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Seminário internacional
em junho debate efeitos 
dos gases de efeito estufa 
Tida como vilã na geração de GEE, pesquisas
minimizam a responsabilidade da pecuária

FOtO | DIVULGAÇÃO

Campo Grande (MS) re-
cebe entre os dias 7 e 9 de 
junho de 2016, o II Simpósio 
Internacional sobre Gases de 
Efeito Estufa na Agropecuária 
(II SIGEE), com o objetivo de 
atualizar os conhecimentos 
sobre a dinâmica dos gases 
de efeito estufa (GEEs) nos 

diferentes sistemas de produ-
ção agropecuários. Realizado 
pela Embrapa e Sistema Fa-
masul, o II SIGEE chega seis 
anos após a realização da 1ª 
edição, 2010, que levantou as 
iniciativas até então existen-
tes no País em relação à emis-
são de GEEs na pecuária. A 

Plano Agrícola 2016-2017
tem juros maiores e prevê
liberar R$ 202,8 bilhões
Os juros foram ajustados, com taxas 
que variam de 8,5% a 12,75% ao ano.
Um dos destaques é o crescimento 
de 20% dos recursos para custeio e 
comercialização a juros controlados. 

CRÉDITO RURAL

7 9
ACRISSUL EM AÇÃO

Comercialização em leilões na feira 
desse ano movimentou quase R$ 20 
milhões; destaque fi cou com a raça 
senepol, que registrou a média de 
R$ 40 mil/animal na Expogrande.

Expogrande vende mais
de 12 mil animais em 23
leilões este ano

De 20 a 26 de Junho
Três Lagoas • MS

edição 2016 apresentará os resultados 
mais recentes das pesquisas realizadas 

no Brasil pela Embrapa e parceiros.
CENÁRIO RURAL
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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
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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

Abate de bovinos em 2015: Recomposição do rebanho
POR FELIPE REIS – SCOT CONSULTORIA

Em março, o Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Esta-
tística (IBGE) divulgou os 
dados consolidados de aba-
tes de bovinos no Brasil em 
2015.

E o resultado. Queda em 
relação ao ano anterior. Em 2015 foram 30,64 mi-
lhões de bovinos abatidos sob algum tipo de inspe-
ção, retração de 9,6% em relação a 2014.

A maior retenção de fêmeas colaborou e fez o 
peso médio das carcaças aumentar 2,8% em 2015, 
chegando a 244,5 kg/animal.

Observando a consolidação dos abates de bovino 
no Brasil, fi cou claro que, em 2015, a recomposi-
ção do rebanho começou a dar sinais de melhora, a 
participação de fêmeas no abate teve queda de 2,9 
pontos percentuais, em relação ao ano anterior.

Os números recém-divulgados pelo IBGE con-
fi rmam as análises da Scot Consultoria, e o ter-
mômetro utilizado pela empresa foi a vontade do 
recriador e do invernista em comprar bezerro, e, 
além disso, a falta de oferta, confi rmada pela reten-
ção de fêmeas para produzir bezerros e animais de 
reposição, colaborou para a valorização.

Essa retenção de fêmeas deve continuar ao longo 
de 2016. Isso, baseado no último ciclo pecuário, 
onde a participação de fêmeas no abate chegou 
a 36,0%, percentual um pouco distante do atual 
(38,9%) e no preço atrativo de venda da reposi-
ção.

Seguindo a média do último ciclo pecuário, ainda 
devemos ter de um a dois anos a mais de reten-
ção.

Porém a retenção de fêmeas ainda não resultou 
em maior oferta de animais para o abate, sendo 
assim, para 2016, o preço da arroba dos animais 
terminados deve permanecer mais fi rme do que os 
animais de reposição.

A oferta de boiada deve aumentar em 2017, que 
será o bezerro concebido em 2015. Portanto, tere-
mos ainda dois anos de diferença para esse bezerro 
chegar ao mercado.

Contudo, essa é uma análise do ponto de vista de 
preço relativo, o preço do bezerro permanece valo-
rizado frente ao boi gordo, portanto pode ocorrer 
um ajuste nos preços ao longo desse ano.

Em São Paulo, o primeiro trimestre desse ano 
mostrou queda de preço ofertado pelo bezerro, já 
para o boi gordo houve valorização da arroba, evi-
denciando esse ajuste.

Analisando a participação de fêmeas no abate por 
estado, podemos ver que em Rondônia a situação 
não é a mesma do restante do país. Rondônia apre-
sentou um aumento de quase 12,0% na participação 
de fêmeas no abate, em 2015.

Isso porque a demanda está abaixo da oferta, 
gerando desvalorização da arroba do animal ter-
minado. Das trinta e uma praças pesquisadas pela 
Scot Consultoria, Rondônia possui o boi gordo com 
a arroba menos valorizada.

Olhando os anos anteriores, Rondônia vinha sen-
do o estado com a maior queda de participação 
de fêmeas nos abates, ou seja, a recomposição do 
rebanho bovino começou antes dos demais esta-
dos.

Com isso a oferta de animais aumentou e per-
mitiu as indústrias aplicarem uma estratégia de 
redução de preços. Com a desvalorização os pro-
dutores estão aumentando o descarte de fêmeas, 
justamente em consequência de um mercado menos 
favorável.

Já em Tocantins, onde o sistema de cria prevale-
ce, ocorre o inverso. O estado teve a maior retenção 
de fêmeas dentre os analisados pelo IBGE. A par-
ticipação de vacas e novilhas no abate total foi de 
26,0%. Os produtores estão retendo uma porcenta-
gem maior de fêmeas, tendo em vista a valorização 
dos animais de reposição.

A participação de fêmeas nos abates caiu mais 
no Tocantins, em Goiás, São Paulo, no Pará e no 
Maranhão. Em consequência disso, pode-se espe-
rar, para os próximos anos, que a produção de be-
zerros aconteça de forma mais acentuada nesses 
estados.

Além de Rondônia, Rio de Janeiro, Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul lideram como estados com 
menor retenção de matrizes.

Vale ressaltar que estes números são indicadores 
e provém uma tendência de mercado. Sendo este 
um bom ponto de partida para entender onde a 
oferta irá melhorar comparativamente com os anos 
anteriores.

A perspectiva é de que ocorra um ajuste nos pre-
ços ofertado pelo bezerro, contudo, esta ainda deve 
ser uma categoria valorizada comparada ao boi em 
2016.
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Balança comercial do agro registra 
superávit de US$ 7,1 bi em abril
Exportações do agronegócio tiveram alta de 14,3% em relação ao 
mesmo período do ano passado; outros setores tiveram déficit

Agronegócio S.A.

A balança comercial do agrone-
gócio teve superávit em abril 
de 2016. As exportações do 

setor ultrapassaram as importações 
em US$ 7,1 bilhões. Enquanto isso, 
os outros produtos brasileiros tive-
ram déficit de US$ 2,2 bilhões. “Se 
não fosse o setor agrícola, a balança 
comercial total do Brasil teria re-
sultado negativo”, avaliou a secre-
taria de Relações Internacionais do 
Agronegócio, Tatiana Palermo, em 
entrevista coletiva nesta segunda-
feira (9). No mês passado, a balança 
brasileira como um todo somou US$ 
4,8 bilhões.

As exportações do setor agro-
pecuário cresceram 14,3% no mês 
passado em relação ao mesmo perí-
odo de 2015. O faturamento somou 
US$ 8,08 bilhões, o que representa 
52,5% de todo o valor exportado 
pelo Brasil.

“Esse crescimento das vendas 
externas ocorreu apesar da queda 
quase generalizada dos preços in-
ternacionais dos produtos agrope-
cuários”, analisou a secretária. Ape-
nas carne de peru, álcool e frutas 
tiveram aumento no preço médio 
de exportação em abril deste ano. 
Segundo Tatiana, o aumento de 

14,3% das exportações ocorreu em 
função do incremento da quantidade 
exportada de diversos produtos do 
agronegócio.

No complexo soja, o volume 
embarcado chegou a 11,6 milhões 
de toneladas, um recorde para os 
meses de abril. Em nenhum mês 
de abril de toda a série histórica 
(1997 a 2016), as exportações do 
setor ultrapassaram 10 milhões de 
toneladas.

Em faturamento, o complexo soja 
somou US$ 4,04 bilhões, crescimen-
to de 30,6% em relação ao mesmo 
período do ano. O principal produto 
exportado foi a soja em grão, res-
ponsável por 87,3% do total das 
vendas externas do setor. Em abril 
deste ano, o Brasil exportou 10,1 mi-
lhões de toneladas de soja em grão 
(+54%) e 1,43 milhão de toneladas 
de farelo (+19,5%). “Ainda temos 
soja para exportar em maio e junho 
com boa tendência de negócios no 
comércio internacional”, lembrou 
Tatiana Palermo.

Outro destaque nas vendas exter-
nas brasileiras foi o setor de carnes, 
com faturamento de US$ 1,2 bilhão, 
alta de 4,4% sobre abril de 2015. 
Sozinha, a carne de frango cresceu 

9,7%. “O Brasil já é o maior expor-
tador mundial desse tipo de carne, 
com uma participação de cerca de 
25% do mercado mundial no ano 
passado. Caso o desempenho das ex-
portações continuem nesse ritmo, o 
país vai ganhar ainda mais espaço”, 
observou a secretária.

