e André 
Valadão, 

• No dia 19 de agosto haverá Henri-
que & Diego e As Coleguinhas (Simone 
e Simaria).

• No dia 20 de agosto quem sobe ao 
palco da Acrissul na Expo MS Rural é a 
dupla Jorge e Matheus.

• No dia 21 de agosto a atração fica 
por conta de Matheus & Kauan e João 
Gustavo e Murilo.

GAdO LEitEiRO
O Núcleo MS de Criadores de Giro-

lando já confirmou presença e terá 
uma agenda dedicada ao gado leitei-
ro - girolando e gir leiteiro – durante 
a Expo MS Rural. O GPL (Grupo de 
Produtores de Leite), já se propôs a 
promover um curso de implantação 

de fazenda leiteira, como também o 
Núcleo de Criadores de Girolando 
pode promover uma agenda técnica 
durante a feira, além de shopping 
rural, julgamento, torneio leiteiro e 
leilão de raças.

Show gospel “Todos por um”

As coleguinhas Simone e Simaria

Jorge e matheus vão gravar DVD ao vivo

matheus e Kauan 
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Governo destina recursos para sede da federação de Laço

Homenagem póstuma a Jussara rezende e Mário Pereira
A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), com grande senti-

mento e já com saudades, vem a público manifestar a mais profunda homenagem à 
lembrança de duas pessoas que nos deixaram recentemente: Jussara Rezende (no dia 
27 de junho) e Mário Pereira (no dia 1º de julho), ambos dedicados profissionais à causa 
transparente da comercialização em leilões da pecuária brasileira.

Jonatan Pereira barbosa
Presidente da Acrissul

O governador Reinaldo Azambuja 
repassou na sexta-feira (17 de junho) 
R$ 262 mil de recursos próprios do 
Estado para a Federação dos Clubes 
de Laço de Mato Grosso do Sul. A 
medida visa fomentar o esporte que 
é tradição sul-mato-grossense.

Por meio de termo de cooperação 
técnica com a federação, o governa-
dor garantiu o repasse dos recursos, 
que serão destinados à instalação de 
barracões e galpões no Parque do 
Laçador, em construção, na saída de 
Campo Grande para Três Lagoas. O 
investimento conta com recursos ori-
ginários de emendas dos deputados 
estaduais Junior Mochi, Beto Perei-
ra, Zé Teixeira e Márcio Fernandes 
e também do Fundo de Investimento 
Esportivo da Fundação de Desporto 
e Lazer de Mato Grosso do Sul (FIE/
Fundesporte).

“A Festa do Laço é uma tradição 
familiar em Mato Grosso do Sul, uma 
confraternização bonita que movi-
menta cidades e tem papel cultural 
importante”, avaliou Reinaldo. Ele 
ainda destacou o aumento das emen-
das parlamentares, por deputado es-
tadual, que era de R$ 800 mil em 
2014, foi para R$ 1 milhão em 2015 
e chegou a R$ 1,5 milhão em 2016. 

“Possibilitou os deputados atende-
rem mais as demandas da socieda-
de”, disse. Segundo o presidente da 
Fundesporte, Marcelo Miranda, “o 
esporte, ferramenta de transforma-
ção social, é genuinamente sul-mato-
grossense”.

A iniciativa do Governo do Esta-
do, de aumentar os valores individu-
ais das emendas e autorizar o repas-
se para áreas culturais e esportivas, 
foi destaque na fala do presidente 
da Assembleia. “Anteriormente só 
podíamos destinar as emendas para 
as áreas de saúde, educação e as-
sistência social. Esse ano pudemos 
atender segmentos como segurança, 
agricultura familiar, esportes e cul-
tura”, contou.

O evento que oficializou o re-
passe aconteceu na governadoria e 
ainda contou com as presenças da 
vice-governadora Rose Modesto, dos 
secretários de Estado de Governo e 
Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, 
e da Casa Civil, Sérgio de Paula, e dos 
deputados Junior Mochi, presidente 
da Assembleia, Beto Pereira, Márcio 
Fernandes e Rinaldo Modesto e ainda 
do presidente da Acrissul (Associação 
dos Criadores de Mato Grosso do 
Sul), Jonatan Pereira Barbosa.

PARqUE dO LAçAdOR
Com 34 hectares, a área que foi ce-

dida pelo governo do Estado em 2014 
fica na saída para Três Lagoas, na BR-
262, a 8,8 quilômetros do Autódromo 
de Campo Grande. O terreno foi dividi-
do entre a Acrissul Rural (24 hectares) 
e o Parque do Laçador (10 hectares). 

Segundo o presidente da Federação de 
Clubes de Laço, Élvio Garcês, a expec-
tativa é que o Parque do Laçador seja 
inaugurado em dezembro deste ano, 
sediando a Copa Estadual de Laço.

A pista de laço já está pronta. Com 
os recursos, as obras da nova sede co-
meçam este mês.
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Acrissul promoveu a segunda
etapa do programa Vitrine do Boi

A Acrissul (Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul) pro-
moveu de 4 a 8 de julho mais uma 
etapa do Programa Vitrine do Boi, 
parceria realizada com a Nelore MS, 
Vitrine Leilões e Canal do Boi, para 
proporcionar uma nova modalidade 
de comercialização de gado.

Nesta edição os pavilhões do 
Parque de Exposições Laucídio Co-
elho, em Campo Grande (MS), re-
ceberam até o dia 8 de julho, cerca 
de 30 animais da raça nelore P.O., 

entre bezerros, bezerras, novilhas, 
tourinhos e touros, que estarão sen-
do comercializados diretamente ao 
pecuarista, com as mesmas condi-
ções de compras em leilão.

São animais de alta qualidade 
genética, das fazendas Agropecu-
ária Nova Era, Fazenda Mezutá e 
Neopar Agropecuária, todos tradi-
cionais criatórios de nelore.

informações sobre as próximas etapas:
Vitrine leilões (67) 3045-4242
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Palavra do Presidente
JONATAN PEREIRA BARBOSA – Presidente

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

É preciso dar um basta no caos
Apesar das tentativas de se 

chegar a um consenso pacífico 
sobre a questão da demarcação 
das terras para uso indígena-
sem Mato Grosso do Sul, forças 
contrárias à esta pacificação no 
campo atuam no sentido contrá-
rio e com claro objetivo de acir-
rar a disputa pela propriedade 
com produtores rurais.

