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Acrissul sedia Encontro Técnico do Leite em junho

Semana do leite será come-
morada de 28 de maio a 3 de 
junho em Mato grosso do Sul. 

No dia 1º de junho acontece no Par-

que de Exposições laucídio Coelho, 
sede da Acrissul, o 21º Encontro 
Técnico do leite, com expectativa 
de 1.200 participantes. PÁGINA 3

Parque Laucídio Coelho terá pavilhões com animais disponíveis para comercialização, através dos programas Pró-Fêmeas e  Pró-Genéti ca

Raça girolanda bate recorde e 
julga 120 animais na Expogrande

PÁGINA 13
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Etapa de vacinação contra
aftosa deverá imunizar
21 milhões de cabeças

Gestão e proteção do Pantanal são 
debatidas em audiências públicas
para fundamentar projeto de lei

Acrissul participou de lançamento ofi cial da 
campanha em MS. Brasil prepara-se para 
receber certifi cado de zona livre de febre aftosa 
com vacinação. Até 2022 fi ca livre da vacina.

Representantes de vários setores públicos e lideranças 
ligadas a entidades ruralistas debateram aspectos sobre a 
proteção e a exploração sustentável do Pantanal. Debate
prepara edição de projeto de lei pelo Senado Federal.

SANIDADE MEIO AMBIENTE
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Informações: (67) 9-9958-5841
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Este é o paradoxo de mais um dos julga-
mentos proferidos pelo Supremo Tribunal 
federal no território sul-mato-grossense, 
mas que diz respeito a direitos constitu-
cionais válidos em todo território nacio-

nal, a propriedade, seja rural ou urbana.
A ordem pública talvez só fosse realmente pública se, 

antes, não fosse em uma área/propriedade privada, onde 
o direito à propriedade e o exercício da posse ainda não 
foram alterados pelos ritos legais adequados (Decreto fe-
deral nº1.775/1996 – demarcações de terras tradicional-
mente ocupadas), onde o direito constitucional de proprie-
dade se faz prevalecer acompanhado de suas proteções 
pelo particular, mas principalmente pelo próprio Estado.

Não faria sentido ainda imaginar que a mesma se-
gurança pública ora “protegida” por uma suspensão de 
reintegração de posse, somente surgiu em situação de 
conflito porque um grupo de pessoas buscando direitos 
por suas próprias vias, instalou tal insegurança na região, 
sem qualquer decisão homologatória definitiva da área ou 
processo legal.

É o relato do caso feito pela própria decisão e divulgado 
pela notícia do dia 09 de abril, quando a presidência do 
Supremo Tribunal federal – não os colegiados julgadores 
– analisou os seguintes pedidos liminares da fundação 
Nacional do índio: Suspensão de Tutela Provisória (STP) 
nº 17 e Suspensão de liminar (Sl) nº 1151, um deles 
questionando ato do Tribunal federal da 3ª Região e o 
segundo uma decisão de reintegração da posse da 1ª vara 
federal de Dourados/MS.

O assunto interessa apenas ao proprietário e à comuni-
dade tradicional envolvidos na disputa pela propriedade 
da terra? Não, já que a partir do momento em que, se 
deixa de reintegrar uma posse em uma área, onde ape-
nas o relatório antropológico foi aprovado e não houve 
decreto demarcatório e homologatório, nos termos do art. 

5º do mesmo decreto federal já citado, é chancelado um 
desrespeito a todo o conjunto de princípios e direitos que 
estruturam o que deveria ser o direito constitucional mais 
absoluto, o direito à propriedade.

De maneira extremamente semelhante à Suspensão de 
liminar (Sl) nº 1097, não apenas nesta mesma cidade 
de Dourados/MS, mas decidido de maneira singular pela 
mesma presidência do STf, nestes casos aqui relatados, a 
decisão se fundamenta no fato de que “parece demonstrar 
risco de acirramento dos ânimos das partes em conflito 
e consequente agravamento do quadro de violência na 
região, o que me conduz a reconhecer a plausibilidade do 
alegado risco à ordem e à segurança pública”.

A decisão implicou na suspensão de uma mobilização 
de 100 policiais, entre Polícia federal e batalhão de Cho-
que de Polícia Militar, na área já demarcada com 3.750 
hectares (homologados), com a pretensão de ampliação 
para 3.594 hectares (não homologados) no município de 
Caarapó.

Na melhor das interpretações PROCESSUAIS para 
estes casos, não há a mínima possibilidade de aplicação 
destas “suspensões de segurança” para reintegração de 
posse.

Curiosamente neste caso, diferente dos anteriores, não 
foi fundamentado na lei federal nº 8.437/1992 (art. 4º), 
mas em sua irmã gêmea, lei federal nº 8.038/1990 (art. 
25), valendo pontuar que seja para um ou outro casos, a 
conclusão é a mesma, não se aplica à propriedade privada 
em vias de reintegração de posse.

Se o objetivo das duas leis, em texto idêntico é “evitar 
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas”, tratam de prerrogativa justificada pelo exercí-
cio da função pública, na defesa do interesse do Estado, 
jamais invadindo a esfera privada do direito constitucional 
à propriedade e muito menos poderia tratar de questão de-
marcatória de competência do Executivo, quem homologa 
estas terras, por meio do Ministro da Justiça, é evidente a 
violação à repartição de competências entre Judiciário e 
Executivo, quem deveriam ser independentes E HARMÔ-
NICOS entre si (art. 2º da Constituição federal).

Por outro viés, propriedade privada, é res-
ponsabilidade notarial/registral onde se ga-
rantem os registros de títulos e o direito de 
propriedade e não dizem guardam relação 
com “ordem, à saúde, à segurança e à econo-
mia públicas”.

Enfim, é o outro registro de que, embora 
garantido pela maior lei brasileira, a Constitui-
ção federal, “ninguém será privado da liber-
dade ou de seus bens sem o devido processo 
legal” (art. 5º, lIv), enquanto estudiosos da 
lei, cabe-nos expor alguns debates jurídicos 
pelo bem do estado democrático de direito. 

RIMEIRA IMPRESSÃOP
“Ordem pública” em/ou propriedade privada?
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acrissul vai sediar Encontro Técnico do Leite dia 1º de junho
Parque Laucídio Coelho terá pavilhões com animais disponíveis para comercialização, através dos programas Pró-Fêmeas e  Pró-Genética

A Acrissul (Associação dos Criado-
res de Mato grosso do Sul) vai 
sediar no dia 1º de junho deste 

ano o 21º Encontro Técnico do leite, 
a ser promovido em parceria com a 
famasul (federação da Agricultura 
e Pecuária de MS) e o Sindicato Ru-
ral de Campo grande. O tema deste 
ano é “Raças, genética e sistema de 
produção”. O Parque de Exposições 
laucídio Coelho, em Campo grande, 
foi escolhido por ser o local com me-
lhor infra-estrutura para exposição de 
gado, shopping de animais, pista de 
julgamento e espaço para estandes 
comerciais.

O assunto foi tema de um encontro 
na sede da Acrissul entre diretores 
da associação, do Sindicato Rural de 
Campo grande, da famasul (federa-
ção da Agricultura e Pecuária de MS), 
e núcleos de criadores das raças sindi 
e girolando. Na Expogrande foi inau-
grada a Casa do Produtor de leite, um 
local que irá reunir todos os núcleos 
de criadores de raças leiteiras de MS.

O Encontro Técnico é realizado des-
de 1997 na sede do Sindicato Rural e 
nos últimos anos no Centro de Conven-
ções Rubens gil de Camilo, em Campo 

A Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva do leite, órgão colegia-
do ligado à Semagro (Secretaria 
de Meio Ambiente, Desenvolvi-
mento Econômico, Produção e 
Agricultura familiar) realizará 
entre os dias 28 de maio e 3 de 
junho a Semana do leite de Mato 
grosso do Sul.

Com ações que visam divulgar a 
importância do leite no cenário eco-
nômico e social, e também estimular 
o consumo de produtos lácteos. Du-
rante a Semana do leite acontecem 
a campanha de arrecadação de lei-
te nos hipermercados, palestras em 
escolas públicas e privadas, evento 
‘leite da Manhã’ na Assembleia le-
gislativa, premiação do Concurso 

Desenho e Redação, 21º Encontro 
Técnico do leite, feira Pró-genética 
e Pró-fêmeas MS e Corrida do leite 
no Parque das Nações Indígenas.

O evento, que é fruto de uma 
parceria entre o governo do Esta-
do, por meio da Semagro, e as ins-
tituições públicas e privadas que 
compõem a cadeia do leite no MS, 
tem ainda na programação a distri-
buição de produtos por meio de pro-
moções em rádios, sites de notícias 
e mídias sociais.

O 21º Encontro Técnico do leite, 
evento que deve atrair 1.200 partici-
pantes, este ano acontece no Tater-
sal de Elite 1 da Acrissul, no Parque  
de Exposições laucídio Coelho, em 
Campo grande (MS).

Semana do leite vai de 28 de 
maio a 3 de junho em MS

grande. Mas, este ano as instituições 
optaram por promover o evento no 
Parque de Exposições laucídio Coelho 
devido à proporção que tomou, deman-
dando mais espaço para reunião de 
pessoas e para exposição de animais, 
para cumprir melhor os objetivos do 
encontro que é difundir tecnologias e 
proporcionar a troca de experiência 
entre os produtores de leite.