A Ásia continua sendo o principal 
destino dos produtos agropecuários. 
Em abril deste ano, as vendas para a 
região atingiram US$ 4,37 bilhões, 
aumento de 33% em relação ao mes-
mo período do ano passado. Com 
esse valor, a participação da Ásia 
chega a 54,1% do total das expor-
tações brasileiras do agronegócio, 
o que representa um recorde para 
um mês de abril, em toda a série 

histórica, que começou em 1997.
Cerca de 74% das vendas para a 

Ásia tiveram como destino a China 
(US$ 3,23 bilhões). As exportações 
de soja em grão para esse país su-
biram de US$ 1,9 bilhão em abril 
de 2015 para US$ 2,8 bilhão em 
abril de 2016. Sozinho, o grão foi 
responsável por 86,7% das expor-
tações brasileiras do agronegócio 
para os chineses.

A Secretaria de Relações Inter-
nacionais do Agronegócio do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa)  também 
divulgou o balanço das exportações 
do acumulado de 2016 e dos últimos 
12 meses.

(Com informações do Mapa/Secex)
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Plantando Tecnologia e Colhendo Resultados.

67 3342.2655
R. Dos Ipês, 74 - B. Jockey Club

Cep: 79.080-630 - Campo Grande/MS
www.graotec.com.br

Alta Tecnologia
Maior Vida Útil
Ótima Reflexão

Solar

Melhor Custo Beneficio
Melhor Resistência

Melhor Matéria-prima
Melhor Garantia

SUPERLONA
Lonas para Silagem

Cobertura de Adubo
Cobertura de Calcário

Coberturas de Algodão

Exportações de milho dispararam e preço interno do produto virou entrave para confinamentos

O recorde nas exportações de mi-
lho em 2015 reduziu os estoques do 
grão para o atual período de entres-
safra. A demanda interna chegou e os 
preços já dispararam mais de 70%. Em 
uma reação em cadeia, o custo da ali-
mentação animal subiu e se tornou o 
principal entrave para os pecuaristas 
que confinam gado.A prática permite 
melhores resultados na terminação 
do boi, como ganho de peso em um 
tempo médio de 90 dias.

O incremento acontecerá entre 
os pecuaristas que adotam a prática 
como estratégia para fluxo de caixa.

Confinamento deve crescer 
de 2%a 40%
O superintendente de marketing 

e comercial da Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu (ABCZ), Juan 
Lebron, estimou nesta segunda-feira 
(2/5), que o confinamento de gado em 
2016 deve crescer 2% a 4%. O incre-
mento, segundo ele, acontecerá entre 
os pecuaristas que adotam a prática 
como estratégia para fluxo de caixa. 
Já entre os que têm no confinamento 
sua principal atividade, a tendência, 
acrescentou, é de estabilidade.

“Dá para pensar em um aumento 
geral do confinamento entre 2% e 
4%”, estimou Lebron durante a Expo-
zebu. No fim de março, a Associação 
Nacional dos Confinadores (Assocon) 
evitou fazer projeções, alegando que 
a disparada dos preços do milho no 

mercado interno dificultava o cálculo 
antecipado. Em 2015, cerca de 800 mil 
cabeças foram engordadas no cocho.

O grão é uma das bases para a ra-
ção do boi e a dieta representa entre 
70% e 80% das despesas dos boitéis 
. A Assocon enxerga um crescimento 
na ordem de 23% neste desembolso, 
na variação anual. Ainda assim, o ana-
lista de mercado da Scot Consultoria, 
Alex Lopes, acredita que é possível 
obter um retorno de 2% a 3% sobre 
o investimento. Em 2014, este último 
percentual já atingiu 8%.

Cenário
Por um motivo ou outro, a prática 

de confinamento vem caindo. Desde 
meados de 2013, o aumento no valor 
do bezerro para reposição se tornou 
um problema. No ano passado, além 
disso, o fechamento de plantas frigorí-
ficas limitou ganhos da arroba durante 
o segundo semestre. O resultado foi 
um confinamento 5% menor, segundo 
a Assocon. A retração foi de 769 mil 
para 731 mil cabeças.

A projeção inicial, divulgada no fi-
nal de 2015, é de que este ano haveria 
uma nova queda no índice, de 3,5%. 
O número pode até ficar estável, mas 
não acredito em perspectivas positi-
vas, admite Jesus.

Como alternativa, estes pecuaristas 
que saírem dos boitéis devem apostar 
no semiconfinamento ou no confina-
mento a pasto, dentro da própria fa-

GRONEGÓCIO S.AA
Preço do milho dispara mais de 70% e trava avanço do confinamento
Associação de Confinadores evita falar em projeções, mas ABCZ estima que este ano volume de gado confinado deve crescer de 2 a 4%

zenda. O que não tende a acontecer 
é o encerramento integral da prática, 
visto que trata-se de bovinos com tec-
nologia embarcada, aditivos na ali-
mentação e até genética modificada. 
Partir totalmente para o pasto, ou me-
lhor não sair dele, dificulta a diluição 
dos custos do processo.

Reversão
O especialista da Scot alerta para 

uma mudança no ciclo vigente para 
a pecuária. Entre os anos de 2010 a 
2013, havia ampla oferta de animais 
e os valores da arroba caminhavam 
pressionados. Começou, então, o aba-
te de fêmeas (matrizes) para regular 
a disponibilidade de animais. O jogo 
virou, os preços do bezerro para re-
posição avançaram e se tornaram um 

entrave. De 2014 em diante, as fêmeas 
passaram a ser retidas. Hoje, um boi 
magro para reposição custa em torno 
de R$ 2.030, algo não muito distan-
te dos R$ R$ 1.960 de março do ano 
passado. Ultrapassada a disparidade 
entre estes valores, a tendência é que 
a oferta volte a ser maior a partir do 
ano que vem.

O confinamento, de fato, não vai 
deixar de existir, ele vai depender de 
uma maneira mais estratégica. Se o 
pecuarista não intensificar a termina-
ção do gado neste ano, aproveitando o 
patamar positivo, corre o risco de ter 
comprado um bezerro caro e vender a 
preços baixos em 2017 , explica Lopes. 
Junto à oferta maior, o próximo ano 
deve manter a redução na demanda 
interna e externa pela carne.
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As águas de maio

Análise HYBERVILLE NETO 
– Da Scot Consultoria

Figura 2.
Distribuição das chuvas em São Paulo e abates de machos, fêmeas e 
totais. 

Figura 1. 
Variações de preços do boi gordo em São Paulo entre abril e maio 

Fonte: Scot Consultoria – www.scotconsultoria.coom.br

Obs: Participação média de cada mês nos abates totais do ano e 
categoria, média entre 2000 e 2015. 
Média, em mm/mês, das estações em São Paulo (normais 
climatológicas). Ressaltamos que a curva de precipitação é semelhante 
na maior parte do Brasil Central. 
Fonte: IBGE / INMET. Elaboração: Scot Consultoria – 
www.scotconsultoria.com.br

Suplementar depende da disponi-
bilidade de caixa para a compra do 
suplemento e para suportar o atraso 
da receita das boiadas, dentre outros 
fatores que afetam a decisão.

O último ano parecia difícil de ser 
previsto. Aí veio 2016 e seu anteces-
sor ficou simples, não pelo motivo 
óbvio de já ter passado, mas porque 
o cenário complicou bem.

O ano começou com alguns pon-
tos pacíficos entre os que tentavam 
traçar um cenário para o boi gordo, 
mas nem isto temos mais. Até sobre 
as exportações de carne, promissoras 
e, que têm mesmo ido bem, o dólar faz 
pairar alguma dúvida.  

Em um ano de incertezas, vamos 
analisar o curto prazo e tentar traçar 
um cenário para o início da seca, fo-
cando na oferta de boiadas. 

A desova de final de safra
Normalmente entre abril e maio 

cai o volume de chuvas, afetando as 
pastagens e a sua capacidade de su-
porte. Com isto o pecuarista possui 
duas opções, ou vende ou suplemen-
ta.

Suplementar depende da disponi-
bilidade de caixa para a compra do 
suplemento e para suportar o atraso 
da receita das boiadas, dentre outros 
fatores que afetam a decisão. 

O pecuarista que vê a boiada já 
podendo ir para o gancho e o pasto 
piorando. Muitas vezes, opta pela 
venda. 

Esta decisão, tomada por uma 
grande massa de produtores simul-
taneamente, provoca um aumento da 
oferta de boiadas e pressiona negati-
vamente o mercado do boi gordo. A fi-
gura 1 mostra as variações dos preços 
entre abril e maio em São Paulo. 

Na média do período a queda foi 
de 1,4%, com valorizações em apenas 
dois anos. 

Em 2008 houve redução de 6,6% 
nos abates formais, segundo o Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), devido às fêmeas que foram 
para o gancho nos anos anteriores. 

Isto gerou preços firmes ao longo de 
todo o ano e pode ter influenciado o 
movimento incomum de alta.  

Para 2004 as chuvas em maio, aci-
ma da normal climatológica, podem 
ter colaborado com a retenção dos 
bovinos e manutenção do mercado 
firme. 

Quedas de preços em maio são 
mais frequentes que altas e ocorrem 
principalmente em função da saída 
concentrada de bovinos (desova). 

A figura 2 mostra a distribuição 
média dos abates de machos, fêmeas 
e totais (2000 a 2015), além da dis-
tribuição das chuvas. Em março, por 
exemplo, a linha laranja mostra que, 
em média, 9,15% das fêmeas abatidas 
no ano vão para o gancho. 

 Observe que os abates de ma-
chos são mais concentrados a partir de 
maio (linha azul), enquanto as fêmeas 
têm redução no segundo semestre. A 
concentração de fêmeas no começo do 
ano ocorre pelo descarte reprodutivo 
e pela engorda da categoria ocorrer 
basicamente em pastagens. 

Vale destacar que cada estado tem 
um perfil de chuvas e de pecuária. 
Usamos praças ou totais nacionais 
com o objetivo de ilustrar o raciocí-
nio.  