Além da ausência de vonta-
de política do Governo Federal 
– quem deveria atuar para solu-
cionar a questão que se arrasta 
há décadas – a mesma União vem 
no apagar das luzes do suspenso 
Governo  Dilma e edita portarias 
de forma arbitrária, inconstitu-
cional e ao arrepio de decisão 
do Supremo Tribunal Federal, 
abrindo margem para discussão 
sobre a posse de extensa área 

em Caarapó (MS), o que culmi-
nou num confronto violento com 
a Polícia Militar e na morte de 
mais um indígena.

Em recente entrevista ao 
programa semanário Caminhos 
do Produtor, que a Acrissul 
apresenta no Canal Agrobrasil, 
o deputado Zé Teixeira, que já 
foi vítima de invasão de terras 
por indígenas na região Sul 
do Estado, afirmou com muita 
autoridade que a solução para 
esse conflito só virá quando a 
ideologia sair do foco e quan-
do a Funai deixar de ser esta 
instituição falida que faz tudo, 
menos cuidar do índio. 

A grande verdade é que o 
Cimi (Conselho Indigenista Mis-
sionário), patrocinado por ONGs 
internacionais,  vem há tempos 

usando os indígenas como mas-
sa de manobra para proteger 
interesses estranhos à causa. 
Os índios não querem terra. Se 
assim fosse a criação da reserva 
denominada Panambi, na região 
de Dourados, além de outras, já 
teria resolvido o problema das 
aldeias. 

Índio quer ter qualidade de 
vida, atendimento médico, assis-
tência social, quer ter o direito de 
preservar sua cultura e suas tra-
dições. É público, notório e sabido 
por todos que organismos alheios 
à cultura indígena sul-mato-gros-
sense vêm “importando” índios do 
Paraguai para engrossar as cha-
madas “fi leiras da resistência” e, 
claramente ferindo o princípio da 
soberania brasileira.

E por outro lado, para conter a 
onda de invasões encomendadas 
e evitar a violação do sagrado 
direito de propriedade, estamos 
vivendo um Brasil politicamente 
caótico, sem autoridade para fa-
zer cumprir a lei e a Constituição 
e garantir os direitos fundamen-
tais e humanos conquistados de 
forma legítima.

Estamos vivendo um confl ito 
agrário que só interessa para 
meia dúzia de células ideológicas 
radicais, que encontram na crise 
fundiária uma forma de manter 
um status político fundamentado 
na manipulação dos menos favo-
recidos.

A Acrissul vem participando 
ativamente há tempos de todas 
as frentes de discussão visan-
do uma solução para a questão, 
mas, até agora, o que se assis-
te são discursos demagógicos e 
propostas que não se cumprem, 
frustrando indígenas e proprie-
tários rurais.

Estamos às portas do início 
dos preparativos para o plantio 
de mais uma safra de verão e jus-
tamente a região Sul do Estado, 
uma das mais ricas fronteiras 
agrícolas de Mato Grosso do Sul, 
vem novamente sendo ameaçada 
de ter de suspender suas ativida-
de agropecuárias simplesmente 
por ausência de segurança jurí-
dica. Até quando?

É preciso dar um basta na de-
sordem e uma chance para um 
Brasil que dá certo.

Acrissul participa de lançamento do Beef week MS na famasul
FOTOS | DIVULGAÇÃO

“O principal objetivo da Beef Week 
MS é a união de todos os elos da ca-
deia produtiva da carne bovina”. A 
afi rmação foi feita pelo presidente do 
Sistema Famasul (Federação da Agri-
cultura e Pecuária de MS), Mauricio 
Saito, na quarta-feira (06.07), durante 
o lançamento do evento, realizado na 
sede da Casa Rural, com a participa-
ção de lideranças políticas e de repre-
sentantes de diversos segmentos eco-
nômicos do Estado.

A Beef Week acontecerá entre os 
dias 18 e 24 de julho em Campo Gran-
de e em  Bonito, com a adesão de 39 
restaurantes que apresentarão pratos 
especiais elaborados exclusivamente 
para promover o evento.

A organizadora do evento, Carla 
Tuccilio, apresentou as novidades da 
Beef Week e destacou o desempenho 
do Circuito InterCorte, que será rea-
lizado nos dias 20 e 21 deste mês, no 
Centro de Convenções Albano Fran-
co. “Desde 2012, participaram desta 
vitrine tecnológica mais de 23,6 mil 
pessoas”. O Circuito InterCorte tem 
como objetivo principal tecnificar o 

produtor rural. “A nossa carne bovina 
é feita com sustentabilidade e tecnolo-
gia. Queremos reforçar isso”.

Participaram do lançamento da 
Beef Week MS, o vice-presidente do 
Sistema Famasul, Nilton Pickler; a 
diretora-secretária da instituição, Te-
rezinha Candido; o diretor executivo 
da Federação, Lucas Galvan; o supe-
rintendente do Senar/MS – Serviço de 

Aprendizagem Rural, Rogério Beretta 
e o presidente da Aprosoja/MS – Asso-
ciação dos Produtores de Soja de MS, 
Christiano Bortolotto. Estiveram pre-
sentes, os presidentes dos sindicatos 
rurais de Mato Grosso do Sul: Roseli 
Ruis, de Antônio João; José Eduardo 
Meireles Grubert, de Jardim; Florindo 
Cavalli Neto, de Santa Rita do Pardo 
e João Borges dos Santos, de Terenos.

A solenidade também teve a par-
ticipação do secretário de Estado de 
Cultura, Turismo, Empreendedorismo 
e Inovação), Renato Roscoe; presiden-
te da FundTur – Fundação de Turismo, 
Nelson Cintra; gerente da unidade Se-
nac Turismo e Hospitalidade de MS, 
Roberta Avalos; chefe de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Embrapa Gado de 
Corte, Lucimara Chiari.

A cerimônia de lançamento re-
gistrou a presença, ainda, do presi-
dente da Acrissul, Jonatan Pereira  
Barbosa; presidente do MNP, Rafael 
Gratão; a representante da CNA Jo-
vem, Roberta Maia e o gerente de 
Indústrias e Projetos do Sebrae/MS, 
Rodrigo Maia também participaram 
do lançamento. 