O diretor do Sindicato Rural de 
Campo grande, Wilson Igi, adiantou 
que nesta edição o Encontro Técnico 
irá trazer também eventos paralelos 
como ao Pró-genética e o Pró-fême-
as, para que os produtores adquiram 
animais melhoradores e matrizes di-
retamente dos criadores cadastrados, 
através de parceria com a AbCZ (As-
sociação brasileira de Criadores de 
Zebu).

A Acrissul irá disponibilizar todo o 
espaço necessário dentro do Parque 
de Exposições, que conta com pista 
de julgamento moderna, dois tatersais 
que juntos têm capacidade para cerca 
de 1.500 pessoas, além de pavilhões 
para exposição e comercialização de 
animais, além de espaço para a oficina 
do leite, onde poderão ser ministrados 

cursos de fabricação de produtos lác-
teos, com leite ordenhado durante o 
evento.

A famasul e o Sindicato Rural de 
Campo grande, em parceria com o 
Sebrae, irão disponibilizar dez ônibus 

para trazer as caravanas de produto-
res rurais, principalmente dos assenta-
mentos, que são polos importantes de 
produção leiteira do Estado. O banco 
do brasil e o Sicredi também são par-
ceiros do evento.

O tema deste ano do Encontro Técnico do Leite é “Raças, genética e sistema de produção”

FOTO | REPROduçãO | REVisTa agROPECuáRia
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Mistério FIV CASS, do expositor Roberto Bavaresco, de Sidrolância (MS): 33 meses e 1.205 quilos

xPOgRAndE 80 AnOSE
Mistério FiV Cass é o grande campeão nelore da Expogrande
Avaliação foi feita pelos jurados Rodrigo Ruschel Lopes Cançado, de Goiânia, e João Marcos Cruvinel Machado Borges e Rafael Mazao Ghizzoni, de MG

O grande campeão da raça nelore 
na Expogrande 80 Anos foi o touro 
Mistério fIv CASS, do expositor Ro-
berto bavaresco, da fazenda Planalto, 
Sidrolância (MS). O animal, de 33 me-
ses e que já havia sagra-se campeão 
touro sênior na mesma pista, pesa 
1.205 kg, sendo filho de Kaiak TE 
Mafra e mãe flagra TE SJ Cocal. Seu 
reservado grande campeã é o touro 
Tango fIv Integral, do expositor CRl 
Agropecuária ltda, fazenda Catas Al-
tas, de belo Horizonte (Mg).

A avaliação dos animais foi feita 
pelos jurados Rodrigo Ruschel lopes 
Cançado, de goiânia, João Marcos Cru-
vinel Machado borges e Rafael Mazao 
ghizzoni, ambos de Uberada (Mg). O 
julgamento de nelore na Expogrande 
este ano conta para a formação do 
ranking nacional da raça. bastante 
elogiado pelo seu padrão racial per-
feito, o touro Mistério fIv Cass teve 
como destaque apontado pelo jurado 
sua estrutura de aprumo impecável, 

principalmente por se tratar de um 
animal de 1.205 quilos.

Na classificação final de expositores 

a premiação ficou da seguinte forma: 
Em primeiro lugar ficou a CRL Agro-
pecuária ltda, fazenda Catas Altas, de 

belo Horizonte (Mg), com 674 pontos; 
em segundo ficou Roberto Bavaresco, 
da fazenda Planalto, Sidrolândia (MS), 
com 622 pontos.

Na classificação final de criadores 
o primeiro prêmio ficou com a Jatobá 
Agricultura e Pecuária S/A, fazenda 
água boa, de Itaquiraí (MS), com 844 
pontos; em segundo ficou Roberto 
bavaresco, da fazenda Planalto, Si-
drolândia (MS), com 462 pontos

Na Classificação final Supremo, 
índice que ainda necessita da con-
firmação da ACNb (Associação dos 
Criadores de Nelore do brasil), em 
primeiro lugar ficou Jatobá Agricultu-
ra e Pecuária S/A, fazenda água boa, 
de Itaquiraí (MS), com 1.439 pontos, 
seguidad por Roberto bavaresco, da 
fazenda Planalto, Sidrolândia (MS), 
com 1.084 pontos e CRl Agropecuá-
ria ltda, fazenda Catas Altas, de belo 
Horizonte (Mg), com 906 pontos.

O evento foi organizado pela empre-
sa MR Julgamentos.

No final da bateria, sagrou-se 
como grande campeã da raça 
nelore na Expogrande 2018, a 
vaca Iris-8 fIv da valonia, do 
expositor Aguinaldo gomes Ra-
mos, fazenda Santo Antônio, da 
cidade de Iaciara (gO). A gran-
de campeã, de 708 quilos, é fi-
lha de landau da Di genio e Iris 
Katispera. O prêmio de reser-
vada grande campeã ficou com 
Allegra fIv da RS I, com 898 kg, 
do expositor Roberto bavaresco, 
fazenda Planalto, e Sidrolândia 
(MS).

Na categoria fêmeas, ainda, o 
prêmio de campeã fêmea adulta 
ficou com a vaca Quick FIV do 

iris-8 FiV da Valonia, de iaciara, é a grande campeã nelore

Mura, do expositor Jatobá Agricul-
tura e Pecuária S/A, fazenda água 
boa , de Itaquiraí (MS). Sua reserva-
da campeã é a vaca Naya TE Mafra, 

do expositor Carlos Alberto Mafra 
Terra, da fazenda São Joaquim III, 
cidade de Cumaru do Norte (PA).

No total foram inscritas 65 fême-

as. Na avaliação final o jurado Ro-
drigo Ruschel classificou o cam-
peonato de Campo grande como 
um evento de nível nacional, 
chegando com final da categoria 
fêmeas com cinco animais alta-
mente competitivos, que pode-
riam pisar em qualquer pista do 
brasil, principalmente dos pontos 
de vista da qualidade e da funcio-
nalidade. Na grande campeã, Iris-
8 fIv da valonia, o qu chamou a 
atenção do jurado foram aspectos 
mais marcantes como delicadeza 
e expressividade do ponto de vis-
ta racial. “Animal de musculatura 
firme, sem acúmulo de gordura”, 
avalia.

Grande campeã 
Iris-8 FIV da Valo-
nia, de 708 quilos, 
é filha de Landau 
da Di Genio e Iris 
Katispera



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

IMPRORROGÁVEL

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

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

Eng° Rogério de Medeiros  
CREA/MS n° 7310

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

Fone/Fax: (67) 3326-7427 / 99629-3605 
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AnIdAdE AnIMALS
Etapa de maio da vacinação
contra a aftosa deve imunizar
21 milhões de cabeças em Ms

FOTOs | dEniLsOn sECRETa

Os proprietários no Pantanal que optarem pela vacinação 
de todo o rebanho em maio, deverão vacinar de 1º de maio 
a 15 de junho e o registro de 1º de maio até 2 de julho

O governo do Estado lançou 
oficialmente na quarta-feira 
(09 de maio), a campanha de 

vacinação contra a febre aftosa em 
Mato grosso do Sul. A solenidade 
aberta à imprensa, foi realizada na 
fazenda Embriza, em Campo grande 
e contou com a do secretário da Se-
magro-MS, Jaime verruck e do dire-
tor-presidente da Iagro-MS, luciano 
Chiochetta. O presidente da Acrissul 
(Associação dos Criadores de Mato 
grosso do Sul), Jonatan Pereira bar-
bosa, participou da solenidade. Além 
dele, também partiparam membros 
da famasul (federação da Agricul-
tura e Pecuária de MS), do Conselho 
Regional de Medicina veterinária e 
da SfA-MS (Superintendência fede-

ral da Agricultura), que representa 
o Mapa (Ministério da Agricultura), 
no Estado e do Sindicato Rural de 
Campo grande.

Em abril todo o brasil foi reconhe-
cido como área livre de aftosa, com 
vacinação. A decisão chega após 123 
anos de ações contra a doença, que 
teve o primeiro foco no país em 1895 
e o último em 2006. Mato grosso do 
Sul, há 12 anos, também comemora 
território sem registro de febre Afto-
sa. Para o presidente da Acrissul, Jo-
natan Pereira barbosa, “o momento 
é de comemorar não só a conquista 
do status de zona livre de aftosa com 
vacinação, mas também a expectati-
va para 2022 o brasil ser declarado 
zona livre sem vacinação.”

O ruralista, que ocupou a tribuna 
da solenidade, também alertou para 
o fato de que daqui para frente o de-
safio de Mato Grosso do Sul é ainda 
maior, em função de que sempre o 
Estado ocupou a posição de uma das 
mais eficientes taxas de imunização 
do País, com índice perto dos 100%. 
“Com a redução da dose da vacina, 
a partir de 2019, esperamos que isso 
posso contribuir para minimizar as 
lesões no local da vacina”, ponderou.