Expectativas para esse ano
As projeções de chuvas para os 

próximos meses indicam precipitações 
acima da normal climatológica nos 
estados ao sul do Brasil, o que pode 
amenizar a chegada da seca. Com o 
período seco chegando menos brus-
camente, tende a ocorrer uma menor 
concentração de vendas. 

No Norte, a expectativa é de chu-
vas abaixo da normal climatológica 
para o curto prazo. Isto pode concen-
trar a venda de boiadas.

Há mais dois pontos importantes 
a serem avaliados. Um é a retenção 
que pode ter ocorrido em março, in-
fluenciada pela forte pressão de baixa 
no mercado. 

Estes bovinos, que não foram ven-
didos no último mês, tendem a estar 

em um peso maior na chegada da seca, 
o que pode influenciar na opção pela 
venda, uma vez que suplementá-los 
poderia ser menos eficiente, ou mes-
mo necessário, que para animais mais 
leves ou não terminados.

O terceiro ponto que gera as expec-
tativas para maio é a oferta de fêmeas. 
Embora representem menos da meta-
de dos abates, elas compuseram, na 
média de 2000 a 2015, 39,6% do total 
em maio. 



7MAIO 2016

RÉDITO RURALC
Plano Agrícola 2016/2017 
prevê liberação de R$ 202 
bilhões a partir de julho
Com juros mais altos, entre 8,5% e 12,75% ao ano, governo 
anuncia crédito para custeio, comercialização e investimento 

A ministra Kátia Abreu (Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento) 
afirmou que o Plano Agrícola e 

Pecuário (PAP) 2016/2017, lançado na 
quarta-feira (4) pela presidente Dilma 
Rousseff, vai garantir mais uma safra 
histórica ao país. O plano destinará 
R$ 202,88 bilhões de crédito aos pro-
dutores rurais brasileiros, aumento 
de 8% em relação ao ano anterior.

Um dos destaques é o crescimen-
to de 20% dos recursos para custeio 
e comercialização a juros controla-
dos. A modalidade contará com R$ 
115,8 bilhões. Os juros foram ajusta-
dos, com taxas que variam de 8,5% 
a 12,75% ao ano.

Para a ministra, o valor recorde 
de crédito alcançado neste plano é 
“a prova de que estamos no caminho 
certo”. Ela agradeceu o apoio inte-
gral de Dilma Rousseff à agricultura 
brasileira e às políticas públicas vol-
tadas para o setor.

“Sei que as turbulências pelas 
quais passamos hoje tornam ainda 
maior o desafio de quebrar recordes, 
mas sou testemunha que seu empe-
nho pessoal possibilitou que supe-
rássemos as dificuldades normais na 
construção de um plano tão amplo 
como este.  Seu empenho nos possi-
bilitou assegurar aos produtores ru-
rais que o apoio de crédito tornará 
possível uma outra safra histórica e, 
acima de tudo, o cumprimento do ca-
lendário agrícola brasileiro”, afirmou 
Kátia Abreu à presidente.

O plano traz diversas inovações 
em relação aos anteriores. Na pecu-
ária de corte, a aquisição de animais 
para recria e engorda deixa de ser 
considerada investimento e passa 
para a modalidade de custeio. A mu-
dança vai proporcionar ao produtor 
mais recursos e agilidade na contra-
tação do crédito.

O Programa de Modernização à 
Irrigação (Moderinfra) prevê incen-
tivos à aquisição de painéis solares 
e caldeiras para geração de energia 
autônoma em cultivos irrigados.

Outra novidade é que o Ministério 
da Agricultura negociou com os ban-
cos a emissão de Letras de Crédito 
do Agronegócio (LCAs) para os pro-
dutores a juros controlados. Nos pla-
nos anteriores, não havia essa opção. 
Os juros eram livres e, consequente-
mente, menos atrativos ao setor pro-
dutivo. Além disso, os Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio (CRAs), 
emitidos por empresas que desejam 
atrair investidores, poderão ser cor-
rigidos em moeda estrangeira desde 
que lastreados na mesma condição.

O Plano Agrícola e Pecuário 
2016/2017 entra em vigor no dia 
primeiro de julho deste ano e se es-
tende até 30 de junho de 2017.
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VINOCULTURAO
Exigências do mercado fazem ovinocultor procurar saídas
Assunto foi discutido em evento técnico na Expogrande que reuniu produtores, varejistas e especialistas em Campo Grande

Cortes apreciados pelo mer-
cado, carnes especiais e re-
cursos humanos são pontos 

para melhor habilitar uma carne de 
cordeiro tornando-a competitiva. 
Esses foram temas do 14º Simpósio 
Sul-mato-grossense de Ovinocultura 
apresentado por especialistas brasi-
leiros em ovinocultura, trazidos da 
comunidade científica, do varejo e 
da produção. O encontro aconteceu 
durante a 78ª Expogrande em Cam-
po Grande (MS), feira agropecuária 
internacional, e foi coordenado pela 
Associação Sul-Mato-Grossense de 
Criadores de Ovinos (Asmaco) em 
parceria com a Embrapa.

De olho no mercado, o professor 
da Universidade Federal de Alago-
as, José Teodorico da Araújo Filho, 
destaca o lombo fatiado, o T- bone, 
o double steak ou filé duplo, o carré 
francês ou french rack, a picanha, o 
stinco, o pescoço, o lombo, o ossobu-
co, o mignon, a costela, a manta de 
cordeiro e a ripinha, como os cortes 
considerados especiais na ovinocul-
tura. O carré francês, um corte re-
tirado entre a 6ª e a 13ª costela do 
lombo, é um dos mais procurados e 
consumidos, além de nobre e ter ele-
vado preço, segundo Teodorico. Em 
Alagoas, ele comenta que o quilo do 
carré francês não sai por menos de 
R$ 65,00 reais.

Sócio-proprietário de uma casa 
de carnes gourmet, Marcelo Ikeda 
conta que o volume de venda do 
carré francês triplicou nos últimos 
anos e observa que o consumidor 
de carne de cordeiro não se importa 
com o preço pago no produto, mas 
com a qualidade e a procedência. 
“Ele aprecia a carne e temos pedi-
dos esperando pelo próximo abate”, 
entrega. Ikeda compra de fornecedo-

res associados à Asmaco, assim como 
Eduardo Fornari, diretor comercial 
de um restaurante especializado em 
carne. “Quem chega para pedir um 
carré ou qualquer outro prato, como 
paleta, pernil ou costela, sabe o que 
está pedindo e busca qualidade, aci-
ma de tudo”, enfatiza.

Para isso, o pesquisador Teodori-
co elenca informações importantes 
que corroboram na comercialização, 
independente do seguimento da ca-
deia envolvido:

• O lombo fatiado tem uma capa 
de gordura que contribui para o sa-
bor da carne e é ideal para grelha, 
permanecendo rosado por dentro;

• O T-bone nada mais é do que o 
filé mignon e o contrafilé cortados 
juntos, com osso, lembrando a biste-
ca, apreciada em suínos e bovinos;

• A picanha, por sua vez, apesar 
do nome é uma peça comumente 
vendida junto com a alcatra e a ma-
minha;

• O stinco é a canela do animal, 
musculosa e saborosa, mas precisa 
de cocção prolongada;

• A costela, apesar de não ter mui-
ta carne, é saborosa pela gordura e 
isso não deve ser desconsiderado e

• O pescoço, perfeito para fazer 
sopas, é a peça mais barata do ani-
mal.

 
Pesquisa e desafios 
Outro elo presente no encontro 

foi a pesquisa, por meio do Núcleo 
Regional Centro-Oeste de Ovinocul-
tura da Embrapa, sediado em Campo 
Grande, e formado pelos pesquisado-
res Fernando Alvarenga Reis e José 
Alexandre Agiova, que ao lado da 
Asmaco organizaram o Simpósio. 

Os especialistas da Embrapa con-

duzem linhas de pesquisa em seleção 
animal e cruzamento da Ovelha Pan-
taneira, sistemas integrados tendo 
o ovino como componente animal, 
avaliação genética de resistência à 
verminose e avaliação da habilidade 
materna e recria de borregas. Eles 
estão também diretamente envolvi-
dos com a formação do Núcleo de 
Produtores da Ovelha Pantaneira e 
seu registro e na comercialização, 
em busca de convergências e solu-
ções referentes à cadeia produtiva. 
Reis é atualmente o coordenador da 
Câmara Setorial Consultiva da Ovi-
nocaprinocultura de MS.

No Brasil há, aproximadamente, 
17 milhões de ovinos e 10 milhões 
de caprinos. Em Mato Grosso do Sul, 
dados da Agência Estadual de Defesa 
Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), 
apontam 494 mil cabeças de ovinos 
no Estado, entretanto o consumo da 
carne nacionalmente ainda é baixo, 
com cerca de 700 gramas/pessoa/
ano, enquanto a carne bovina, 37 
kg/pessoa/ano.

“Em MS, por exemplo, temos 
animais adaptados para a região, 
o consumo e a produção crescem, 
gradativamente, mas precisamos 
nos organizar melhor, profissiona-
lizar e ter consciência do valor do 
nosso produto”, indica Ana Cristi-
na Bezerra, secretária da Asma-
co. “O produtor não investe com 
medo de não vender e a indústria 
frigorífica com receio de não ter 
produtor. São ajustes que nos fa-
rão sair cada vez mais da informa-
lidade, com alternativas legais de 
chegar ao mercado”, complementa 
Fernando Reis.