O secretário de Produção e Agri-
cultura Familiar, Fernando Lamas, 
reforçou o desenvolvimento pecuário 
durante o lançamento da Beef Week. 
“Eventos dessa natureza, que acon-
tecem de forma conectada trazem 
excelentes resultados e precisam ser 
incentivados. O consumidor está cada 
vez mais exigente”.

beef Week MS foi lançado na Famasul; objetivo é unir todos os elos da cadeia da carne
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R$ 665,00

KIT SOLAR 1,5J

- Eletrificador de cerca + Suporte + Placa solar 5W

- Potência: 1,5 Joules

- Arame eletrificado: 15.000 metros

- Raio de ação: 1.500 metros

KIT SOLAR 2,5J

- Eletrificador de cerca + Suporte + Placa solar 10W

- Potência: 2,5 Joules

- Arame eletrificado: 25.000 metros

- Raio de ação: 2.500 metros

R$ 475,00

BB libera R$ 5,19 bilhões para safra 2016/17 em MS
Taxa de juros mais alta preocupa setor produtivo; anúncio da liberação dos recursos foi feito na sede do BB em Campo Grande

O Banco do Brasil vai 
destinar R$ 5,19 bi-
lhões para operações 
de crédito rural em 
Mato Grosso do Sul. 

O anúncio foi realizado oficialmente 
na terça-feira (05) na sede da insti-
tuição financeira, em Campo Grande, 
com a participação de lideranças de 
diversos segmentos econômicos.

Segundo a avaliação do Sistema 
Famasul – Federação da Agricultura 
e Pecuária de MS, apesar do aumento 
no montante disponibilizado, a taxa 
de juros, estabelecida entre 8,5% e 
12,75%, trouxe preocupação ao se-
tor produtivo.  “Este ano está sendo 
marcado pelo aumento no custo de 

produção, ocasionado, entre outros 
motivos, pela instabilidade do dólar”, 
salientou o presidente do Sistema 
Famasul, Mauricio Saito. “Com isso, 
todo aumento de taxa de juros é pre-
judicial ao produtor rural e pode com-
prometer a rentabilidade do setor”.

A atual taxa é aproximadamente 
entre 1 e 2 pontos percentuais su-
perior ao patamar verificada no ano 
passado, quando oscilou entre 7,5% 
e 10,5%. “Uma atividade com a nossa 
é muito pujante para o Estado. Toda 
entrada de custeio traz como conse-
quência o investimento para melho-
rar a agropecuária”, acrescenta o 
presidente da Federação.

O montante disponibilizado, para 

custeio e investimento, é 17,2% su-
perior ao valor verificado na safra 
encerrada no dia 30 de junho. Do to-
tal, R$ 241 milhões serão destinados 
aos produtores familiares, R$ 627 
milhões para os médios produtores 
e R$ 4,32 bilhões para a agricultu-
ra empresarial. Em nível nacional, a 
instituição financeira disponibiliza R$ 
101 bilhões.

Durante o lançamento do Plano 
Safra, o superintendente em exercí-
cio do Banco do Brasil, Sérgio Salles, 
falou sobre o crescimento nas contra-
tações de operações na safra 2015/16 
pelo Banco do Brasil. “O BB é a insti-
tuição financeira que mais investe no 
desenvolvimento de Mato Grosso do 

Sul, responsável por 84,4% da cartei-
ra de agronegócio do Estado”.

Para o secretário de Produção e 
Agricultura Familiar, Fernando La-
mas, o plano financeiro do Banco 
do Brasil vai contribuir para que o 
setor possa interligar a tecnologia 
a uma assistência técnica efetiva. 
“Somos um Estado eminentemente 
agropecuário e temos um espaço 
enorme para crescer. Um dos pon-
tos mais importantes para que isto 
aconteça é a recuperação de pasta-
gens degradadas. É com parcerias 
como BB, Senar, Famasul, Sebrae 
que podemos trabalhar para tirar 
esta estatística de degradação e 
baixa produtividade”.
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Con�ira o mercado 
da pecuária e veja 
mais indicadores

Bovinos da raça senepol ganham sumário 
de animais avaliados geneticamente

80% da reprodução é arti fi cial, e uma fêmea bem ranqueada pode custar R$ 34 mil e um reprodutor, R$ 14,5 mil

Senepol é criado a pasto na fazenda San Francisco, Pantanal de miranda (mS); animais adaptaram-se perfeitamente ao clima e geografi a de mS, com viabilidade comprova em cruzamento industrial

FotoS | DiVUlGAÇão | CAroliNA Coelho

Senepol da San participa das provas de desempenho

T
ouros e matrizes da raça 
Senepol agora contam 
com um Sumário de Tou-
ros próprio, disponível 
em versão impressa e di-
gital. O sumário descreve 

os animais avaliados geneticamente 
quanto a diversas características de 
importância econômica e oferece ao 
pecuarista subsídios para a tomada 
de decisão nos processos de seleção 
genética e cruzamentos de sua pro-
priedade. O sumário é resultado de 
trabalho de melhoramento genético 
realizado desde 2010 por pesquisado-
res da Embrapa. Hoje, 80% da repro-
dução de gado Senepol é artifi cial, e 
uma fêmea bem ranqueada pode cus-
tar R$ 34 mil reais e um reprodutor, 
R$ 14,5 mil reais.

 A elaboração do Sumário é gra-
dativa e feita em parceria com o Pro-
grama Geneplus, o Núcleo Brasilei-

ro de Melhoramento do Senepol e a 
Associação Brasileira de Criadores 
de Bovinos Senepol (ABCB Senepol), 
explica Gilberto Menezes da Embrapa 
Gado de Corte (MS), centro de pes-
quisa responsável pelos trabalhos. 
Tudo começa pela coleta de dados 
dos animais nas propriedades e segue 
com as provas de avaliação de desem-
penho, um dos exemplos é a Prova de 
Avaliação de Desempenho do Senepol 
(PADS), realizada desde 2011. 

A prova avalia em condições pa-
dronizadas o desempenho dos ani-
mais a pasto, identifi cando aqueles 
com alto potencial para um futuro 
teste de progênie, metodologia que 
avalia os touros pelo desempenho 
produtivo de seus descendentes. Des-
sa forma, auxilia no reconhecimento 
de touros jovens promissores. O tra-
balho foi liderado pelo melhorista 
Luiz Otávio Campos da Silva.