Para Jonatan barbosa é certo que 
a qualidade da carne começa por 
um bom manejo sanitário. “Mas o 
Ministério da Agricultura não pode 
empurrar todo o ônus da vacinação 
para o produtor. O Ministério impõe 
a obrigação mas o custo é todo do 
produtor. É preciso criar um meca-
nismo para compensar esse ônus 
para o pecuarista”, avalia. 

Nesta etapa, a campanha preten-
de imunizar 21 milhões de cabeças. 
Ao custo médio de R$ 1,15 a dose da 
vacina contra aftosa, o desembolso 
total ao final da campanha será su-
perior a R$ 24 milhões. 

A vacinação contra a febre aftosa 
começou no dia 1° de maio e termi-
na no dia 31 para os proprietários 
das regiões do Planalto e fronteira, 
já os produtores do Pantanal podem 
imunizar o rebanho até 15 de junho.

Em Mato grosso do Sul a a Iagro 
(Agência Estadual de Defesa Sanitá-
ria Animal e vegetal) órgão vincu-

lado a Semagro, é responsável por 
acompanhar e fiscalizar a vacina-
ção. Conforme o calendário oficial, 
o registro da vacinação deve ser fei-
to até 15 de junho para produtores 
do Planalto e fronteira. Já a região 
do Pantanal tem até 2 de julho para 
regularizar o registro no sistema da 
Iagro. O produtor que deixar de vaci-
nar ou não registrar a vacina estará 
sujeito a multa.

O diretor presidente da Iagro 
(Agência Estadual de vigilância Sa-
nitária Animal e vegetal), luciano 
Chiochetta, estima que na primeira 
quinzena da campanha, entre 30% a 
40% do rebanho já seja imunizado. 
A vacina garante cobertura contra 
a doença por um ano; após aplicar a 
vacina, o proprietário rural precisa 
informar a Iagro pelo site da agên-
cia. 

Na ocasião foi assinado pelos 
presentes um Termo de Cooperação 
entre a Iagro e o Conselho Regional 
de Medicina veterinária visando “a 
conjugação de esforços para estabe-
lecer o intercâmbio de informações 
de interesse recíproco com vistas 
ao aperfeiçoamento das atividades 
de fiscalização de empresas (…) que 
desempenhem atividades relaciona-
das com a produção de produtos de 
origem animal, laboratório de diag-
nósticos veterinários e demais em-
presas da área de biotecnologia da 
reprodução animal”.

Imunização do rebanho deve chegar a 40% na primeira quinze de maio, estima a Iagro MS

Presidente da Acrissul, Jonatan Pereira Barbosa, assina termo de cooperação durante a solenidade
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Temas como sustentabilidade, meio ambiente, mercado e pesquisa científicadas foram debatidos durante o dia 6 de abril
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Fórum debate aliança entre a Ciência e as políticas públicas

Código florestal brasileiro, 
Marco Referencial IlPf e Pla-
no AbC - Agricultura de baixa 

Emissão de Carbono, exemplos de 
políticas públicas que tiveram con-
tribuição da pesquisa agropecuária 
em suas formulações, recentemente. 
Cada vez mais os institutos de ciên-
cia e tecnologia, como a Embrapa 
e IAC, assumem esse desafio como 
missão, por meio de uma cadeia de 
valor, que agrega eficiência, eficácia 
e efetividade. 

“Não necessariamente entregamos 
produtos, mas conhecimento”, afirma 
o diretor de Inovação e Tecnologia da 
Embrapa, Cleber Soares. Em palestra 
durante o 1º fórum Rural brasileiro, 
em Campo grande (MS) na Expogran-
de no dia 6 de abril, Soares explicou 
a estrutura programática da entidade 
e como seus projetos funcionam para 
gerar resultados que impactem, como 
os subsídios técnicos às políticas pú-
blicas.

A começar pelo atual mapa es-
tratégico da Empresa, associado à 
agenda de desenvolvimento susten-
tável das Nações Unidas, constituída 

por 17 objetivos (ODS), entre eles, 
erradicação da pobreza, segurança 
alimentar, educação inclusiva, igual-
dade de gênero e geração de empre-
go e renda. 

Construído em base científicas, o 
Marco Referencial Integração lavou-
ra-Pecuária-floresta (IlPf) trouxe 
um olhar para os sistemas integrados 
que vai além do bem-estar animal e 
é mais uma mostra de interrelação. 
Para Soares, o Marco abriu portas 
para um conceito moderno de carne 
sustentável produzida nos trópicos, 
que passa pela precificação de carbo-
no, já em discussão por representan-
tes governamentais e pesquisadores 
da Empresa em Mato grosso do Sul. 
“É um mercado aberto e precisamos 
nos antecipar”, frisa o diretor.

A Rede biofort, programa de 
biofortificação de alimentos, é ou-
tra representação, comenta. Com 
onze cultivares melhoradas, um 
dos destaques é a batata-doce be-
auregard, que apresenta dez vezes 
mais carotenoides (pró-vitamina A) 
do que as concorrentes disponíveis 
no mercado. 

Solo - O Sistema de Inteligência 
Territorial da Macrologística da 
Agropecuária brasileira é também 
um exemplo. A plataforma georrefe-
renciada disponibiliza dados sobre a 
produção agropecuária. Palestrante 
no fórum, o analista da Embrapa 
Gustavo Spadotti Castro afirma que 
o serviço atua com três conceitos – 
atribuição das terras no brasil, ocu-
pação territorial e uso das terras. 

Conforme o agrônomo, o Sistema 
faz recortes territoriais para múlti-
plas consultas e análises, com perfis 
agrário, agrícola, de infraestrutura 
e socioeconômico. Com base nesses 
dados, ele define a agricultura bra-
sileira como uma das mais sustentá-
veis do planeta, com 66,3% em áreas 
destinadas à proteção e preservação 
de vegetação nativa (unidades de 
conservação, terras indígenas etc) e 
30,2% para o uso agropecuário. Nos 
Estados Unidos, os números para 
uso agro saltam para 74,3% e am-
biental, 19,9%. 

“Como enfrentar a nova narrativa 
contra a agricultura? Como valorar 
o papel dos agricultores na preserva-

ção ambiental?” São os desafios para 
o uso das terras no País apontados 
pelo analista. Reforçando a possibi-
lidade indicada por Cleber Soares, 
Castro ressalta a precificação da 
agropecuária nacional como opor-
tunidade, simultaneamente, com a 
valorização de sua agricultura sus-
tentável e encontrada nas inovações 
tecnológicas disponibilizadas à socie-
dade. 

Além de Cleber Soares e gusta-
do Spadotti Castro palestraram no 
evento Eduardo Riedel (governo 
do Estado de Mato grosso do Sul), 
Ana Amélia de lemos (senadora/
RS), francisco graziano (engenhei-
ro agrônomo e articulista) e Carolina 
Coelho (produtora rural). O fórum 
integrou a agenda técnica da insti-
tuição de pesquisa na 80ª Exposi-
ção Agropecuária de Campo grande 
– Expogrande, que segue até o dia 
15 na capital sul-mato-grossense, e 
foi promovido pela Acrissul (Associa-
ção dos Criadores de Mato grosso do 
Sul) e Embrapa.

Colaborou dalízia aguiar, 
da Embrapa-gado de Corte

SBA (Sistema Brasileira de Agronegócio) ofereceu além da transmissão ao vivo do evento através do Canal do Boi, também intermediou o talk show que permitiu a participação do públicos e dos telespectadores
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Audiências pública nos dias 6 e 23 de abril reune autoridades da área ambiental e lideranças ruralistas e da sociedade civil

gestão e proteção do Pantanal são debatidas em audiências

EIO AMBIEnTEM

A Audiência Pública para deba-
ter o Projeto de lei do Senado 
(PlS) 750/2011, que dispõe so-

bre a Política de gestão e Proteção do 
bioma do Pantanal, foi realizada na 
manhã de segunda-feira, 16, no Ple-
nário Deputado Júlio Maia, na Assem-
bleia legislativa de Mato grosso do 
Sul. O evento aconteceu por iniciativa 
do senador Pedro Chaves (PRb-MS), 
relator do projeto de lei no Senado, 
e intermédio do presidente da Casa 
de leis, Junior Mochi (PMDb), e do 
deputado beto Pereira (PSDb), vice-
presidente da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável 
da Assembleia legislativa. No dia 23 
de abril foi a vez de Cuiabá sediar a 
mesma audiência.

A Acrissul (Associação dos Criado-
res de Mato grosso do Sul) designou 
os diretores luiz Orcírio fialho de Oli-
veira e leonardo de barros para re-
presentá-la na audiência. luiz Orcírio 
foi pesquisador da Embrapa-Pantanal, 
tendo trabalhado em nota técnica so-
bre o assunto quando da sação do Có-
digo florestal, e leonardo de barros 
é produtor rural, pantaneiro e presi-
dente a AbPO (Associaçao brasileira 
de Produtores de Orgânicos). Segundo 
o presidente da Acrissul, Jonatan Pe-
reira barbosa, “a entidade vem sendo 
gerida de forma compartilhada e os 

representantes escolhidos reúnem to-
das as condições técnicas para debater 
quaisquer assuntos relativos ao Panta-
nal em quaisquer instâncias”.

Também participaram da audiência 
pública Roberto folley Coelho, lucia-
no de barros e Jorge Tupirajá, direto-
res da Acrissul.