Criador há oito anos na Capital, 
Osvaldo Alves Rodrigues é otimis-
ta. Para ele, produtores e indústria 

precisam ter consciência que, a 
princípio, correrão certos riscos e 
se todos trabalharem juntos chega-
rão a saídas razoáveis. “Ainda falta 
diálogo, mas creio que no mercado 
tudo se ajusta, afinal a demanda é 
grande e crescente”, afirma. Mé-
dico-veterinário, André Rocha, da 
Cava Cordeiro (GO) sugere também 
“verticalizar o negócio, pois temos 
espaço, Mato Grosso do Sul preci-
sa encontrar os nichos”. A empre-
sa onde Rocha atua é inovadora em 
criar, recriar, engordar e desossar 
os animais na própria fazenda, ofer-
tando os cortes com marca própria. 
O abate é terceirizado em estabele-
cimento com inspeção e isso exige 
organização e capital, porém há 
retorno em valor agregado ao pro-
duto final.

Essas possibilidades visam aten-
der a produção de um cordeiro pa-
drão, maior desafio mencionado por 
Marcelo Ikeda e Eduardo Fornari, 
com peso médio, qualidade de car-
caça e uniformidade. Para o profes-
sor Teodorico, o desafio é anterior 
a isso. É focar em qual animal se 
deseja produzir. “O que o mercado 
sul-mato-grossense deseja? Cordei-
ro, borrego ou cortes especializados? 
O ponto inicial é saber a resposta”, 
provoca o engenheiro agrônomo.

O 14º Simpósio Sul-mato-gros-
sense de Ovinocultura foi uma re-
alização da Asmaco e contou com 
a parceria da Embrapa e apoio da 
Secretaria de Estado de Produção e 
Agricultura Familiar de MS (Sepaf), 
Associação dos Criadores de Mato 
Grosso do Sul (Acrissul), Sistema 
Famasul e Iagro.

 
Colaborou Dalízia Aguiar –  
Embrapa Gado de Corte

FOtO | DIVULGAÇÃO
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Leilões da Expogrande movimentam quase R$ 20 milhões

Acrissul já prepara nova exposição

Em cerca de 23 leilões a Expo-
grande deste ano movimentou R$ 
19,8 milhões em leilões de gado de 
corte, elite e leiteiro, além de cinco 
leilões de equinos. Ao todo foram 
comercializadas cerca de 12 mil ca-
beças de animais, entre  os dias 5 
de março e 17 de abril no Parque 
de Exposições Laucídio Coelho, em 
Campo Grande (MS).

Para o presidente da Acrissul, Jo-
natan Pereira Barbosa, os números 
refletem o excelente momento vivido 
pelo setor agropecuário, que não se 
deixou abater pela crise, continua 
gerando emprego, renda e resulta-
dos positivos no mercado interno e 
nas exportações. “É o único setor da 
economia que registra crescimento 
no PIB”, lembra o ruralista.

Destaque para os leilões de equi-
nos fica com o tradicional Leilão Max 
QM, de cavalos quarto de milha, que 
este ano levou ao tatersal de elite 

Celso Gaiotto (Nelore MS) e Jonatan Barbosa (Acrissul)

A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), em nome de toda 
sua diretoria, vem a público, agradecer profundamente a todos os produtores rurais, 
associados, expositores, patrocinadores, empresários, visitantes, funcionários e tra-
balhadores de um modo geral, pela participação e organização da 78ª Expogrande 
(Exposição Agropecuária e Industrial de Campo Grande), que fizeram desta, cada qual 
dentro de seu papel e capacidade, mais uma feira histórica para a Acrissul.

Graças a todos pudemos fazer desta nem a maior e nem a melhor, mas simples-
mente a mais inesquecível de todos os tempos.

Nossos agradecimentos especiais aos órgãos públicos e entidades da sociedade 
civil organizada, que dedicaram tempo e recursos para que a Expogrande demarcasse 
mais uma vez o seu território de maior vitrine da agropecuária do Centro-Oeste.

Esperamos que em 2017 possamos corrigir erros, melhorar aquilo que nos propu-
semos a fazer e em parceria com todos os envolvidos batermos novos recordes nesta 
que é a feira do agronegócio que mais cresce no Brasil.

Reiteramos nossos agradecimentos e que Deus ilumine a todos.

Acrissul – Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul
A Diretoria

“Fábio Zahran” 43 animais e faturou 
R$ 2,6 milhões, registrando uma mé-
dia de R$ 61,9 mil por animal vendi-
do. Outro leilão de quarto de milha 
de destaque é o King Horse Sale, que 
este ano vendeu 33 animais por R$ 
1,6 milhão.

SEnEpOL bAtEu 
REcORdE dA fEIRA
Os dois leilões Deusas e Musas da 

CMI e convidados realizados pelos 
criadores Ivo e Vera Reich no tater-
sal de elite da Acrissul, em Campo 
Grande, nos dias 12 e 13 de abril mo-
vimentaram R$ 1.806.400,00, com 
destaque para as fêmeas doadoras 
e novilhas carregadas com a mais 
pura genética Senepol CMI.

O remate Deusas da CMI e convi-
dados teve um total de vendas de R$ 
1.108.000,00 com oferta de 27 lotes 
e 50% do destaque do leilão para Ga-
rota da CMI, fêmea com 67 meses. A 

média de comercialização dos lotes 
ficou em R$ 40.290,91, com média 
da arroba em R$ 291,96. 

O lote com a maior cotação, Garo-
ta da CMI teve 50% comercializada 
no valor de R$ 93.600,00, represen-
tando uma média de R$ 187.200,00. 
O comprador foi o criatório Senepol 
JMO. O maior comprador do leilão 
Deusas foi o criatório Senepol Liber-
dade que levou R$ 100.000,00 em 
lotes de fêmeas.

Já no leilão Musas da CMI e con-
vidados o total de Vendas ficou em 
R$ 698.400,00, com 40,50 lotes. A 
média de comercialização foi de R$ 
17.244,44, com média de arroba em 
R$ 123,94.

O lote de maior cotação foi a fê-
mea de 19 meses, Linda da CMI fatu-
rada por R$ 61.200,00 pelo criatório 
Senepol Sacramento. O maior com-
prador foi o mesmo criatório com R$ 
73.800 em compras.

FOtO | DIVULGAÇÃO
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A Acrissul (Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul) e a 
Associação Sul-mato-grossense dos 
Criadores de Nelore (Nelore MS) 
estudam promover em parceria, no 
mês de agosto, a Expo MS Rural 
juntamente com a ExpoNelore MS. 
As tratativas para a feira conjunta 
envolvem também a possibilidade de 
se realizar uma exposição de equi-
nos, envolvendo mostra, julgamen-
tos, provas de laço e outros esportes 
ligados ao cavalo. 

Inclusive, já está garantido um 
show da dupla Jorge e Mateus, que 
faria o lançamento na arena de sho-
ws do Parque Laucídio Coelho de CD 
e DVD de comemoração de seus 10 
anos de carreira.

As negociações avançam entre 
os presidente da Acrissul, Jonatan 
Pereira Barbosa  e da Nelore MS, 
Antônio Celso Gaiotto, no sentido de 
que a megaexposição seja promovida 
entre os dias 5 e 13 de agosto. A raça 
nelore teria garantido de 350 a 400 

animais de argola para participar de 
julgamentos. 

Além de julgamentos da raça ne-
lore, a feira prevê ainda a promoção 
de leilões de reprodutores e matrizes 
bovinas, além de um shopping rural 
para comercialização de animais de 
produção (cria e recria).

As raças de cavalo quarto de mi-
lha, crioula, pantaneira e árabe tam-
bém teriam programações distintas 
durante a exposição.

Mais informações na Acrissul 
(67) 3345-4200

FOtO | VIA LIVRE
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Com a presença de vários cria-
dores, empresários, além do gover-
nador do Estado de Mato Grosso do 
Sul, Reinaldo Azambuja, que acom-
panhou todo o dia de avaliação, os 
julgamentos contaram com 217 ani-
mais inscritos na Expogrande 2016. 
O julgamento aconteceu nos dia 9 e 
10 de abril.

Com uma quantidade e qualida-
de diferenciada, o jurado Marcelo 
Moura teve bastante trabalho para 
escolher e definir os campeões, que 
ficaram da seguinte forma:

Melhor Expositor
Cassiano Terra Simão
Melhor criador
Cassiano Terra Simão
Grande campeã
Grife FIV LCI 
RS Agropecuaria – Roberto e Si-

mone Bavaresco
 Reservada Grande campeã
Lógica FIV Cass – Cassiano Terra 

Simão
 Grande campeão
Luterano FIV Cass – Cassiano Ter-

ra Simão.
 Reservado Grande campeão
Gopal FIV Giber – Agropecuária 

Nova Era

Luterano fIV cass é o grande campeão nelore da 78ª Expogrande
GAleriA doS cAmPeÕeS

 A Nelore-MS, por meio do pre-
sidente, Antonio Celso Chaves 
Gaiotto se diz realizada pela acei-
tação e confiança dos criadores e 
aguarda ansiosamente pela próxi-
ma feira.

 “Antes de mais nada queremos 
agradecer a todos os amigos e com-
panheiros pela presença e dizer que 
estamos muito felizes pelo resultado 
final. Um estado como o nosso não 
poderia deixar uma impressão dife-

rente da ótima qualidade que produ-
zimos por aqui. Que esta seja uma 
retomada da Expogrande e da qua-
lidade das exposições tradicionais 
do nosso Estado,” afirmou Antônio 
Celso Gaiotto.