 Os tourinhos em destaque se-
guem para o Programa de Avaliação 
de Touros Jovens (ATJPlus Senepol). 
Conforme Gilberto, a ideia é testar 
mais rapidamente os animais, pois “a 
forma mais efi ciente de descobrir se 
um animal é superior geneticamente 
é por seus fi lhos. Se ele produz fi lhos 
de qualidade, ele é um melhorador”. 
Os pesquisadores acreditam que ter 
essa certeza quando o animal ainda 
é jovem transmite confi abilidade aos 
produtores na hora de adquirir o sê-
men de um reprodutor, que pode ser 
usado puro ou em cruzamento.

 O raciocínio se mantém em rela-
ção às novilhas. Fêmeas integrantes 
do Programa Safi ras do Senepol são 
avaliadas em quesitos como crité-
rios visuais, ganho de peso, carcaça, 
efi ciência alimentar, escore de trato 
reprodutivo, frame e população fo-
licular, que determinam o potencial 

da novilha em tornar-se ou não uma 
doadora (óvulos), por uma equipe téc-
nica que conta com pesquisadores da 
Embrapa. “É um grande diferencial 
conhecer a competência das doado-
ras, suas qualidades e defi ciências 
quando usadas seja em monta natural 
ou inseminação”, frisa o coordenador 
técnico do Programa, José Antônio 
Fernandes Júnior. 

 “As provas de desempenho e ava-
liação genética fazem com que a as-
sertividade de seleção seja aprimora-
da e isso é um benefi cio ímpar para o 
crescimento da raça, seja em genética 
pura ou em cruzamento”, considera 
também Gilmar Goudard, presidente 
da ABCB Senepol. Ele comenta que o 
Sumário é uma antiga solicitação dos 
criadores, dada sua importância como 
fonte de informação genética para to-
mada de decisão.

(Dalízia Aguiar, embrapa-CNPGC)

 No Pantanal Sul-mato-grossense 
(Miranda-MS), o rebanho jovem do 
pecuarista Roberto Folley Coelho, 
fazenda San Francisco, participa das 
provas de desempenho desde o início. 
Segundo ele, a maioria dos criadores 

Senepol ainda utiliza embriões, sendo 
assim, touros com boa avaliação em 
quesitos como ganho de peso, preco-
cidade e qualidade de carcaça con-
correm em melhores condições no 
mercado.

O melhorista Gilberto Menezes 
revela que os estudos conduzidos en-
volvem estratégias de seleção, cruza-
mentos e genômica. Ele ratifi ca que 
o interesse dos criadores pela raça 
caribenha nos últimos anos foi deci-

sivo para inseri-la, definitivamente, 
em linhas de pesquisa. “Em 2014 foi 
a terceira raça com maior produção 
de sêmen no Brasil, perdendo somente 
para Angus e Nelore. É uma raça que 
tem apelo e por isso demanda infor-



Senepol é criado a pasto na fazenda San Francisco, Pantanal de miranda (mS); animais adaptaram-se perfeitamente ao clima e geografia de mS, com viabilidade comprova em cruzamento industrial

Senepol da San participa das provas de desempenho
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Pecuarista roberto Folley Coelho é criador 
de senepol e participa da PADS desde 2011

Senepol Nova Vida em uma das propriedades do grupo responsável pela primeira importação da raça para o brasil; acima animais participantes da PADS

mações técnico-científicas. Precisamos 
conhecer para orientar os produtores”. 
Dados da Associação apontam um re-
banho estimado em, aproximadamen-
te, 46 mil cabeças (puro e cruzado) re-
gistradas na entidade, um acréscimo 
de 28% em relação a 2014 e 70% com-
parado a 2013, com leilões (machos e 
fêmeas) saltando de 12 em 2011 para 
45 no ano passado.

Cruzamento industrial
Outra iniciativa da equipe integra-

da por Menezes é investir em cruza-
mentos. Por duas safras consecutivas, 
fêmeas meio-sangue Angus+Nelore, 
meio-sangue Caracu+Nelore e Nelore 
foram inseminadas com touros Sene-
pol, Caracu e Guzerá. O acompanha-
mento dos animais é do nascimento ao 
abate, que ocorre com no máximo 24 
meses. 

Os estudos comparam as raças 
zebuínas (indianas) e taurinas (eu-
ropeias) quanto à produção de carne 
de qualidade, considerando critérios 
como fertilidade, desempenho e aca-
bamento, maciez, perda de água por 
cozimento e cor. “Ao final, teremos 
nove grupos genéticos distintos e 
com o experimento em duas safras 
há garantia e segurança nos resulta-
dos e os primeiros sairão em 2018”, 
garante Menezes. Os técnicos pre-
tendem estruturar uma plataforma 
com esses dados e disponibilizar ao 
produtor as possibilidades confiáveis 
de cruzamentos.

Pecuarista e presidente da ABCB 
Senepol, Goudard observa na proprie-
dade e no bolso o efeito dos cruzamen-
tos. Os abates técnicos de meio-sangue 
com Senepol enquadram-se na cota 
Hilton de exportação, com cortes es-
peciais que no mercado internacional 
têm valor, normalmente, mais alto. 
Dessa forma, para ele, “criar um tau-
rino 100% adaptado aos trópicos com 
a capacidade de cobrir a vacada, em 
um território onde 90% da monta é 
natural, é um ganho por não precisar 
mudar o sistema de manejo”. Outra 
vantagem indicada por ele é a hete-

Senepol da San apresenta a última filha da vaca 113G, uma bezerra muito dócil e com estrutura 
morfológica harmônica. Sua mãe foi importada dos eUA de avião e fez parte do primeiro time de 
doadoras do Sr. João Arantes da Nova Vida, percursor do Senepol no brasil, trata-se de uma vaca 
de excepcional conformação.

rose (vigor híbrido) de 100%. Gilberto 
Menezes explica que a heterose é um 
ganho no desempenho do cruzado ge-
rado pelo acasalamento de indivíduos 
de raças diferentes, e quanto mais dis-
tante geneticamente as raças envolvi-
das no cruzamento forem, maior será 
o efeito. No caso de um touro Senepol 
cruzado com vacas zebuínas, a hete-
rose é máxima.

Genômica
Com olhar adiante, neste ano, a 

pesquisadora Andréa Egito deu os 
primeiros passos a fim de avaliar a 
estrutura genética da raça e validar 
genes candidatos. Com base em um 
banco de dados de fenótipos e dados 
genômicos (DNA), serão identificados 
genes que influenciam determinadas 
características econômicas. Segundo 
ela, os estudos podem evidenciar os 
gargalos genéticos e auxiliar no moni-
toramento e na manutenção sustentá-
vel da variabilidade genética.