Pedro Chaves considerou a rele-
vância de realizar a audiência públi-
ca em Campo grande. “Me alegro 
em estar na minha cidade com ob-
jetivo de encontrar caminhos segu-
ros para a preservação do Pantanal. 

Estamos aqui principalmente para 
ouvir, pois este é o papel das audi-
ências públicas. Dependemos muito 
deste bioma, a legislação ambiental 
para proteger o Pantanal ainda não 
existe e o homem pantaneiro perdeu 
competividade por falta de políticas 
públicas. O Senado está prestes 
a aprovar o PlS 750/2011, do ex-
senador blairo Maggi, e precisa de 
sugestões para o aperfeiçoamento 
do texto para trazer equilíbrio entre 
os interesses de produtores rurais e 
dos ambientalistas. A efetividade da 

proposta não depende só da União, 
mas dos governos estaduais, univer-
sidades, Organizações não governa-
mentais [ONgs], da sociedade, entre 
outros. A exploração econômica deve 
ser sustentável é possível fazer um 
projeto para defender todos que de-
pendem desta região”, assegurou.

O deputado estadual felipe Orro 
(PSDb), 3º secretário da Casa de 
leis e membro da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável, parabenizou a atitude do sena-
dor Pedro Chaves em trazer o deba-
te para o Estado. “Ao longo de toda 
minha vida conheci o Pantanal de 
Mato grosso do Sul e do Mato gros-
so. louvo o fato de nosso senador re-
latar um projeto tão importante para 
que possamos com tranquilidade, 
sem radicalismos, debater o assunto 
de uma forma tranquila como nosso 
senador propõe, já que o projeto foi 
aprimorado e está chegando próximo 
a um entendimento possível em que 
nós possamos todos sermos contem-
plados. Entendo a preocupação dos 
ambientalistas com a preservação do 
bioma Pantanal, que ainda é o bioma 
mais preservado até hoje. O Pantanal 
está contribuindo há muito anos para 
o Estado. A atividade no Pantanal é 
a mais penosa, a que mais exige tra-
balho e a que menos tem um retorno 

FOTOs | LuCiana nassaR | aLMs

Audiências públicas foram convocadas pelo senador Pedro Chaves, relator do projeto de lei 750/2011

Plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e galerias ficaram lotadas para acompanhar o debate; Acrissul foi representada pelos diretores Luiz Orcírio Fialho de Oliveira e Leonardo de Barros
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edição de conteúdo: viA livre comunicAção

canal 183 da net pelo Agrobrasil tv

Só contrabando justifica arroba do boi no Paraguai 
ser mais valorizada que em Mato Grosso do Sul

WWW.AcriSSul.com.Br

Suspeitas de operações clandestinas recaem sobre frigorífico no país vizinho que estaria sendo comprado por brasileiros

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul homenageou 
no di 2 de maio, em sessão solene, 44 profissionais de diferentes 
áreas que contribuíram para a geração de emprego e promoção do 
trabalho digno no Estado. Durante a homenagem foi entregue a 
cada um dos homenageados a Comenda do Mérito do Trabalho 
Ministro Wilson Fadul. O presidente da Acrissul (Associação 
dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Jonatan Pereira Barbosa, 
pecuarista e advogado, foi um dos homenageados. Jonatan Bar-
bosa foi deputado estadual e presidiu a Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso do Sul.

O evento, proposto pelo deputado Felipe Orro (PSDB), acon-
teceu no Plenário Deputado Júlio Maia, na sede da Assembleia 
Legislativa. Para o parlamentar, os trabalhadores precisam ser 
homenageados. “Criamos a Medalha em 2011, como comemora-
ção ao Dia Internacional do Trabalho para os que geram emprego 
digno em Mato Grosso do Sul. Creio que as homenagens servem 
de motivação às mais variadas personalidades”, declarou.

Jonatan Barbosa é homenageado com comenda pela Assembleia 

Jonatan recebe comenda indicado por Felipe Orro

Finalizada a Expogrande 80 
Anos, a Acrissul, já iniciou os 
preparativos para a realização 
da ExpoMS Rural 80 Anos, feira 
que acontece no segundo semes-
tre. A entidade ainda não definiu 
a data, mas a programação já traz 
confirmada a participação da As-
sociação Sul-Mato-Grossense dos 
Criadores de Nelore, com a tradi-
cional Exponelore, desta vez com 
a participação de animais mochos.

A feira terá ainda uma progra-
mação de shows, já com a sinaliza-
ção da consagrada dupla sertaneja 
Jorge &  Mateus.

Acrissul prepara a
ExpoMS Rural 2018

A Acrissul (Associação dos 
Criadores de Mato Grosso do Sul), 
através de seu presidente Jonatan 
Pereira Barbosa, está empenhada 
em elucidar um mistério e buscar 
uma justificativa plausível para o 
fato de que enquanto a arroba do 
boi gordo em Mato Grosso do Sul 
está variando entre R$ 130,00 e R$ 
132,00, no Paraguai a arroba do boi 
está no patamar dos R$ 165,00. Para 
Jonatan, a única justificativa é que 
animais comprados em MS estão 
sendo abatidos e contrabandeados 
para o País vizinho.

Segundo o presidente da Acris-
sul, que está acompanhando pes-
quisas feitas pela Iagro e pela Se-

magro MS, já houve a interdição de 
um frigorífico em Concepción, no 
lado paraguaio. E as suspeitas reca-
em também sobre uma outra planta 
em Pedro Juan Caballero (Paraguai), 
que inclusive estaria sendo vendida 

para um grupo empresarial brasileiro. 
“Existem 23 mil arrobas andan-

do em carretas sem documento por 
estradas sul-mato-grossenses prontas 
para desembarcar em Pedro Juan 
Caballero e de lá a carne é vendida 
para outras localidades dentro do 
Paraguai. E a R$ 165,00 a arroba”, 
levanta Jonatan.

A movimentação já começa inclu-
sive a incomodar também o vizinho 
Estado do Mato Grosso, hoje de-
tentor do maior rebanho bovino de 
corte do Brasil. Por aqui, a Acrissul 
vai continuar vigilante e empenhada 
em recuperar o mercado sul-mato-
grossense, que vem sofrendo desde 
o ano passado com uma sequência de 

fatores adversos, como a Operação 
Carne Fraca, a volta do Funrural e 
os escândalos envolvendo a delação 
premiada dos Irmãos Batista, donos 
do Grupo JBS, que inclusive opera 
no Paraguai.

Jonatan Barbosa lembra que Mato 
Grosso do Sul é considerado o Es-
tado com a melhor carne bovina do 
Brasil, resultado de décadas de inves-
timentos dos produtores em manejo 
nutricional e sanitário, em recupera-
ção de pastagens, em melhoramento 
genético e em boas práticas agrope-
cuárias, o que capacitou o setor a 
produzir uma carne que é exportada 
para o mundo todo, atendendo aos 
mais exigentes mercados.
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O julgamento morfológico do 
Cavalo Pantaneiro da Expogrande 
2018 aconteceu na quinta-feira (5 de 
abril) na Pista do Cavalo Pantanei-
ro, próxima ao Pavilhão de Equinos 
Luciano Leite de Barros, no Parque 
de Exposições Laucídio Coelho. A 
realização foi da Associação dos 
Criadores do Cavalo Pantaneiro de 
MS (ACCP-MS) em parceria com a 
Associação Brasileira de Criadores 
de Cavalo Pantaneiro (ABCCP).

Setenta e seis animais de cria-
douros de MS e de MT foram ava-
liados pelo jurado Paulo Zanda-
valli, especialista em morfologia de 
cavalos, que destacou a evolução 
da raça: “Foram avaliados animais 
de alto nível. É impressionante 
constatar o quadro evolutivo do 
Cavalo Pantaneiro. Esses animais 
estão cada vez mais atléticos e 
competitivos, o que contribui para 
a valoração da raça no mercado, 
especialmente devido a aptidão da 
raça para o esporte”.

No sábado pela manhã, 7 de abril, 
aconteceram as provas de tira-boi, 
prova que mostra a afinidade entre 
homem e cavalo e as habilidades de 

ambos. Em um curral em forma de 
8, a dupla de cavaleiros deve apartar 
as reses numeradas seguindo ordem 
crescente pré-determinada pelo árbi-
tro, em menor tempo, o que torna a 
prova emocionante.

Na sequência, a premiação dos 
resultados, à noite aconteceu o Lei-
lão do Cavalo Pantaneiro, no Tater-
sal de Elite da Acrissul, ocasião em 
que foram ofertados 35 animais dos 
melhores criadores da raça.

O presidente da Associação de 
Criadores do Cavalo Pantaneiro de 
MS (ACCP-MS), Alexandre Penna, 
explica que a raça está cada vez mais 
ganhando espaço no mercado: “É 
ideal para a planície e para o planal-
to, preza pela sustentabilidade e faz 
parte da nossa história. Na lida com 
o gado, o Cavalo Pantaneiro suporta 
altas temperaturas, tem o casco mais 
resistente e é excelente nadador. No 
mercado do turismo, sua docilida-
de é ideal para o trato com turistas. 
Nas competições esportivas, como o 
enduro equestre e as provas de laço, 
vem se destacando pela agilidade e 
fôlego”.