Resultado Julgamento Morfológico do 
Cavalo Pantaneiro Expogrande 2016

 
Reservado Campeão Cavalo Sênior - Silêncio da Vazante do Castelo
Campeão Cavalo Sênior - Condutor da Jotaca
Reservada Campeã Égua Sênior - Upiuba da Rancharia
Campeã Égua Sênior - Estrela do Bafo da Onça
Reservado Campeão Cavalo - Dólar da Jauquara
Campeão Cavalo - Bordado da Santa Rita
Reservada Campeã Égua - Delícia da Morada da Serra
Campeã Égua - Fulana da Esmeralda
Reservado Campeão Cavalo Jovem - Filé da Jotaca
Campeão Cavalo Jovem - Capanga do Nhuvaí
Reservada Campeã Égua Jovem - Delicada do Progressso
Campeã Égua Jovem - Pérola do Rancho Formiga
Reservado Grande Campeão - Capanga do Nhuvaí
Grande Campeão - Condutor da Jotaca
Reservada Grande Campeã - Fulana da Esmeralda
Grande Campeã - Pérola do Rancho Formiga
Campeão Progênie Pai - Campeão da Jotaca
Reservada Campeã Progênie Mãe - Joia da Vazante do Castelo
Campeã Progênie Mãe - Xinoca da Rancharia
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Mais uma vez a participação da 
Associação de Criadores do Cavalo 
Pantaneiro de MS (ACCP-MS) na 
Expogrande superou as expectati-
vas dos criadores, deixou boas im-
pressões no evento e rendeu resul-
tados positivos. Essa é a avaliação do 
presidente da ACCP-MS, Alexandre 
Penna.

“A exposição foi muito válida. 
A raça continua avançando, foram 
apresentados mais de 90 animais 
no parque, tivemos uma presença 
forte dos criadores do Mato Grosso; 
as provas funcionais de laço técnico 
e team penning foram amplamente 
divulgadas e bem disputadas pelos 
criadores e expositores. Enfim, tive-
mos um resultado muito satisfatório 
e isso nos dá força para seguirmos 
firmes no propósito de tornar o 
Cavalo Pantaneiro cada vez mais 
reconhecido no mercado”, afirma 
Penna.

Durante o evento, a ACCP-MS 
realizou a premiação do julgamen-
to morfológico da raça, em que os 
criadores e tratadores foram agra-

ciados com trofeus (veja resultados 
ao lado). O leilão da raça nesta edi-
ção da Expogrande ficou por conta 
da marca Pantaneiro Rancharia, de 
Luciano Leite de Barros, alcançando 
a marca de R$ 540 mil comercializa-
dos. Para o médico veterinário Paulo 
Zandavalli, juiz dos animais da raça 
apresentados na 78a Expogrande, 
nesta edição os animais estão se des-
tacando em relação às outras raças.  

“Toda a tropa estava muito bem 
apresentada, com porte atlético, 
mais leve do que se via anteriormen-
te. São animais mais ágeis, com uma 
qualidade funcional extraordinária, 
muito bem cuidada. O mais impres-
sionante foram os aprumos. Quanto 
à morfologia, o Cavalo Pantaneiro 
está com qualidades excepcionais, o 
que é um grande diferencial desta 
raça para a outras. Os animais que 
ganharam a prova funcional foram 
os mesmos que ganharam o julga-
mento morfológico. Isso é um feed-
back importante, provavelmente é o 
que os criadores buscavam”, explica 
Zandavalli. 

Cavalo pantaneiro é avaliado
durante a Expogrande 2016
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Em seu quarto ano consecutivo 
realizando a prova, o Estado do Mato 
Grosso do Sul provou que segue firme e 
cada vez mais empenhado em realizar 
um evento que valorize os esforços da 
região no fomento do cavalo Crioulo. Os 
números são um indicativo de mais um 
sucesso. Desta vez, 74 animais - além 
de nove jovens candidatos Incentivo 
- passaram pela pista de julgamento, 
fator que configura o evento como a 
exposição Passaporte que apresentou 
a maior quantidade de exemplares até 
o momento na temporada atual.

A qualidade apresentada e a evolu-
ção regional da raça Crioula foi reco-
nhecida pelo jurado Mauro Raimundi 
Ferreira, que inclusive foi espectador 
da primeira mostra realizada no local,  
em 2013, época em que atuava como 
presidente da Associação Brasilei-
ra de Criadores de Cavalos Crioulos 
(ABCCC). “Há anos atrás eu estive 
aqui, vendo tudo se formar, e agora 
posso dizer que os criadores da região 
podem ficar orgulhosos”, apontou o jul-
gador, um dos responsáveis por fixar a 
realização da Passaporte na região.

As filas que compuseram o grande 
campeonato também foram elogiadas. 
Ambas as categorias, machos e fême-
as, foram destacadas pelo jurado como 
representativas daquilo que se busca 
dentro da raça. “Um grupo que com 
certeza vai com um bom nível para a 
Expointer”, avalia.

 
VItRInE REGIOnAL
Além dos animais provenientes do 

próprio estado sul-mato-grossense, 
que representaram mais de 70% do 
plantel de inscritos, o grupo presente 
foi completado por exemplares vindos 
de outros cinco estados - Mato Grosso, 
Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro 
e São Paulo - valorizando o potencial do 
local como sede de seletivas e resul-
tando em um verdadeiro intercâmbio 
– entre culturas e criadores - benéfico 
para a raça.

Essa mistura de origens dos exem-
plares da exposição é comemorada 
pela organização do evento. “Ficamos 
muito felizes com essa participação 
vinda de outros estados. É importante 

que esses locais, às vezes com mais tra-
dição na criação, venham aqui expor os 
seus animais para o nosso público. Isso 
também incentiva os proprietários da 
região a investir cada vez mais na qua-
lidade local e também para continuar 
a expansão”, aponta o presidente do 
Núcleo de Criadores de Cavalos Criou-
los do Mato Grosso do Sul, Eduardo 
Coelho.

E não foi somente o público ativo 
do Crioulo que movimentou a mostra. 
Olhos curiosos e interessados pelo 
teste de conformação que ocorria no 
interior da pista fizeram da exposição 
uma grande vitrine para a raça na re-
gião. Isso porque a prova ocorreu junto 
à programação da 78ª edição da Expo-
grande, feira organizada pela Acrissul 
(Associação dos Criadores de Mato 
Grosso do Sul), captando também a 
atenção de quem circulava no evento 
voltado para o setor agropecuário.

 
VEM MAIS pOR Aí
E o futuro ainda reserva mais con-

quistas para a expansão do cavalo 
Crioulo na região, agora também no 
âmbito funcional. Para o próximo ciclo, 
em 2017, existem grandes chances de 
a região sediar uma etapa credenciado-
ra e, inclusive, uma Classificatória ao 
Freio de Ouro. As primeiras tratativas 
já foram encaminhadas e, de acordo 
com o vice-presidente de Comunicação 
e Marketing da ABCCC, Onécio Prado 
Júnior, a entidade continua de portas 
abertas para apoiar a região nessa 
nova etapa. “Se depender da Associa-
ção, com certeza esses planos vão se 
concretizar, vamos trabalhar juntos 
para isso”, garante o integrante da 
atual diretoria.

 
O cIRcuItO dE SELEçãO
Supervisionada por Rafael 

Sant’Anna, profissional credenciado à 
Associação Brasileira de Criadores de 
Cavalos Crioulos (ABCCC), a prova de 
Campo Grande é a quarta a carimbar 
passaportes para a Exposição Morfo-
lógica da Expointer 3016. Organizado 
pela ABCC, o circuito da Morfologia 
conta com o patrocínio de Vetnil e o 
apoio de Supra.

Resultado oficial do julgamento do cavalo crioulo
 
FÊMEAS
Melhor Exemplar da Raça, Grande Campeã e Campeã Potranca Menor
CVP Dama de Ouros, filha de Hijo Bueno da Reconquista e Tranca do Purunã; criadores e 

expositores Felipe Bertoncello e Pedro Emílio Bozza, Cabanha Vale Das Pedras, Curitiba/PR
Reservada Grande Campeã e Campeã Égua Menor
Pampeana do Recanto Crioulo, filha de Mañanero Manicero e Jurema do Recanto Crioulo; 

criador e expositor Adelmo Hess, Estância Três Coxilhas, Barra Velha/SC
3ª Melhor Fêmea e Reservada Campeã Égua Menor
Peleia do Recanto Crioulo, filha de Mañanero Manicero e Geada do Recanto Crioulo; criador 

Adelmo Hess e expositores Adelmo Hess e Vinícius Cardoso dos Santos, Estância Três Coxilhas, 
Barra Velha/SC

4ª Melhor Fêmea e 3ª Melhor Égua Menor
Heroína da Tamareira, filha de Boneco do Aceguá e Guapuruma Imagem; criadores e ex-

positores  Carla F. Musa e Onécio Silveira Prado Jr, Estância Tamareira, Santa Rita do Passa 
Quatro/SP

 
MACHOS
Grande Campeão e Campeão Cavalo Menor
Pampeano do Recanto Crioulo, filho de Mañanero Manicero e Dama da Fascinação; criador 

e expositor Adelmo Hess, Estância Três Coxilhas, Barra Velha/SC
Reservado Grande Campeão e Reservado Grande Campeão Cavalo Menor
Pessuelo do Recanto Crioulo, filho de Encomendero do Recanto Crioulo e Delicada da 

Fascinação; criador Adelmo Hess e expositor Condomínio Pessuelo, Estância Três Coxilhas, 
Barra Velha/SC

3º Melhor Macho e 3º Melhor Cavalo Menor
Monge da Lapa, filho de Viragro Rio Tinto e Pétala do Purunã; criador  e expositor Rodrigo 

Esber, Cabanha Lapa, Araucária/PR
4º Melhor Macho e Campeão Cavalo Adulto
Barão da Lapa, filho de Viragro Rio Tinto e Pétala do Purunã; criador e expositor Rodrigo 

Esber, Cabanha Lapa, Araucária/PR

Fonte: ABCCC

Expogrande julga raça crioula e campeões irão para a Expointer
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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)

Expogrande 2016: Mais 
um dever cumprido

Se por um lado os fantasmas 
da crise econômica, moral e 
política que assolam o Planal-
to e deixam o País à míngua e 
à deriva, por outro há setores 
da economia que ainda desa-
fi am as intempéries e nadam 
contra a corrente para dar um 
exemplo de perseverança e de 
otimismo para os brasileiros. 