“A dinâmica dos processos de sele-
ção artificial associada às biotécnicas 
reprodutivas pode levar à diminuição 
da variação genética pelo aumento 
da endogamia (consanguinidade). No 
caso da raça Senepol, isso é preocu-
pante, uma vez que existe a utilização 
maciça de touros e matrizes de desta-
que e o uso constante de biotécnicas 
de transferência de embriões (TE) e da 
fertilização in vitro (FIV) para auxiliar 
no incremento populacional”, esclare-
ce a médica-veterinária, que ressalta a 
relação direta entre o incremento da 
eficiência em programas de melhora-
mento e a seleção de animais superio-
res e variabilidade genética disponível.

 Desenvolver um teste molecu-
lar para identificação de animais 
com genótipo de musculatura du-
pla é outro foco dos melhoristas. “A 
musculatura dupla é uma síndrome 
hereditária que ocorre, especialmen-
te, na região do quarto traseiro, na 

qual os músculos são protuberantes 
com seus limites e contornos bem 
visíveis sob a pele”, explica Fabiane 
Siqueira. A mutação é causada por 
um gene e aparece em outras raças, 
como Charolês e Limousin. Os bo-
vinos com este fenótipo apresentam 
ossos finos, redução do tamanho dos 
órgãos internos, susceptibilidade a 
doenças respiratórias, dificuldades 
no parto e redução de fertilidade. 

 Para a doutora em genética, ela-

borar um teste de DNA que avalie a 
mutação em animais Senepol permite 
identificar geneticamente os indivídu-
os que apresentam a síndrome da mus-
culatura dupla, subsidiando o criador 
nos processos de acasalamento e se-
leção. Os especialistas e profissionais 
da área acreditam que esses estudos 
poderão agregar valor a um produto 
que se tornou uma importante opção 
nos rebanhos brasileiros de melhora-
mento genético. (d.A.)
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Área de cultivo com soja nos EUA 
é menor do que se esperava

No último dia 30 de junho, o Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos divulgou dois 
importantes relatórios que impactaram o mer-
cado do milho e da soja.

No caso da oleaginosa, os números foram 
entendidos como positivos pelos operadores de 
mercado, uma vez que a área ficou ligeiramente 
menor do que a expectativa e o estoque leve-
mente superior ao aguardado pelo mercado. A 
área de cultivo totalizou, de acordo com os dados 
apresentados, 33 milhões e 870 mil hectares, 
contra uma previsão média de 33 milhões 980 
mil hectares.

Também tiveram os estoques trimestrais. É 

isso mesmo, os norte-americanos divulgam a 
cada três meses seus estoques. Para as suas 
reservas esperavam 22 milhões e 800 mil to-
neladas na checagem até o dia 1 de junho. Os 
números confirmaram situação ligeiramente su-
perior, com 23 milhões 680 mil toneladas.

E o Brasil com isso
A análise, apesar de simplista, mostra uma si-

tuação de momento favorável, em especial neste 
tempo de Dólar Comercial em recuo no Brasil. 
Com uma área ocupada com soja em linha ou 
até ligeiramente abaixo do esperado, com esto-
ques dentro da expectativa média e ainda uma 
incerteza ou outra com o clima nos Estados Uni-
dos, os valores de negociação reagiram na Bolsa 
de Chicago. Deu um gás, ânimo diferente para 
os valores internacionais.

No Brasil o Dólar segue sendo fundamental 
na formação de preço, conjuntamente com os 
valores em Chicago, a mesma moeda americana 
entrou em um tipo de ciclo de desvalorização no 
Brasil, depois de certa retomada de entrada de 
capital estrangeiro no País e a decisão da auto-
ridade monetária brasileira de intervir “menos” 
no mercado de câmbio.

Em resumo, os valores para soja cederam 
no País, muitos produtores, os poucos com vo-

lume de soja para 
comerc ia l izar, 
não venderam a 
disponível e tam-
bém não travaram 
negócios para sa-
fra 2016/17, isso 
quando os valores 
nos portos esta-
vam girando entre 
R$ 97 até R$ 100 por saca. 

Fica a pergunta: você ainda tem soja para 
comercializar? É claro que houve uma ótima 
oportunidade, mas outras “janelas” de excelên-
cia para negócios devem surgir e, com isso, o 
produtor recuperar pelo menos parte daquele 
bom momento. 

Milho nos EUA
Nem vale muito comentar. Os dados apresen-

tados pelo Departamento de Agricultura dos Es-
tados Unidos divulgaram os dados que mostram 
área maior que a esperada na média pelos ope-
radores de mercados dos EUA e estoques quase 
4 milhões de toneladas acima da expectativa. O 
resultado foi uma despencada para as posições 
de milho negociadas em Chicago.

Imea estima novo recuo de 
1,021 milhão de toneladas 
no de milho 2ª safra em MT

A nova estimativa da safra 15/16 de 
milho em MT reduziu ainda mais a produ-
tividade esperada, mantendo, no entanto, 
a área semeada estimada em mai/16. Os 
impactos climáticos estão sendo severos, 
de forma que já se escuta, mesmo que 
em casos isolados, sobre lavouras com 
produtividade insuficiente até mesmo 
para cobrir o custo operacional com sua 
colheita.

A região nordeste é disparadamente 
a mais afetada pela escassez de chuva 
nos períodos de maior importância para o 
desenvolvimento das plantas, até mesmo 
sobre as lavouras que foram semeadas 
dentro da janela ideal, haja vista o déficit 
pluviométrico na região.

Neste último relatório, o Imea estimou uma produção de 20,224 milhões 
de toneladas, o que significa um recuo de 1,021 milhão de toneladas em 
relação à estimativa anterior, que foi realizada no final de mai/16. Essa 
queda na produção do Estado deve tornar a relação de oferta e demanda 
apertada internamente, sendo a expectativa de que o mercado opte por 
suprir a demanda interna.
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Safra 2016/17: Divulgadas novas 
normas para financiamento

O Diário Oficial da União (DOU) de primei-
ro de julho trouxe a publicação de oito porta-
rias, de números 291 a 298, que normatizam as 
regras para a liberação dos financiamentos de 
custeios, investimentos e comercialização da sa-
fra 2016/17, aprovadas na quinta-feira, 7, pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN).