Colaborou Fábio Pelegrini

Resultado Julgamento Morfológico do 
Cavalo Pantaneiro Expogrande 2018

 
Campeã Junior: Maia do Bafo da Onça - proprietário: André Thuronyi - Poconé - MT
Reservada Campeã Junior: Granfina da Santa Rita - proprietário: Sérgio de França - Poconé - MT
Campeão Junior: Apogeu da AKS - proprietário: Munife Andrade Aragi - Corumbá - MT
Reservado Campeão Junior: Maverique do São Benedito - proprietário: Antônio Henrique de Aquino 
Teixeira - Poconé - MT
Campeã Potra Menor: Catita da Estrela Guia - proprietário: Antônio José Silva FIlho - Cuiabá - MT
Reservada Campeã Potra Menor: Alegria da Santa Clara - proprietário: Luiz Sávio Viegas Barros - 
Corumbá - MT
Campeão Potro Menor: Bacana da Baía Negra - proprietário: Pedro Manoel C. Costa - Aquidauana - MS
Reservado Campeão Potro Menor: Licor do São Benedito - proprietário: Antônio Henrique Teixeira - 
Poconé - MT
Campeã Potra: Kenyea do Bafo da Onça - proprietário: André Thuronyi - Poconé - MT
Reservada Campeã Potra: Feiticeira da Rancharia - proprietário: Munife Andrade Aragi - Corumbá - MS
Campeão Potro Maior: Joffreano do Jofre - proprietário: Aloisio Soares Gouveia - Miranda - MS
Reservado Campeão Potro Maior: Delírio da Esmeralda - proprietário: Antônio Henrique de Aquino 
Teixeira - Poconé - MT
Campeã Égua Jovem: Esplêndida da Santa Rita - proprietário: Antônio José da SIlva Filho e Oderlino 
Godoy- Cuiabá - MT
Reservada Campeã Égua Jovem: Rainha da Esmeralda - proprietário: Antônio Henrique Teixeira - 
Poconé - MT
Campeão Cavalo Jovem: Jato da Esmeralda - proprietário: Oderlino Godoy- Cuiabá - MT
Reservado Campeão Cavalo Jovem: Uno do Boqueirão - proprietário: Mardio de Almeida Lobo - Poco-
né - MT
Campeã Égua: Dama da Rancharia - proprietário: Sérgio de França - Poconé - MT
Reservada Campeã: LB Bolita - proprietário: Lalo Mujica de Barros - Corumbá - MS
Campeão Cavalo Adulto: Delegado da Rancharia - proprietário: Condomínio Abílio Leite de Barros - 
Corumbá - MS
Reservado Campeão Cavalo Adulto: Diário da Santa Rita - proprietário: Pedro Manoel Corrêa da 
Costa - Aquidauana - MS
Campeã Égua Sênior: Delícia da Morada da Serra - proprietário: Leandro Pio Silva Campos - Poconé - MT
Reservada Campeã Égua Sênior: Bromélia do São Bento - proprietário: Rodolfo Gomes da Silva -  
Poconé - MT
Campeão Cavalo Sênior: Boêmio do São Bento - proprietário: Rodolfo Gomes da Silva -  Poconé - MT
Grande Campeã: Dama da Rancharia - proprietário: Sérgio de França - Poconé - MT
Reservada Grande Campeã: Delícia da Morada da Serra - proprietário: Leandro Pio Silva Campos - 
Poconé - MT
Grande Campeão: Delegado da Rancharia - proprietário: Condomínio Abílio Leite de Barros - Corumbá 
- MS
Reservado Grande Campeão: Jato da Esmeralda - proprietário: Oderlino Godoy- Cuiabá - MT
Campeão Progênie de Pai: Campeão da Jotacá - Brilho da Ouro Forte e Amiga da Ouro Forte - pro-
prietário: Namir Brener - Poconé - MT
Segundo prêmio: Nativo da Promissão - Licor do São Benedito e Linda do São Benedito - proprietário: 
Antônio Henrique Teixeira - Poconé - MT
Terceiro Prêmio: Silêncio da Vazante do Castelo - Kojak do Bafo da Onça  e Magia do Bafo da Onça - 
proprietário: André Thuronyi - Poconé - MT
Primeiro Prêmio Progênie de Mãe: Estrela do Bafo da Onça - Kojak do Bafo da Onça  e Maia do Bafo 
da Onça - proprietário: André Thuronyi - Poconé - MT
 

Campeões Laço Técnico 
Cavalo Pantaneiro Expogrande 2018

Campeão: Delegado da Rancharia - proprietário: Condomínio Abílio Leite de Barros - Corumbá - MS
Reservado: Boêmio do São Bento - proprietário: Rodolfo Gomes da Silva -  Poconé - MT
Campeã: Bromélia do São Bento - proprietário: Rodolfo Gomes da Silva -  Poconé - MT
Reservada Campeã: Esplêndida da Santa Rita - proprietário: Antônio José da Silva Filho - Cuiabá - MT
Campeã Amador Fêmea: Patauá J.A. da Ás de Ouro - José Atanásio Lemos Neto - Bela Vista - MS
Campeão Amador Macho: Delegado da Rancharia - proprietário: Condomínio Abílio Leite de Barros - 
Corumbá - MS
Reservado Campeão Amador Macho: Uno do Boqueirão - proprietário: Mardio de Almeida Lobo - Po-
coné - MT
Melhor apresentador: Fagner “Pac”

Cavalo pantaneiro julga
76 animais na Expogrande

FOTO | diVuLgaçãO | FáBiO PELEgRini
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Uma das paradas do Cavalo 
Crioulo neste final de semana, de 12 
a 14 de abril, foi a capital do Mato 
Grosso do Sul: Campo Grande – ci-
dade localizada mais de 1.500 km 
de distância da sede da Associação 
Brasileira, em Pelotas (RS). Com 73 
animais confirmados na admissão 
técnica e muitas informações para 
trocar com os criadores da região, 
as atividades começaram pela Mesa 
Redonda promovida pela Comissão 
Jovem da ABCCC e finalizaram com 
a entrega de prêmios aos melhores 
da seletiva.

A mostra morfológica levou todos 
ao Parque da Expogrande, que abre 
portas à passaporte em suas edições. 
Ao entrarem em pista, as éguas com-
petidoras mostraram uma grande 
homogeneidade nas filas. Diferente 
dos machos, que apresentaram ca-
racterísticas distintas. No entanto, o 
jurado Lauro Martins, convidado a 
decidir quem seriam as quatro fême-
as e quatro machos passaporteados à 
Morfologia da Expointer, ressaltou 
que selo racial e estrutura não falta-
ram.

Ainda assim, o que mais lhe cha-
mou a atenção foram as potrancas 
menores e a potranca maior, que veio 
a ser escolhida à Melhor Exemplar 
da Raça, Hembra Linda do Mako 
- égua de propriedade da Cabanha 
Don Diló, localizada no Rio de Ja-
neiro. Além da colorada, a Cabanha 
ainda comemorou a vitória de mais 
uma Crioula com vaga garantida na 
Expointer: Ramon Zarzuela, com o 
título de 4 Melhor Macho. Emocio-
nado, o proprietário André Macha-
do não quis se manifestar. Afinal, 
era hora de levantar os prêmios para 
o alto e seguir o trabalho excelente 

cultivado até agora.
Nos machos, a conformação de 

Farrapo II do Barrozo foi o que o 
trouxe a puxar a fila – resultado que 
agradou muito um de seus proprie-
tários, Adolpho de Carvalho, que já 
tem muitos planos para o animal. 
“O Farrapo é um cavalo que sem-
pre nos trouxe muita alegria. Ele 
já foi minha sela para cavalgadas 
de longas distâncias e quando se 
mostrou um bom cavalo para os 
nossos usos, resolvemos então fa-
zer a preparação morfológica, que 
já tem dois anos. E, depois disso, 
se andarmos bem, vamos testá-lo 
funcionalmente para, depois dessa 
longa jornada, colher os frutos de 
seus produtos ” contou.

Para o analista de expansão, Lu-
cas Lau, que acompanha de perto a 
trajetória da raça e dos que criadores 
que a cultivam, há uma evolução sig-
nificativa na criação do Mato Gros-
so do Sul e também uma satisfação 
muito grande apresentada por eles. 
Opinião compartilhada pelo vice-
presidente de Comunicação e Ma-
rketing da ABCCC, Onécio Prado 
Júnior, que representou a diretoria na 
Exposição e participa ativamente há 
seis anos da seletiva. “Hoje já encon-
tramos em pista animais já nascidos 
aqui e com a marca dessas pessoas. 
Isso é muito importante para a nossa 
raça”, salientou.