E esse exemplo vem do 
campo, que na Expogrande 
deste ano deu mais uma mos-
tra de por quê é o único se-
tor da economia que vem re-
gistrando sistematicamente 
crescimento no PIB (Produto 

Interno Bruto), que vem man-
tendo e criando postos de tra-
balho, melhorando a renda e 
a lucratividade do setor agro-
pecuário.

Se o principal objetivo de 
uma exposição agropecuária é 
de fazer com que as empresas 
façam da feira uma grande vi-
trine para seus produtos, tam-
bém vale dizer que em tempos 
de crise é hora de trabalhar 
com criatividade e marketing 
funcional. E o aumento do 
número de expositores, tanto 
comerciais quanto de animais, 
na Expogrande deste ano mos-

tra que a iniciativa privada e 
a sociedade civil organizada 
estão querendo mostrar que 
existe um Brasil bem diferente 
de Brasília.

E os resultados não pode-
riam ter sido melhores. Os 
leilões responderam à altura 
do potencial econômico e da 
demanda do setor da pecuá-
ria. Grandes negócios foram 
promovidos durante a Expo-
grande, fechando o movimen-
to de 23 leilões em quase R$ 
20 milhões, com a venda bem 
valorizada tanto de gado co-
mercial e de elite, quanto de 
cavalos e tropas de trabalho, 
de todas as raças.

Tivemos a participação ati-
va do governo do Estado, que 
manteve uma agenda ofi cial do 
próprio governador Reinaldo 
Azambuja e de seu secretaria-
do durante os 11 dias ofi ciais 
da Expogrande. O retorno do 
Sistema Famasul, que agrega 
diversos serviços e institui-
ções, é uma prova de que a 

Acrissul pretende administrar 
seus objetivos sociais com 
mais democracia, com respei-
to à diversidade ideológica e 
focada nos reais interesses do 
homem do campo.

Conseguimos esse ano im-
plantar uma série de novida-
des, como a Alameda Gour-
met, que já temos manifesto 
interesse de empresários para 
que o espaço seja reaberto em 
outros eventos e feiras promo-
vidas dentro do Parque. Este 
ano, pela primeira vez, a socie-
dade teve quatro dias de en-
trada totalmente franca, para 
visitar o Parque em sua mais 
longeva feira agropecuária de 
Mato Grosso do Sul.

Não prometemos nem a 
melhor e nem a maior Expo-
grande de todos os tempos, 
prometemos uma Expogrande 
“inesquecível”. E isso temos a 
certeza de que conseguimos 
almejar. 

Ano que vem será muito 
mais. Obrigado a todos.

Entidades ruralistas e sindicais se únem para fortalecer parcerias
A diretoria do Sistema Famasul 

(Federação da Agricultura e Pecuária 
de MS) e mais 30 presidentes e re-
presentantes de sindicatos rurais do 
Estado reuniram-se com o presidente 
da Acrissul – Associação dos Criado-
res de Mato Grosso do Sul, Jonatan 
Barbosa, na noite de quinta-feira (14 
de abril), para falar a respeito das 
parcerias de trabalho e projetos.

O encontro aconteceu na 78ª Ex-
pogrande, no estande do Sistema 
Famasul, onde as lideranças foram 
recebidas pelo presidente Mauricio 
Saito, que agradeceu à Acrissul pela 
receptividade e, principalmente, pelo 
convite da retomada de parceria en-
tre as duas entidades, reforçando o 
discurso realizado na abertura da 
feira agropecuária.

“Como disse na solenidade de 
abertura: ‘somente os que dialo-
gam conseguem construir pontes 
e vínculos’. Para nós, do Sistema 
Famasul, e sindicatos rurais, é uma 
alegria retornar à Expogrande e re-
cebê-lo aqui, hoje, em nosso espaço 
para comemorarmos nossa volta e 

também avaliar novos projetos 
e parcerias”, afi rmou Saito ao 
apresentar todos os presiden-
tes e representantes a Jonatan 
Pereira Barbosa, presidente da 
Acrissul.

O presidente da Acrissul com-
partilhou a satisfação de traba-
lhar em parceria com o Sistema 
Famasul. “O Mauricio é um par-

ceiro da primeira hora. Tenho 
aprendido muito com ele sobre 
promover a união e trabalhar em 
parceria”, afi rmou Jonatan.   

Para o presidente da Acrissul, 
os diferentes setores da agrope-
cuária precisam unir forças. “Te-
mos que trabalhar unidos para 
enfrentar os desafi os do setor. 
Continuarei construindo pontes 

que unam as pessoas. Onde existir 
um produtor, ali estará nossa defesa. 
A casa é de vocês, aproveitem. Estou 
muito feliz”, fi nalizou.

Também participaram do encon-
tro o vice-presidente do Sistema 
Famasul, Nilton Pickler; o diretor 
tesoureiro, Luis Alberto Moraes 
Novaes; o diretor executivo, Lucas 
Galvan; a diretora-secretária, Terezi-
nha Candido; e o superintendente do 
Senar/MS, Rogério Beretta, além dos 
assessores técnicos da Casa Rural.

Retorno à Expogrande demarca parceria entre enti dades 

FOtOS | DIVULGAÇÃO
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ANIDADE ANIMALS

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

Vacinação contra aftosa no Planalto vai até o dia 1º de junho
Para a região da fronteira a vacinação já começou e vai até o dia 15 de maio; registro pode ser feito até o dia 30 de maio

Prazo de entrega da DAP ano-base 
2015 foi prorrogado para 31 de maio

O prazo para entrega da DAP (Decla-
ração Anual do Produtor), referente 
ao ano-base 2015, foi prorrogado 
para 31 de maio deste ano, confor-
me informação publicada no DOE - 
Diário Oficial do Estado. Até então, o 
produtor tinha até o dia 31 de março 
para realizar o cadastramento das in-
formações.

O Sistema Famasul (Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mato Gros-
so do Sul) alerta aos produtores para 
que fiquem atentos ao novo prazo, a 
fim de evitar multas e impedimen-
tos administrativos. Caso o produtor 
rural não entregue a DAP em tempo 
hábil, o atraso implicará em multa e 
a não emissão da Certidão Negativa 
Tributária.

A primeira etapa de vacinação con-
tra a febre aftosa para o rebanho 
de bovinos e bubalinos de Mato 

Grosso do Sul já começou pela região 
da fronteira. Com excessão do rebanho 
da região do Pantanal – onde os pro-
prietários podem fazer opção por rea-
lizar a vacinação em apenas uma das 
duas etapas, maio ou outubro – todos 
os animais devem receber a dose da 
vacina no Estado, nos próximos dois 
meses.

Região de Fronteira
Para os produtores da Região de 

Fronteira a liberação do sistema para 
revendas credenciadas e início da apli-
cação começou no dia 1º de abril e vai 
até 15 de maio, podendo o registro ser 
realizado de 1º de abril a 30 de maio.

Região do Pantanal
Para os produtores da região do Pan-

tanal – que optaram pela vacinação do 
rebanho no mês de maio – a liberação 
do sistema para revendas credenciadas 
e início da aplicação está agendado 
para acontecer de 2 de maio a 16 de 
junho e o registro poderá ser realizado 

de 2 de maio a 1º de julho.
Caso seja identificada necessidade 

de pedido de antecipação este pode ser 
realizado desde o dia 15 de abril.

Região do Planalto
Para os produtores da região do 

Planalto a liberação do sistema para 
revendas credenciadas e inicio da apli-
cação está agendado para acontecer de 
2 de maio a 1º de junho e o registro 
poderá ser realizado de 2 de maio a 16 
de junho.

Caso seja identificada a necessidade 
de pedido de antecipação este pode ser 
realizado desde o dia 15 de abril.

A vice-diretora-presidente da Iagro, 
Marina Dobashi, lembra que os pedidos 
de antecipação da vacinação passarão 
por análise criteriosa da propriedade, 

pelo inspetor local do município e du-
rante o período de vacinação os ani-
mais somente poderão transitar após 
a declaração da vacinação da proprie-
dade, via web, desde que cumpridos os 
prazos de carência.

Tanto o parecer para antecipação 
(favorável ou não) quanto o requeri-
mento do produtor – devidamente jus-
tificado – deverão ser encaminhados à 
Divisão de Defesa Sanitária Animal da 
Iagro através dos escritórios locais.

Ainda segundo a vice-diretora-presi-
dente, os animais destinados ao abate 
poderão transitar sem a vacina da eta-
pa vigente até o registro do CT-13 da 
propriedade. Após este prazo todos os 
animais deverão estar vacinados. 

(As informações são da 
Iagro-MS)

FOtOS | ARQUIVO

Além disso, o produtor rural pode-
rá ter sua inscrição estadual cance-
lada se deixar de apresentar a DAP, 
relativa ao ano anterior, na forma e 
no prazo determinados pela Secreta-
ria da Fazenda.

O programa para preenchimento 
e entrega da DAP está disponível no 
site da Sefaz. no endereço http://
www.sefaz.ms.gov.br/dap-2016/
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16
Integração é o 
caminho para 
recuperação de 
áreas degradadas.