Para este novo ciclo agrícola, o Ministério da 
Agricultura, segundo nota distribuída à imprensa, 
está disponibilizando aos agricultores cerca de 
R$ 185 bilhões.

O volume de crédito rural sofreu alteração. 
Em maio deste ano, o governo federal anunciou 
R$ 202,88 bilhões para o Plano Agrícola e Pecu-
ário 2016/2017. No entanto, os recursos ficaram 
agora em R$ 185 bilhões. Isso é reflexo do redi-
mensionamento da Letra de Crédito do Agrone-
gócio (LCA), que terá em torno de R$ 10 bilhões 
à taxa controlada de 12,75% ao ano.

As operações de custeio e comercialização 
com juros controlados contarão com R$ 115,6 
bilhões. Os juros foram ajustados sem compro-
meter a capacidade de pagamento do produtor, 
com taxas que variam de 9,5% a 12,75% ao ano. 
Já os juros para agricultores enquadrados no 
Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor 
Rural (Pronamp) são de 8,5%. Para os programas 
de investimento, o governo federal destinou R$ 
34,045 bi.

Na pecuária de corte, a aquisição de animais 
para recria e engorda deixa de ser considera-
da investimento e passa para a modalidade de 
custeio. A mudança vai proporcionar ao produ-
tor mais recursos e agilidade na contratação do 
crédito.

O Programa de Modernização à Irrigação e 
Cultivos Protegidos (Moderinfra), por sua vez, 
prevê incentivos à aquisição de painéis solares 
e caldeiras para geração de energia autônoma 
em áreas irrigadas. O valor programado é de R$ 
550 milhões.

Segunda safra de milho do Bra-
sil deve ter quebra de 19,4%, diz 
consultoria

A segunda safra de milho do Brasil deve so-
mar 49,38 milhões de toneladas na temporada 

2015/16, uma quebra de 19,4 por cento ante a 
previsão inicial, devido à seca que atingiu impor-
tantes áreas produtoras, informou nesta sexta-
feira a consultoria Safras & Mercado.

De acordo com a consultoria, se confirmada a 
previsão, haverá uma queda de 12,18 por cento 
ante as 56,27 milhões de toneladas produzidas 
na temporada anterior.

Indústria de cana vê recuperação 
na moagem após queda no início 
de junho

Com o tempo mais seco, a União da Indústria 
de Cana-de-açúcar (Unica) prevê uma recupera-
ção na moagem no centro-sul, após os trabalhos 
terem sido prejudicados na primeira metade de 
junho pelas chuvas, que afetaram também a qua-
lidade da matéria-prima do açúcar e etanol.

A previsão é de tempo seco também para a 
primeira quinzena de julho, o que deve ajudar a 
manter a produção de açúcar e etanol mais forte, 
no acumulado da safra.

A Unica informou que a moagem de cana 
pelas usinas da principal região produtora do 
Brasil alcançou 25,83 milhões de toneladas nos 

primeiros 15 dias de junho, queda de 34,9 por 
cento em relação ao mesmo período de 2015 e 
uma redução de 20,18 por cento sobre a última 
quinzena de maio.

A quantidade de Açúcares Totais Recuperáveis 
(ATR) totalizou 119,53 kg por tonelada de cana-
de-açúcar processada na primeira quinzena de 
junho, contra 124,07 kg por tonelada apurados 
para o mesmo período de 2015.

Exportações brasileiras de café 

caem 9,1% em relação a maio
As exportações brasileiras de café junho tota-

lizaram 2 milhões e 64 mil sacas, 9,1% inferior 
ao ocorrido em maio. De acordo com a Secretaria 
de Comércio Exterior, o faturamento alcançou 
US$ 303,3 milhões, 21,2% abaixo do arrecadado 
em maio.

Exportação 
brasileira de 
soja chega 
a quase 40 
milhões de 
toneladas no 
1º semestre

A Secretaria de comércio Exterior, ligado ao 
MDIC, divulgou o total 7.761 milhões de tone-
ladas exportadas de soja em junho, o número é 
excepcional, principalmente ao se considerar que 
nos cinco primeiros meses do ano a exportação 
brasileira da oleaginosa foram embarcadas para 
o exterior 31,9 milhões de toneladas, agora, o 
volume alcança 39,7 milhões de toneladas, deste 
total, 76% ou 30,17 milhões, foram para China.

Embarques de carne suína in na-
tura mantêm elevação de 55,5% 
neste ano

As exportações brasileiras de carne de frango 
(considerando todos os produtos, entre in natu-
ra e processados) voltaram a registrar volume 
mensal superior a 400 mil toneladas. De acordo 
com a Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), os embarques de junho atingiram 411,9 
mil toneladas, volume 4,1% superior ao registra-
do no mesmo período do ano passado.

O bom desempenho de junho contribui para 
que o setor encerrasse o primeiro semestre com 
exportações 13,86% maiores que o realizado nos 
seis primeiros meses de 2015.  Ao todo, neste 
ano, foram embarcadas 2,266 milhões de tone-
ladas – 276 mil toneladas a mais em relação ao 
ano anterior.

Já em receita cambial, o saldo do semestre 
registrou retração de 1,24%, com total de US$ 
3,384 bilhões.  Em junho, a queda foi de 3,4%, 
com US$ 662,3 milhões.

Ministério da Agricultura publica preços mínimos da safra de verão
O Ministério da 
Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento 
(Mapa) publicou na 

quarta-feira (6), no Diário Oficial 
da União, os novos preços mínimos 
das culturas de verão, que passam 
a vigorar nesta safra 2016/2017. As 
culturas fazem parte da Política de 
Garantia de Preços Mínimos (PGPM) 

– instrumento de comercialização 
de apoio à renda do produtor rural. 
Quando a cotação de mercado está 
abaixo do preço mínimo, o governo 
federal atua para amparar o agricul-
tor.

“Esses aumentos nos preços mí-
nimos, notadamente, milho, arroz e 
feijão, são muito importantes, não 
só para estimular o produtor como 

também para a possibilidade de re-
composição dos estoques do gover-
no federal, que hoje estão em níveis 
baixos”, disse o secretário de Política 
Agrícola do Mapa, Neri Geller

O preço mínimo do milho teve 
alta de 21,68%, passando R$ 13,56 
para R$ 16,50 a saca de 60 quilos 
nos estados de Mato Grosso e Rondô-
nia. Outro destaque foi o arroz longo 

fino em casca para o Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina, que saiu de R$ 
29,67 para R$ 34,97 a saca de 50 
quilos, um aumento de 17,86%.