 
RePResentação Feminina
O Núcleo de Criadores de Cava-

los Crioulos do Mato Grosso do Sul, 
com oito anos de cultivo à raça, conta 
hoje com o mandato de sua primeira 
presidente mulher, Anna Lucia Coe-
lho Paiva. Ela é a responsável por dar 
continuidade a um trabalho que vem 

Confira o resultado Oficial 
FÊMEAS
Grande Campeã e Melhor Exemplar da Raça
Hembra Linda do Mako, filha de Aqui Estoy da Santa Juvita e Carícia do Mako; criador Agro-
pecuária do Mako LTDA e expositores André Luiz e Rodrigo Machado, Cabanha Don Diló, Rio 
de Janeiro/RJ
 
Reservada Grande Campeã
Montana da Vendramin, filha de São João do Juncal Pandemônio e Gota D’água 200 da Ven-
dramin; criador e expositor Aldo Vendramin, Estância Vendramin, Palmeira/PR
 
Terceira Melhor Fêmea
Monalisa da Vendramin, filha de São João do Juncal Pandemônio e Enfesada de Los Campos; 
criador e expositor Aldo Vendramin, Estância Vendramin, Palmeira/PR
 
Quarta Melhor Fêmea
Ramon Zarzuela, filha de AS Malke Vulto e Obra Prima de Paineiras; criador GER Administração 
e Participações S/A e expositor Ricardo Gonzales Sant’anna, Sant’anna – Campo Grande/MS
 
MACHOS
Grande Campeão
Farrapo II do Barrozo, filho de Macanudo do Itapororó e Jóia Rara da Vila Velha; criador Marcos 
Gomes Antunes e expositores Adolpho de Carvalho, esposa e filhos, Cabanha Treze Linhas 
e San Clemente - Campos do Jordão e Passo Funco/SP
 
Reservado Grande Campeão
Meia Volta General, filho de JLS Hermoso e BT Sabrina; criadores e expositores Oswaldo 
Gutheil e Hilda Maria Goulart, Cabanha Meia Volta, Tapes/RS
 
Terceiro Melhor Macho
LGA Destaque, filho de Macanudo do Itapororó e Zambia do Barrozo; criador Luiz Fernando 
Silva Guerreiro e expositor Roberto Coelho, Fazenda San Francisco – Miranda/MS
 
Quarto Melhor Macho
Campana Don Maufer, filho de Facón 1069 Maufer e Campana Candobeira; criador Mário 
Móglia Suñé e expositores André Luiz e Rodrigo Machado/Vitor Stafani e Natália Machado, 
Cabanha Don Diló/ Cabanha Ferro Templado – Rio de Janeiro/RJ e Bagé/RS

Selo racial e estrutura 
marcam o passaporte do 

cavalo crioulo na Expogrande

colhendo muitos frutos e acrescentar 
com todo seu conhecimento. Além 
dela, o trabalho de Surama Ferreira, 
que atua há quatro edições seguidas 
na Passaporte Campo Grande como 
secretária de julgamento, também 
traz muita representatividade.

A cada despedida, ela recebe do 
núcleo o convite para retornar. In-
teressada e atenta, a Médica Veteri-

nária de 24 anos se sente lisonjeada 
por fazer parte das seletivas. “É gra-
tificante demais para mim e a cada 
evento formamos uma família. Sem 
dúvidas retorno na próxima expo-
sição”, garante. A jovem mora em 
Campo Grande/MS desde os 9 anos 
de idade e herdou a paixão por in-
fluência do pai, gaúcho e admirador 
Cavalo Crioulo.

FOTOs | diVuLgaçãO | FagnER aLMEida

Hembra Linda do Mako, grande campeã e melhor exemplar; Farrapo II do Barrozo, grande campeão



Palavra do Presidente
JONATAN PEREIRA BARBOSA – Presidente

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

Expogrande é tradição e evolução

Ouvimos críticas de que a Ex-
pogrande virou “Exposhow”. So-
bre isso temos a argumentar que a 
Acrissul, entidade promotora desta 
que é a maior feira agropecuária 
do Centro-Oeste, nunca parou no 
tempo e estamos acompanhando a 
evolução a todo momento. A Expo-
grande 80 Anos foi a maior prova 
de que isso é verdade. batemos re-
cordes em número de animais ins-
critos, seja para argola (elite), seja 
em currais (genética e rústicos) 
das mais variadas raças presentes.

O movimento dos leilões foi re-
corde, tanto em gado de corte, leite, 
rústicos e de elite, com média re-
gistradas em R$ 157 mil por leilão, 
tendo sido comercializados 3.400 

animais com uma movimentação de 
R$ 9,6 milhões em 18 leilões. Entre 
eles, destaques para os leilões de 
equinos das raças pantaneiro, quar-
to de milha e crioulo.

No setor da ovinocultura, a as-
sociação de criadores comemorou 
um feito: registrou a maior comer-
cialização de animais dos últimos 5 
anos, tanto em número quanto em 
volume de vendas.

A raça girolanda deu um verda-
deiro show na Expogrande, com 
recorde histórico de 120 animais 
inscritos, promovendo uma agen-
da inesquecível na feira, com jul-
gamentos, leilão, workshops e 
também a inauguração da Casa do 
Produtor de leite.

Destaca-se também o shopping 
de animais, campeonato do ranking 
nacional do nelore e o inédito julga-
mento de animais rústicos da raça 
brangus, que promoveu na Expo-
grande seu encontro nacional, a 
exemplo da Associação brasileira 
dos Criadores de Senepol.

Não deixamos de lembrar dos 
produtores e produtoras do amanhã, 
com visitações diárias de escolas da 
rede pública e privada de ensino, 
com acesso ao Parque de Diversões 
e ao Projeto fazendinha, onde rece-
beram orientações sobre a produção 
rural e conheceram mini-animais e 
o dia-a-dia do campo. Mais de 4 mil 
crianças visitaram assim o Parque 
laucídio Coelho ao longo da Expo-
grande.

Quando se fala em shows tam-
bém aí as crianças foram lembra-
das, com dois domingos destinados 
exclusivamente a este público, com 
apresentações de Patati Patatá e 
larissa Manoela, em programação 
com acesso a brinquedos variados, 
pipoca, lanches, refrigerantes, tudo 
gratuitamente. 

falando em shows, nesta edição 
da Expogrande foram realizados os 
melhores de todos os tempos, com 
multidões todos os dias. Um suces-
so absoluto. Aqueles que fogem da 
realidade devem admitir que a Acris-
sul oferece, como ofereceu, oportu-
nidade de lazer e entretenimento 
no único local seguro e organizado 
para receber a população em Campo 
grande. Este ano o setor de lazer 
da feira recebeu uma infra-estrutura 
jamais registrada em outras edições.

Nenhuma ocorrência negativa 
aconteceu durante a Expogrande. 
E que seja também considerado 
que Campo grande não sendo pri-
vilegiada com praias marítimas ou 
fl uviais, só pode mesmo contar com 
a Acrissul para oferecer o lazer a to-
dos que trabalham e, portanto, bem 
merecem.

vale ressaltar que a Expogran-
de, assim como a ExpoMS Rural, 
são eventos legalmente amparados 
por lei para suas promoções, sendo 
a Acrissul portadora de toda a docu-
mentação necessária para realizar 
o que faz.
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Brangus Brawir se destaca 
no julgamento de rústicos do 
Brangus Forte na Expogrande

FOTO | diVuLgaçãO

O touro Brawir A89 Profeta FIV conquistou o tí tulo de Supremo Grande Campeão do Brangus Forte

O touro Brawir A89 Profeta FIV e 
a novilha Brawir A92 Sultan FIV, do 
Santiago Fermin Wirsch, de Londrina 
(PR), conquistaram os títulos de Su-
premo Grande Campeão e Suprema 
Grande Campeã no julgamento de rús-
ticos durante o Brangus Forte. O even-
to foi promovido pela ABB no sábado 
(07/04), no decorrer da 80ª Expogran-
de, no Parque de Exposições Laucídio 
Coelho em Campo Grande (MS).

Além do Brangus Brawir, a exposi-
ção também contou com a presença de 
outros oito importantes criatórios da 
raça Brangus no Brasil, como Agrope-
cuária Guapiara de Castro (PR), Bran-
gus Santa Cruz de Tapejara (PR), Fa-
zenda Terra Boa de Guararapes (SP), 

Fazenda Tradição de Campo Grande 
(MS), BR Texas de Ponta Porã (MS), 
GAP Genética (MT), Fazenda Saga 
de Chapadão do Céu (GO) e Fazenda 
Poruína de Serranópolis (GO).

A mostra teve como jurado o técni-
co da ABB, Roberto Argollo Maciel, 
que avaliou 78 exemplares de animais 
rústicos, divididos em oito lotes de 
trios de machos, dez lotes de trios de 
fêmeas, além das sete fêmeas e oito 
machos individuais.

Após o julgamento, os vencedores 
receberam os prêmios, antes do Lei-
lão Brangus Forte no Tartesal de Elite 
2 do Parque de Exposições Laucídio 
Coelho.