18
Con�ira o mercado 
da pecuária e veja 
mais indicadores 

Mato Grosso do Sul sedia em junho simpósio 
internacional sobre gases de efeito estufa

Tida como vilã na produção do efeito estufa, pesquisas indicam que a pecuária é bem menos responsável do que se pensava

A parti r de 2011, a Embrapa preparou estratégias específi cas e assim surgiram as Redes Pecus, Saltus e Fluxus; simpósio trará para Campo Grande (MS) especialistas de pelo menos sete países
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Campo Grande (MS) recebe en-
tre os dias 7 e 9 de junho de 
2016, o II Simpósio Interna-

cional sobre Gases de Efeito Estufa 
na Agropecuária (II SIGEE), com o 
objetivo de atualizar os conhecimen-
tos sobre a dinâmica dos gases de 
efeito estufa (GEEs) nos diferentes 
sistemas de produção agropecuários. 
Realizado pela Embrapa e Sistema 
Famasul, o II SIGEE chega seis anos 
após a realização da 1ª edição, 2010, 
que levantou as iniciativas até então 
existentes no País em relação à emis-
são de GEEs na pecuária. A edição 
2016 apresentará os resultados mais 
recentes das pesquisas realizadas no 
Brasil pela Embrapa e parceiros.

O primeiro dia, 7, contará com 
duas palestras de abertura e uma de-
las dará um foco regional, mostrando 
o plano estadual para a temática e 
será apresentada pelo pesquisador 
Renato Roscoe, superintendente de 

Ciência e Tecnologia do Governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul. A se-
guir, o ex-ministro da Agricultura e 
agrônomo, Allyson Paolinelli, media a 
primeira mesa redonda do evento.

Na quarta-feira, o foco será na 
mitigação e adaptação às mudanças 
do clima observando fatores como 
as políticas públicas aplicadas, o 
inventário brasileiro de emissões, 
o melhoramento genético animal, 
a recuperação e intensificação de 
sistemas de produção, os sistemas 
integrados, as pastagens nativas e a 
avaliação econômica. Já no dia 9 de 
junho, os participantes debaterão o 
fl uxo de GEEs, balanço de carbono 
e modelagem.

Para cumprir essa programação, 
o Simpósio trará cientistas da Uni-
versidade de Pisa (Itália), Meat & 
Livestock (Austrália), Universidade 
de Wageningen (Holanda), Scottish 
Rural College (Escócia), Institut de 

Recherche Agronomique (França), 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), AgResearch (Nova 
Zelândia) e Universidade de Alberta 
no Canadá, algumas são instituições 
parceiras da Embrapa nos estudos 
relacionados aos GEEs, além de es-
pecialistas da Embrapa.

As inscrições para o II SIGEE já 
estão abertas no site e há descontos 
para registros antecipados. Para o 
dia 7, abertura, a entrada é gratuita, 
com inscrição obrigatória. Os resu-
mos são recebidos até o dia 16 de 
maio e cada inscrito pode submeter 
até dois papers, distribuídos pelas 
áreas de mudanças climáticas: miti-
gação e adaptação, fl uxos de gases 
de efeito estufa, sequestro e balanço 
de carbono, modelagem, socioecono-
mia e políticas públicas em mudan-
ças climáticas.

Pesquisa - “Desde o início dos 
anos 2000, a Embrapa avalia os efei-

tos de práticas, processos e tecno-
logias agropecuárias sobre as emis-
sões de gases de efeito estufa (GEEs) 
provenientes da agricultura e analisa 
o potencial de adaptação e mitigação 
dos sistemas de produção melhora-
dos. O primeiro projeto, Redugás, 
entre 2001 e 2003, deu condições 
para a criação da primeira grande 
rede de projetos, Rede Agrogases”, 
recorda o pesquisador Roberto Giolo, 
um dos coordenadores do II SIGEE.

A partir de 2011, segundo Giolo, 
fi zeram-se necessárias estratégias 
específi cas para cada setor e assim 
surgiram as Redes: Pecus - dinâ-
mica de gases de efeito estufa em 
sistemas de produção da agrope-
cuária brasileira; Saltus - dinâmi-
ca da emissão de gases de efeito 
estufa e dos estoques de carbono 
em fl orestas brasileiras naturais e 
plantadas; e Fluxus - dinâmica de 
gases de efeito estufa e balanço de 
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carbono em sistemas de produção 
de grãos no Brasil. “A Rede Pecus é 
um marco no estudo da dinâmica de 
GEEs na pecuária brasileira e seus 
resultados estarão no SIGEE”, su-
blinha. Com mais de 200 pesquisa-
dores de 27 unidades da Embrapa, 
49 instituições parceiras nacionais 
e oito internacionais, a Rede traba-
lha nos biomas Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
e Pampa e é coordenada pela pes-
quisadora Patrícia Perondi Anchão 
Oliveira.

Simpósio 
O II Simpósio Internacional sobre 

gases de efeito estufa na agropecu-
ária (II SIGEE) é realizado pela Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa), vinculada ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, e Sistema Famasul, 
com apoio do Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul, Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento do Ensi-
no, Ciência e Tecnologia do Estado 
de Mato Grosso do Sul (Fundect), 
Senar/MS e Rede ILPF.

SERVIÇO:
Informações: http://cloud.cnpgc.

embrapa.br/sigee2016/ e 67 3368-
2052.

ENÁRIO RURALC

Pesquisas indicam que quanto maior a quantidade de pastagem, maior é o sequestre de carbono

“O grande desafio da atual 
agropecuária sustentável é a falta 
de informação”. Esta é a conclusão 
do engenheiro agrônomo Allyson 
Paolinelli, conhecido como ‘pai 
da agricultura’ e que participará, 
como moderador do primeiro blo-
co de palestras do 2º Simpósio In-
ternacional Sobre Gases de Efeito 
Estufa na Agropecuária.

O evento, promovido pela Em-
brapa Gado de Corte (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária) e pelo Sistema Famasul - Fe-
deração da Agricultura e Pecuária 
de MS, em parceria com diversas 
instituições, será realizado entre 
os dias 7 e 9 de junho, no Centro 
de Convenções Rubens Gil de Ca-
millo, em Campo Grande/MS.  

Paolinelli será o moderador da 
mesa redonda referente às duas 
primeiras palestras do II SIGEE. 
A primeira será ministrada pela 
cientista, afiliada ao Inpe - Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais 
e vice-presidente do IPCC -Painel 
Intergovernamental de Mudança 
Climática, órgão criado pela ONU 
para avaliar a ciência do aqueci-
mento global, Thelma Krug, que 
falará sobre os ‘ Desafios para a 
agropecuária frente aos cenários 
de mudanças climática.

Em seguida, o superintendente 
de Ciência,Tecnologia e Inovação 
da Secretaria de Cultura, Turis-
mo Empreendedorismo e Inova-
ção, Renato Roscoe, abordará o 

Informação é gargalo para agropecuária sustentável, afirma especialista

tema ‘ Mato Grosso do Sul: Estado 
Carbono Neutro”. Ainda na abertura 
do evento, acontecerá o Lançamento 
da marca-conceito Carne Carbono 
Neutro (CCN).

Para Paolinelli, que já foi ministro 
da Agricultura no governo Ernesto 
Geisel e presidiu a CNA- Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do 
Brasil, o País hoje é referência mun-
dial de preservação ambiental, alia-
da à produção agropecuária, mas 
o assunto ainda é pouco divulgado 
na sociedade urbana. “ Temos uma 
agricultura tecnificada, altamente 
sustentável, onde a manutenção dos 
recursos naturais, ou seja, do solo, 
da água, da planta, dos animais e do 
clima é fundamental”, reforça.

O especialista acredita que o ca-
minho trilhado pelo setor está dire-

tamente atrelado ao desenvolvimento 
científico. “Essa é a preocupação da 
nossa ciência e foi isso que fizemos 
com o nosso Cerrado. Hoje não ara-
mos mais a terra, fazemos plantio di-
reto na palha, passamos a trabalhar 
com o processo integrado que garan-
te a produtividade e a recuperação 
do solo, de forma química, física e 
biológica”, salienta Paolinelli refor-
çando o papel estratégico do Brasil 
em âmbito mundial: “Precisamos 
mostrar ao mundo que o Brasil está 
preparado para fazer uma agricultu-
ra tropical, de maneira sustentável, e 
que vai atender a demanda mundial 
de alimentos em 2020, ampliando sua 
produção consideravelmente”.

Paolinelli reforça que dentro de to-
dos os avanços tecnológicos que eleva-
ram a relevância do setor no contex-

to mundial não são percebidos como 
deveriam. “Comunicação rural, essa é 
a chave. Temos a agricultura com car-
bono positivo e uma pecuária que, ao 
utilizar o capim enriquecido, ou seja, 
plantado num solo recuperado, acaba 
levando o animal a emitir menos ga-
ses de efeito estufa, mas a divulgação 
de tudo isso é pequena. Precisamos 
estabelecer debates, discussões, com 
participação de pessoas da sociedade, 
da imprensa e dos consumidores”.

Sobre o Sistema Famasul
O Sistema Famasul (Federação da 

Agricultura e Pecuária de MS) é um 
conjunto de entidades que dão supor-
te para o desenvolvimento sustentá-
vel do agronegócio e representam os 
interesses dos produtores rurais de 
Mato Grosso do Sul. É formado pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar), Fundação Educacio-
nal para o Desenvolvimento Rural 
(Funar), Associação dos Produtores 
de Soja (Aprosoja/MS) e pelos sindi-
catos rurais do Estado.

O Sistema Famasul é uma das 27 
entidades sindicais que integram 
a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA). Como re-
presentante do homem do campo, 
põe seu corpo técnico a serviço da 
competitividade da agropecuária, da 
segurança jurídica e da valorização 
do homem do campo. O produtor ru-
ral sustenta a cadeia do agronegócio, 
respondendo diretamente por 17% do 
PIB sul-mato-grossense.