O algodão em pluma aumentou 
8,93%, saindo de R$ 54,90 para R$ 
59,80/15 quilos. Já o feijão em co-
res foi reajustado em 8,46%, pas-
sando de R$ 78 para R$ 84,60/60 
quilos.
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Valor r$ Var./dia Var./mês Valor uS$

07/07/2016     89,04 -1,04% -3,23% 26,51

06/07/2016     89,98 -1,32% -2,21% 26,97

05/07/2016     91,18 -1,41% -0,90% 27,62

04/07/2016     92,48 0,18% 0,51% 28,33

01/07/2016     92,31 0,33% 0,33% 28,57 

Fonte: cepeA
Entre os dias 30 de junho e 6 de julho foram consideradas todas as ofertas para 

o cálculo do Indicador.

Indicadores
mercAdo FíSico do Boi Gordo - 07.07.2016
Sp  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina  154,00  -R$ 3,00  07/07/16  46,13
Araçatuba  154,00  estável  07/07/16  46,13
Lins  155,00  estável  07/07/16  46,43
Pres. Prudente  156,00  estável  07/07/16  46,73
Pres. Venceslau  156,00  estável  07/07/16  46,73
S. J. Rio Preto  152,00  -R$ 3,00  07/07/16  45,53
Prazo 30 dias, para desconto do imposto.

mS  r$/@  diferença  data  uS$/@
Campo Grande  144,00  R$ 2,00  07/07/16  43,14
Dourados  141,00  estável  07/07/16  42,24
Preço à vista.

mt  r$/@  diferença  data  uS$/@
Alta Floresta  128,00  estável  07/07/16  38,34
Araputanga  135,00  R$ 1,00  07/07/16  40,44
Barra do Garças  137,00  R$ 1,00  07/07/16  41,04
Cáceres  135,00  R$ 0,50  07/07/16  40,44
Cuiabá  135,00  estável  07/07/16  40,44
Juara  130,00  R$ 0,50  07/07/16  38,94
Juína  130,00  R$ 0,50  07/07/16  38,94
Rondonópolis  136,00  estável  07/07/16  40,74
Tangará  135,00  R$ 0,50  07/07/16  40,44
Preço à vista.

Go  r$/@  diferença  data  uS$/@
Goiânia  141,50  estável  07/07/16  42,39
Sul  143,50  estável  07/07/16  42,99
Mozarlândia  142,50  estável  07/07/16  42,69
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS).

pr  r$/@  diferença  data  uS$/@
Guarapuava  148,00  estável  07/07/16  44,34
Londrina  147,00  estável  07/07/16  44,04
Maringá  148,00  estável  07/07/16  44,34
Curitiba  147,00  estável  07/07/16  44,04
Ponta Grossa  148,00  estável  07/07/16  44,34
Umuarama  150,00  estável  07/07/16  44,93
Preço à vista.

mG  r$/@  diferença  data  uS$/@
Triângulo Mineiro  144,00  estável  07/07/16  43,14
Norte de Minas  142,00  estável  07/07/16  42,54
Preço à vista.

Sc  r$/@  diferença  data  uS$/@
Rio do Sul/Ibirama  163,00  estável  07/07/16  48,83
Chapecó  158,00  estável  07/07/16  47,33
Prazo 20 dias, para desconto do imposto.

pA  r$/@  diferença  data  uS$/@
Marabá  127,00  estável  07/07/16  38,04
Redenção  129,00  estável  07/07/16  38,64
Preço à vista.

BA  r$/@  diferença  data  uS$/@
Itapetinga  142,00  estável  07/07/16  42,54
Feira de Santana  150,00  estável  07/07/16  44,93
Salvador  151,00  estável  07/07/16  45,23
Prazo 30 dias, para desconto imposto.

to  r$/@  diferença  data  uS$/@
Araguaína  129,00  estável  05/07/16  38,64
Gurupi  132,00  estável  05/07/16  39,54
Preço à vista. Preços coletados semanalmente.

Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT 
(Centroboi), 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 (Epa-
gri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), 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 – 07.07.2016
Sp  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina  144,00  -R$ 5,00  07/07/16  43,14
Araçatuba  146,00  estável  07/07/16  43,74
Lins  146,00  estável  07/07/16  43,74
Pres. Prudente  147,00  estável  07/07/16  44,04
Pres. Venceslau  148,00  estável  07/07/16  44,34
S. J. Rio Preto  140,00  -R$ 7,00  07/07/16  41,94
Prazo 30 dias, para desconto do imposto.

mS  r$/@  diferença  data  uS$/@
Campo Grande  136,00  R$ 2,00  07/07/16  40,74
Dourados  134,00  estável  07/07/16  40,14
Preço à vista.

mt  r$/@  diferença  data  uS$/@
Alta Floresta  122,62  R$ 0,12  07/07/16  36,73
Araputanga  127,00  R$ 1,00  07/07/16  38,04
Barra do Garças  128,50  R$ 0,50  07/07/16  38,49
Cáceres  127,50  R$ 0,50  07/07/16  38,19
Cuiabá  128,00  R$ 1,00  07/07/16  38,34
Juara  124,00  estável  07/07/16  37,15
Juína  124,00  -R$ 0,50  07/07/16  37,15
Rondonópolis  127,50  R$ 0,50  07/07/16  38,19
Tangará  127,50  R$ 1,00  07/07/16  38,19
Preço à vista.

Go  r$/@  diferença  data  uS$/@
Goiânia  133,50  estável  07/07/16  39,99
Sul  134,50  estável  07/07/16  40,29
Mozarlândia  134,50  estável  07/07/16  40,29
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS).

pr  r$/@  diferença  data  uS$/@
Guarapuava  138,00  estável  07/07/16  41,34
Londrina  137,00  estável  07/07/16  41,04
Maringá  138,00  estável  07/07/16  41,34
Curitiba  137,00  estável  07/07/16  41,04
Ponta Grossa  138,00  estável  07/07/16  41,34
Umuarama  140,00  estável  07/07/16  41,94
Preço à vista.

mG  r$/@  diferença  data  uS$/@
Triângulo Mineiro  138,00  estável  07/07/16  41,34
Norte de Minas  135,00  estável  07/07/16  40,44
Preço à vista.