O Leilão Brangus Forte, promovi-

do pela Associação Brasileira de Bran-
gus e realizado pela Leiloboi Leilões 
Rurais, teve um faturamento de R$ 
483.600,00, com a venda de 37 lotes da 
raça Brangus. A média geral ficou em 
R$ 13.070,27. O leilão foi realizado na 

noite de sábado (07/04), no Tartesal de 
Elite 2 do Parque de Exposições Laucí-
dio Coelho, durante o evento Brangus 
Forte em Campo Grande (MS), movi-
mentando a 80ª Expogrande.
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Marcelo Real, presidente da Girolando MS, ressalta crescimento da raça na entrega das premiações

Premiação da Melhor Fêmea Jovem da Expogrande 2018, criadora Aurora Cinato Real

Criador e expositor Reinaldo Moura Leite da Fazenda Genética Moura Leite; ao centro, a inauguração da Casa do Produtor de Leite; à direita Moura Leite e Família e o presidente da Acrissul, Jonatan Barbosa
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Raça girolanda tem participação recorde na Expogrande

A Associação dos Criadores de 
Bovinos da Raça Girolando de 
Mato Grosso do Sul premiou, 

no dia 14/4, no Tartesal 1, do Parque de 
Exposições Laucídio Coelho, em Cam-
po Grande (MS), na 80ª Expogrande, os 
campeões da 16ª Exposição Ranqueada 
da Raça Girolando. Ao todo participam 
do julgamento 119 animais nas catego-
rias 1/2 sangue, 1/3, 3/4 e 5/8. No total 
foram inscritos 119 animais para o jul-
gamento, uma participação recorde da 
história da raça na Expogrande.

Na composição racial 5/8 +3/8 Gir, 
os criadores campeões foram Rubens 
Belchior da Cunha Filho (1º), Ronan 
Rinaldi de Souza Salgueiro (2º), Denil-
son Lima de Souza (3º), Aurora Trefz-
ger Cinato Real (4º), Thiago Nogueira 
Lemos (5º), Sandro Antônio Maciel 
(6º) e Renato Prado Medrado (7º). Já 
na composição racial 3/4 Hol + 1/4 
Gir os criadores campeões são Aurora 
Trefzger Cinato Real (1º), Rodipa Agro-
pecuária (2º), Ronan Rinaldi de Souza 
Salgueira (3º), Renato Prado Medrado 
(4º) e Sandro Antônio Maciel (5º).

A composição racial 1/2 hol + 1/2 
gir tem como campeões os criadores 
Carlos Jacob Wallauer (1º), Denilson 
Lima de Souza (2º), Aurora Trefzger 
Cinato Real (3º), Fernando Antônio Le-
mos (4º) e Ronan Rinaldi de Souza Sal-
gueiro (5°). Na composição racial 1/2 
hol + 1/2 gir, os expositores campeões 
são Rodipa Agropecuária (1º), Carlos 
Jacob Wallauer (2º), Denilson Lima de 
Souza (3º), Aurora Trefzger Cinato Real 
(4º) e Fernando Antônio Lemos (5º).

Já na composição racial 3/4 hol + 
1/4 gir os expositores campeões são 

Aurora Trefzger Cinato Real (1º), Re-
nata Cox de Moura Leite (2º), Ronan 
Rinaldi de Souza Salgueiro (3º), Renato 
Prado Medrado (4º) e Sandro Antônio 
Maciel (5º). Na composição racial 5/8 
hol + 3/8 gir os expositores campeões 

foram Rubens Belchior da Cunha Filho 
(1º), Ronan Rinaldi de Souza Salgueiro 
(2º), Denilson Lima de Souza (3º), Au-
rora Trefzger Cinato Real (4º) e Thiago 
Nogueira Lemos (5º).

Na premiação de criadores e expo-

sitores, os campeões são Aurora Trefz-
ger Cinato Real (1º), Ronan Rinaldi de 
Souza Salgueiro (2º), Denilson Lima de 
Souza (3º), Carlos Jacob Wallauer (4º) 
e Rubens Belchior da Cunha Filho (5º). 
Para o proprietário da Fazenda Girolan-
do Pantanal, Denilson Lima de Souza, 
participa pela 6º vez consecutiva da 16ª 
Exposição Ranqueada da Raça Girolan-
do. “A competição mostra a qualidade 
dos animais e a morfologia ideal para a 
produção de leite”, comentou.

LeiLão VaLoRiZaDo
Organizado pelo Núcleo dos Cria-

dores de Girolando de Mato Grosso do 
Sul e promovido pela Leilogrande Lei-
lões Rurais, o 4º Leilão Girolando Top 
Leite MS realizado no dia 14 de abril na 
80ª Expogrande, comercializou fêmeas 
a R$ 15,6 mil. Com 50 lotes de alta qua-
lidade, o certame teve as participações 
dos animais da Fazenda Belas Artes, Fa-
zenda Embriza, Genética Moura Leite, 
Girolando Estância Maria, Girolando 
Fal, Girolando Fazendão, Girolando 
Pantanal e Girolando Real.

Segundo o pecuarista Marcelo Ren-
ck Real, que preside o Núcleo dos Cria-
dores de Girolando de Mato Grosso do 
Sul, o grande objetivo dos produtores 
rurais criadores de animais da raça é a 
busca pela melhoraria da produtivida-
de e da rentabilidade do leite, atividade 
de mais de 65 mil famílias no Estado. 
“Mato Grosso do Sul já foi o 15º em 
produção de leite no Brasil e, hoje, esta-
mos em 18º. Por isso, nós, os criadores, 
precisamos continuar investindo em ge-
nética e produção para melhorarmos o 
nosso desempenho”, garantiu.

Além dos 120 animais levados para pista, destaca-se também a importante inauguração da Casa do Produtor de Leite 
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AvALO ÁRABEC

Garanhão BRSB 40476 EZ IBN Ryad Jamaal, do Haras El Zahran, Campo Grande,  é o campeão da categoria Western PL Garanhões

arabian show teve 40 animais na pista da Expogrande

O garanhão BRSB 40476 EZ 
IBN Ryad Jamaal, criado 
pelo Haras El Zahran e de 

propriedade de Ueze Elias Zahran, 
de Campo Grande (MS), foi escolhi-
do, na Performance, como o Cam-
peão da Categoria Western PL Ga-
ranhões da 19ª Expogrande Arabian 
Show, o mais importante evento da 
raça de cavalos árabes de Mato Gros-
so do Sul, realizada de 6 a 8 de abril 
deste ano, durante a 80ª Expogrande.

Filho de Ryad El Jamaal com 
Jussara El Jamaal, Ryad Jamaal foi 
escolhido na apresentação dos me-
lhores cavalos árabes do Estado, na 
Pista de Julgamento Centro Equestre 
Acrissul, no Parque de Exposições 
Laucídio Coelho, em Campo Gran-
de (MS). Ele também foi 2º lugar na 
Categoria Western PL Sênior, 2º lu-
gar na Categoria Western Pleasure 
Amador, 3º lugar na 2ª Categoria 
Machos-Halter Amador e 3º lugar 
na 18ª Categoria-Campo Cavalo/
Garanhão Clássico.

Já na Halter o garanhão cam-
peão ouro do Campeonato Cava-
lo/Stallion Championship foi o 
BRSB 50558 Mirage Bril, filho de 
El Shakhyr com Estrela Bril, criado 
pelo Haras Brilho do Sol e de pro-
priedade de Braulio Fernandes de 
Araújo, de Ribas do Rio Pardo (MS). 
No Campeonato Junior Macho/JR 
Colt Championship, o campeão ouro 
foi RPA 171685 – Chehde Appren-
tice, filho de Thee Apprentice com 
Celline El Hylan, criado no Haras 
Engenho e de propriedade de Laucí-
dio Coelho Neto, de Maracaju (MS).

Entre as fêmeas a campeã ouro 
do Campeonato Junior Fêmea/JR 
Filly Championship é a égua RPA 
171686 Tarusha El Mashoor, filha 
de Mashoor Al Mohamadia com 

Turchiya MPE, criada no Haras En-
genho e de propriedade de Laucídio 
Coelho Neto, de Maracaju (MS). 
Já no Campeonato Potranca/Filly 
Championship a campeã é a BRSB 
51080 Nivvea JQ, filha de AF Ma-
den com Dhevla ATA, criada no Ha-
ras dos Faveiros e de propriedade de 
Jairo Queiroz Jorge, de Três Lagoas 
(MS).

O evento
Realizada pela ACCA/MS (Asso-

ciação dos Criadores de Cavalo Ára-
be de Mato Grosso do Sul), a 19ª Ex-
pogrande Arabian Show 2018 julgou 
40 animais de 13 expositores e serviu 

para mostrar a força do cavalo árabe 
em Mato Grosso do Sul, onde se so-
bressai a sua alta resistência devido 
às origens nos desertos do Oriente 
Médio, com temperaturas altíssimas 
durante o dia e baixíssimas durante 
a noite.

O julgamento morfológico desses 
espetaculares equinos tiveram o juiz 
norte-americano Johnny Downing, 
que veio dos Estados Unidos espe-
cialmente para avaliar a qualidade 
dos animais dos criatórios sul-mato-
grossense. Dono de um rebanho com 
mais de três mil cabeças de sangue 
árabe (Puro Sangue Árabe, Cruza-
Árabe e Anglo-Árabe), Mato Gros-

so do Sul é o 4º Estado do País em 
número de animais da raça.