Sc  r$/@  diferença  data  uS$/@
Rio do Sul/Ibirama  146,00  estável  07/07/16  43,74
Chapecó  156,00  estável  07/07/16  46,73
Prazo 20 dias, para desconto do imposto.

pA  r$/@  diferença  data  uS$/@
Marabá  120,00  estável  07/07/16  35,95
Redenção  120,00  estável  07/07/16  35,95
Preço à vista.

to  r$/@  diferença  data  uS$/@
Araguaína  119,00  estável  05/07/16  35,65
Gurupi  123,00  estável  05/07/16  36,85
Preço à vista. Preços coletados semanalmente.
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O Agronegócio deverá sofrer for-
tes reflexos da crise pela qual pas-
sa o País, contudo, esperamos que 
o atual Governo imprima em suas 
perspectivas linhas de segurança 
na execução das políticas públicas.

As medidas anunciadas até o 
momento pelo presidente interino 
Michel Temer podem refletir em 
áreas ligadas ao agronegócio e des-
tacamos algumas com potencial de 
alavancar a produção e a exporta-
ção. Devemos sempre lembrar que 
não fosse o superávit comercial do 
agronegócio, a situação de desequi-
líbrio da balança de pagamentos e 
das contas do País seria gravíssima.

Um primeiro aspecto a destacar 
refere-se às propostas de ajuste 
fiscal, com a fixação de limite in-
dexado à inflação para os gastos 
públicos, de modo que o ajuste não 
recairá sobre a sociedade por meio 
da elevação da carga tributária.

Entendemos que o ajuste fiscal 
deve viabilizar a redução de taxas 
de juros em 2017, objetivando resta-
belecer patamares condizentes com 
as atividades produtivas, de forma 
a reverter a elevação das taxas de 
juros do crédito rural ocorrida nos 
últimos dois anos, que inibiram os 
investimentos e subtraíram a com-
petitividade das atividades agrícolas 
e pecuárias.

Outro ponto a sublinhar é a 
mudança pretendida na política 
externa, tanto do ponto de vista 
das relações diplomáticas quanto 
do comércio exterior. É imperati-
vo realinhar as ações do Itamaraty 
aos grandes interesses nacionais e 
aos temas da agencia global para 
permitir maior inserção do País na 
geopolítica mundial, fortalecer as 
representações diplomáticas e a 
nossa posição estratégica no comér-
cio internacional.

No comércio exterior é de suma 
importância uma guinada de di-
reção, pois o Brasil perdeu o es-
paço no mercado ao não negociar 
acordos bilaterais e ao se unir a 
parceiros inadequados. Amarrado 
às regras do Mercosul, o País não 
conseguiu evoluir em nenhuma ne-
gociação ambiciosa em âmbito bila-
teral ou regional, enquanto os EUA, 
China, México e a União Europeia 
avançavam nas suas agendas de ne-
gociação.

O Brasil deve ocupar lugar de 
maior destaque no comércio mun-

dial, de modo a implantar uma polí-
tica comercial mais agressiva para 
a retomada do crescimento econô-
mico, com decisiva participação do 
agronegócio. É momento do País se 
envolver em negociações mais au-
daciosas que resultem em acordos 
pragmáticos com parceiros estraté-
gicos.

Um terceiro ponto diz respeito 
ao plano de concessões em obras 
de infraestrutura e logística, um 
dos maiores gargalos do setor. É 
oportuno contar com um ambiente 
regulatório técnico, estável e trans-
parente, capaz de atrair a iniciati-
va privada para investimentos em 
infraestrutura. O abastecimento da 
população e a competitividade dos 
produtos brasileiros no mercado 
internacional dependem de infraes-
trutura logística, custos adequados 
e, em especial, de uma política per-
manente de fortalecimento do setor 
agropecuário.

Um novo marco nas concessões 
pode auxiliar na retomada de inves-
timentos necessários em infraestru-
tura e, ao mesmo tempo, suprir a 
incapacidade do setor público de 
financiá-los.

Nossa avaliação, as medidas 
anunciadas pelo governo Temer 
podem ser positivas para o agrone-
gócio, para a agropecuária e para 
o próprio País, mas o êxito das pro-
postas dependerá da competência 
na sua implantação. O desemprego, 
a inflação e a desaceleração econô-
mica não permitem erros.

O Brasil tem quase 210 milhões 
de pessoas que até o momento, 
estão acompanhando a desestru-
turação da economia e os reflexos 
sociais. O Governo Federal e as au-
toridades precisam compreender 
que não é mais possível abusar da 
paciência da sociedade. A respon-
sabilidade pública é enorme e as 
medidas precisam ser eficientes e 
eficazes.

As propostas do governo inte-
rino apontam na direção certa. 
As lideranças, as entidades de 
representação, o setor produtivo, 
os trabalhadores e a sociedade de 
modo geral devem prestar apoio 
e contribuir com medidas em prol 
do País. Acreditamos no povo bra-
sileiro, cremos na recuperação do 
Brasil e confiamos no agronegócio 
como um dos seus pilares de reer-
guimento.

O agronegócio na atual política

leite Ao produtor | JuNHo de 2016 - conseleite

iNdicAdor de preço diSpoNíVel do Bezerro 
eSAlq/Bm&F – eStAdo de mAto GroSSo do Sul

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

07/07/2016     1.284,46 0,44% 0,43% 382,51

06/07/2016     1.278,85 -0,35% -0,01% 383,35

05/07/2016     1.283,29 -0,18% 0,34% 388,76

04/07/2016     1.285,62 0,22% 0,52% 393,88

01/07/2016     1.282,78 0,30% 0,30% 397,02
Fonte: CEPEA

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

mercAdo Futuro do Boi Gordo

Vencimento  Fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Ago/16  157,09  -1,51  2.420  94   

Set/16  158,61  -2,19  334  9   

Out/16  161,47  -1,29  9.139  212   

Nov/16  161,40  -1,10  1.095  16   

Dez/16  162,40  0,00  382  1   

Jan/17  163,26  0,00  98  2   

Fev/17  154,97  -1,03  203  0

Fábio De SAlleS MeirelleS 
é Presidente do Sistema FAESP/SENAR-SP