Acostumados com clima seco e 
quente, os cavalos árabes têm um 
grande vigor físico e ótimo desem-
penho na lida com rebanhos, até 
mesmo no trabalho de longa dura-
ção, combinações perfeitas que fize-
ram desses equinos os preferidos dos 
criadores no Estado.

sERViçO:
Os resultados oficiais e completos 

podem ser conferidos no portal da 
Associação Brasileira dos Criadores 
de Cavalo Árabe (www.abcca.com.
br), no menu exposições/nacional

Julgamento e premiação de animais na Arabian Show da Expogrande 2018; com grandes criatórios, Mato Grosso do Sul é o 4º no País em número de animais
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CAR vai só até 31 de maio
O governo federal pror-
rogou para 31 de maio 
de 2018 o prazo para 
que produtores rurais 
de todo o país façam a 

inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
O decreto de prorrogação foi assinado hoje pelo 
presidente Michel Temer. A data final expirava 
no próximo dia 31 de dezembro. Em Mato gros-
so do Sul, até o dia 29 de dezembro, 55.824 
propriedades rurais, de um total de 80 mil, já 
foram inscritas no CAR.
A adesão ao CAR é uma das obrigatoriedades 
previstas no Código florestal, vigente no país 
desde 2013. Por isso, o governo já prorrogou 
algumas vezes o prazo de inscrição para dar 
mais tempo de agricultores e pecuaristas se re-
gularizarem. Quem não se inscrever poderá ser 
impedido de tomar crédito rural em agências 
bancárias, conforme a lei.

CNA destranca portos
A Confederação da Agricultura e Pecuária 

do brasil (CNA) obteve nesta terça, 24 de abril, 
uma vitória no Supremo Tribunal federal (STf) 
que irá permitir aos produtores rurais exporta-
rem cargas vivas pelo porto de Santos, SP.
A entidade havia entrado no STf com ação 
questionando uma lei municipal, publicada no 
último dia 19, que proibiu o trânsito de cargas 
vivas em Santos. Na ação, a CNA alegou que a 
lei é inconstitucional e cria “empecilhos desas-
trosos para o comércio exterior brasileiro, uma 
vez que proíbe o trânsito para a embarcação de 
carga viva em um dos maiores portos da Amé-
rica latina”.

Cana em queda
De acordo com dados do 4º e último levan-

tamento da safra de cana-de-açúcar 2017/2018, 
a produção foi de 633,26 milhões de toneladas, 
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Landau milionário 
Depois de uma intensa disputa de quase 

trinta minutos, com lances vindos de todos 
os cantos do País, o touro landau Da Di ge-
nio foi vendido em 50% para o pecuarista 
do Rio de Janeiro, Amândio Salomão, por R$ 
1.260.000,00. A venda foi concretizada duran-
te o leilão Elo de Raça realizado ontem (29), 
na Chácara Mata velha, em Uberaba/Mg, du-
rante a ExpoZebu.

“Investi no landau porque quero que ele 
contribua ainda mais para a pecuária do País. 
Ele não é nosso. É do Brasil”, afirmou Amândio 
Salomão, que também garantiu cerca de 10 
mil doses de sêmen do touro reprodutor, que 
é o grande destaque de sua geração.

feliz também estava o gerente do Nelore 
Di genio, Antonio Aurico, que comemorou os 
ótimos resultados. “foi o reconhecimento do 
nosso trabalho de seleção. O mercado valori-
zou a nossa busca por animais raçudos e pro-
dutivos. Uma noite histórica para o Nelore Di 
genio e para a pecuária brasileira”, destacou.

filho de brado da Santa Marina em vaca 
fajardo crioula da Di genio, o jovem landau 
Da Di genio, com apenas cinco anos de idade, 
já tem mais de oito mil filhos com Registro Ge-
ral de Nascimento (RgN) da Associação brasi-
leira dos Criadores de Zebu – AbCZ e um total 
de 14.815 filhos comunicados até o momento. 

o que corresponde a 3,6% a menos em relação à 
safra anterior, que foi de 657,18 milhões de t. A 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
publicou os resultados do estudo na terça-feira 
(24), no site da estatal e aponta que, apesar da 
maior produtividade na região Nordeste isso aca-
bou não impactando o aumento da produção, 
em função do resultado das demais regiões. O 
boletim mostra ainda que a diminuição reflete 
a área colhida, que fechou em 8,73 milhões de 
hectares em queda de 3,5% se comparada à sa-
fra 2016/17. 

Pecuária enfraquecida
Segundo levantamento 
do Cepea, os preços do 
boi gordo finalizaram o 
primeiro quadrimestre de 
2018 enfraquecidos. Con-
siderando-se as médias 

mensais, o Indicador do boi ESALQ/BM&FBovespa 
(estado de São Paulo, à vista) caiu 3,56% na par-
cial deste ano. O valor médio de abril, especifica-
mente, foi o menor desde agosto de 2017, quando 
a arroba era negociada a R$ 138,52, em termos 
reais – valores foram deflacionados pelo IGP-DI de 
março/18. Esse cenário se deve, especialmente, 
ao fraco ritmo das vendas da carne no mercado 
brasileiro, visto que a oferta de boi gordo para 
abate não está elevada. Muitos agentes do setor 
consultados pelo Cepea afirmam que ainda não 
sentiram a recuperação da economia esperada 
para o brasil neste ano.  Fonte: Cepea
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indicadores
mercAdo FíSico do Boi Gordo - 08.05.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 140,00 estável 08/05/18 44,78
Araçatuba 139,00 -R$ 1,00 08/05/18 44,46
Lins 140,00 estável 08/05/18 44,78
Pres. Prudente 140,00 estável 08/05/18 44,78
Pres. Venceslau 140,00 estável 08/05/18 44,78
S. J. Rio Preto 138,00 estável 08/05/18 44,14
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 132,00 estável 08/05/18 42,22
Dourados 130,00 -R$ 1,00 08/05/18 41,58
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 128,00 estável 08/05/18 40,94
Araputanga 131,00 -R$ 1,00 08/05/18 41,90
Barra do Garças 131,00 estável 08/05/18 41,90
Cáceres 132,00 estável 08/08/18 42,22
Cuiabá 132,00 estável 08/05/18 42,22
Juara 129,00 R$ 0,50 08/05/18 41,26
Juína 129,00 estável 08/05/18 41,26
Rondonópolis 132,00 estável 08/05/18 42,22
Tangará 132,00 estável 08/05/18 42,22
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 124,00 estável 08/05/18 39,66
Mineiros 123,00 estável 08/05/18 39,34
Palmeiras de Goiás 125,50 estável 08/05/18 40,14
Preço à vista.

Pr r$/@ diferença data uS$/@
Guarapuava 140,00 estável 08/05/18 44,78
Londrina 140,00 estável 08/05/18 44,78
Maringá 138,00 estável 08/05/18 44,14
Curitiba 140,00 estável 08/05/18 44,78
Ponta Grossa 140,00 estável 08/05/18 44,78
Umuarama 142,00 estável 08/05/18 45,42
Preço à vista.

mG r$/@ diferença data uS$/@
Triângulo Mineiro 132,00 estável 08/05/18 42,22
Norte de Minas 133,00 estável 08/05/18 42,54
Preço à vista.

Sc r$/@ diferença data uS$/@
Rio do Sul/Ibirama 148,00 estável 08/05/18 47,34
Chapecó 138,50 estável 08/05/18 44,30
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 – 08.05.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 128,00 estável 08/05/18 40,94
Araçatuba 128,00 estável 08/05/18 40,94
Lins 132,00 R$ 1,00 08/05/18 42,22
Pres. Prudente – – 08/05/18 –
Pres. Venceslau 128,00 estável 08/05/18 40,94
S. J. Rio Preto 126,00 -R$ 2,00 08/05/18 40,30
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 121,50 estável 08/05/18 38,87
Dourados 121,00 -R$ 1,00 08/05/18 38,71
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 120,00 estável 08/05/18 38,39
Araputanga 123,00 estável 08/05/18 39,34
Barra do Garças 125,00 estável 08/05/18 39,98
Cáceres 125,00 estável 08/05/18 39,98
Cuiabá 123,00 estável 08/05/18 39,34
Juara 119,00 estável 08/05/18 38,07
Juína 120,00 estável 08/05/18 38,39
Rondonópolis 124,50 estável 08/05/18 39,82
Tangará 123,50 estável 08/05/18 39,50
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 118,00 estável 08/05/18 37,75
Mineiros 117,00 estável 08/05/18 37,43
Palmeiras de Goiás 119,50 estável 08/05/18 38,23
Preço à vista

mercAdo Futuro do Boi Gordo - 08.05.2018

vencimento  Fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Jun/18 142,25 -0,25 276 116  

Jul/18 144,80 0,15 638 20  

Ago/18 145,75 0,25 348 75  

Set/18 147,60 -0,75 108 76  

Out/18 149,15 -0,75 3.470 285  

Nov/18 148,85 -0,75 39 1  

Dez/18 148,85 -0,75 89 0

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

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

08/05/2018 1.166,99 -1,24% -0,92% 326,80

07/05/2018 1.181,69 1,12% 0,33% 332,49

04/05/2018 1.168,62 -0,11% -0,78% 331,80

03/05/2018 1.169,95 -1,11% -0,67% 331,81

02/05/2018 1.183,07 0,45% 0,45% 333,45
Fonte: CEPEA

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