Allyson Paolineli, o “pai da agricultura!, participa como moderador do primeiro bloco do simpósio



Leite: Captação nacional tem a maior queda em 9 anos

16 MAIO 2016

USTENTABILIDADES
Pesquisa recomenda uso de 
culturas de inverno em MS 
para evitar plantas daninhas
Diversificação de culturas de segunda safra pode ser feita
em pequenas, médias e grandes propriedades

FOtO | CESAR SILVA | CPAO

Com o início do período de entres-
safra, o Índice de Captação de Leite 
do Cepea (ICAP-L/Cepea) se reduziu 
expressivos 7,35% de fevereiro para 
março. Esta foi a maior queda na cap-
tação dos últimos nove anos, segundo 
a série do Cepea (Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada), 
da Esalq/USP.  Além do período de 
entressafra, muitos produtores já 
estavam adiantando a secagem das 
vacas em meses anteriores, o que 
limitou ainda mais a oferta de leite 
em março. Entre os estados acompa-
nhados nesta pesquisa, Minas Gerais 
registrou a maior queda na captação, 
de 8,8%, seguido por Goiás (8,36%), 
Paraná (7,66%), São Paulo (7,43%), 
Bahia (6,25%), Rio Grande do Sul 
(5,45%) e Santa Catarina (4,75%).

Nesse cenário, o valor do leite re-
cebido pelo produtor subiu expressi-
vos 5,86% em abril, a maior alta men-
sal dos últimos seis anos, atingindo R$ 
1,1068/litro na “média Brasil” – que é 

Deixar as terras paradas, sem ne-
nhum cultivo de segunda safra, 
pode ser ruim para o produtor 

de Mato Grosso do Sul, conforme de-
monstrou pesquisa conduzida pela Em-
brapa Agropecuária Oeste (MS) para 
analisar os efeitos do pousio (fase sem 
plantio) sobre áreas agrícolas. Os tra-
balhos mostraram que as terras sem 
lavouras sofreram aumento de plantas 
daninhas, especialmente buva e capim-
amargoso. Além disso, os cientistas ve-
rificaram que a área fica mais sujeita a 
pragas de difícil controle e apresenta 
redução da produtividade na safra se-
guinte de soja em decorrência da perda 
de nutrientes de solo.

Trata-se de uma informação impor-
tante aos produtores, uma vez que, 
neste ano, o excesso de chuvas impos-
sibilitou que agricultores plantassem 
milho dentro do período recomenda-
do pelo Zoneamento Agrícola de Risco 
Climático (Zarc), que preconiza o plan-

tio até o dia 10 de março. “Ao longo 
desses cinco ou seis meses de pousio, 
o agricultor terá que investir em pelo 
menos duas aplicações de herbicidas 
para combater as plantas daninhas. 
A ausência de cobertura vegetal tam-
bém prejudica a atividade microbiana, 
afetando negativamente o equilíbrio 
ambiental e a ciclagem de nutrientes 
do solo”, explica o pesquisador da Em-
brapa Cesar José da Silva.

As culturas de inverno, que podem 
ser plantadas após o período recomen-
dado para o milho-safrinha, apresen-
tam-se como opção de diversificação 
dos sistemas produtivos e, especial-
mente em anos com adversidades cli-
máticas, são opção de culturas com 
retorno econômico para os produtores 
não deixarem suas áreas em pousio. 
Dentre as culturas que são passíveis 
para cultivo no Sul do Mato Grosso 
do Sul destacam-se as oleaginosas de 
inverno, tais como: crambe, nabo-for-

rageiro e canola, ou gramíneas, como 
aveia e trigo.

Silva explica que a diversificação 
de culturas de segunda safra pode 
ser feita tanto em pequenas, médias 
e grandes áreas. “O uso dessa tec-
nologia agrega valor ao sistema de 
produção de grãos, pois quando a 
soja for semeada, o solo submetido à 
rotação de culturas apresentará maior 
dinâmica da comunidade microbiana 
e melhor balanço de macro e micronu-
trientes, o que beneficiará o desenvol-
vimento e aumento de produtividade 
das lavouras de soja”, detalha.

Ele destaca ainda que essa tecno-
logia é importante devido à necessida-
de de intensificação da produção da 
propriedade rural e de ampliação da 
rentabilidade da área. “A rotação de 
culturas é uma técnica consagrada e 
eficaz. As culturas de inverno comple-
mentam a renda do produtor e ainda 
promovem uma melhoria no sistema 
de produção. No caso dessa tecnolo-
gia, viabiliza o cultivo numa área que 
poderia permanecer ociosa”, enfatiza 
Cesar.

 
Como escolher a 
cultura de inverno 
O pesquisador destaca três passos 

fundamentais para a escolha da espé-
cie de inverno que será cultivada ainda 
nessa segunda safra. O primeiro deles 
se refere à escolha da finalidade da 
produção. “O agricultor deve avaliar 
o que pretende fazer com a produção: 
comercializar, oferecer como alimento 
para os animais ou para produção de 
palhada para cobertura do solo. Caso 
faça a opção por comercializar a pro-
dução, precisa identificar os compra-
dores e organizar o fluxo de transporte 
e logística, estabelecendo esse canal 
de comercialização antes mesmo da 
semeadura, organizando, inclusive, as 
informações em contrato para evitar 
prejuízos”, destaca Silva.

Outro ponto fundamental se refere 
à seleção das áreas onde serão planta-
das as culturas de inverno. “Deve-se 
avaliar as características da área, com 
a finalidade de identificar culturas 
que possam ajudar com a supressão 

de plantas daninhas. O trigo, aveia, 
canola e nabo-forrageiro são grandes 
aliados nesse sentido”, informa. 

Finalmente, o terceiro ponto se 
refere à fertilidade do solo, avaliando 
se a área é considerada de média ou 
alta fertilidade e verificando qual a in-
tensidade de plantas daninhas (alta ou 
baixa). Nesse aspecto, Cesar destaca 
que a canola é uma planta que apre-
senta maior exigência em fertilidade 
do solo. Planejar e definir cada uma 
das etapas envolvidas possibilita que 
a adoção da diversificação do sistema 
de produção com culturas de inverno 
seja feita com sucesso.

O pesquisador alerta que, con-
forme o objetivo da lavoura, tanto o 
espaçamento quanto a densidade de 
semeadura utilizados são diferentes, 
especialmente no caso de optar por 
nabo-forrageiro. “É preciso definir 
se o objetivo do cultivo do nabo-for-
rageiro é para a produção de grãos 
ou de biomassa da parte aérea, pois 
implica quantidades de sementes e re-
gulagens da plantadora distintas no 
momento da semeadura”, exemplifica 
o pesquisador.

 
Experiência
O produtor rural da fazenda Jatobá, 

Guaracy Boschiglia Junior, de Laguna 
Carapã (MS), cultiva canola há cinco 
anos e comercializa sua produção para 
o Rio Grande do Sul. Para ele, a canola 
é uma opção interessante para rotação 
de culturas. Ela melhora a qualidade 
do solo e o cobre bem, além de abafar 
as plantas daninhas no inverno, pro-
porcionando maior produção à soja, 
além disso, tem mercado e é vendida 
com um bom preço. “Porém, é uma 
cultura muito técnica, que exige cui-
dados na implantação, condução e co-
lheita, especialmente, em relação aos 
aspectos operacionais. É uma cultura 
que exige prática de manejo e dedi-
cação, quanto mais tempo se cultiva, 
mais facilidade vai se desenvolvendo 
nesse sentido”, explica Guaracy. Ele 
conta que também está cultivando 
nabo-forrageiro e aveia, tanto para 
comercialização quanto para a cober-
tura de solo. 

Crambe tem sido boa alternativa para o inverno; planta  vem sendo usado para  produzir biodiesel
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Vaca holandesa ultrapassa a 
marca de 200 mil kg de leite

produzidos; animal tem 18 anos

A primeira vaca na Holanda a 
ultrapassar a marca de 200 mil kg 
de leite produzidos já é uma reali-
dade. Aos 18 anos, Big Boukje 192, 
de propriedade da fazenda de gado 
leiteiro Knoef-Hendriksen, em Ge-
esteren, alcançou esta marca má-
gica.

Big Boukje 192 (EX90) nasceu 
em 10 de outubro de 1997. Seu pe-
digree inclui uma série de touros 
ilustres da CRV (Cash x Labelle x 
F16 x Tops). Ela é saudável desde 
o início da sua vida produtiva, man-
tendo excelentes níveis de produ-
ção de leite (e sólidos) até os dias 
atuais.

O orgulhoso proprietário, Jos 
Knoef, disse que “ela sempre foi 
uma vaca especial. As outras va-
cas saem do caminho quando ela se 
aproxima, em sinal de respeito”. A 

fazenda de Knoef é campeã abso-
luta da Holanda quando o assunto 
são vacas duráveis. Nada menos 
que 63 vacas já alcançaram a mar-
ca de 100 mil kg de leite e, com 
Big Boukje 192, agora eles têm a 
primeira vaca do país a produzir o 
dobro dessa quantidade.

Esses eram os números impres-
sionantes da Boukje 192 no dia 2 de 
março: 18.04 (anos/meses), 5.341 
dias, 200.111 kg de leite produzi-
dos, 4,61% de gordura, 3,85% de 
proteína e 16.930 kg de gordura e 
proteína. Ela produziu, em média, 
37,5 kg/dia durante as suas 14 lac-
tações, em duas ordenhas e sem o 
uso de BST.

Atualmente, com os avanços da 
genética, é possível ter vacas que 
envelhecem com saúde e atingem 
uma elevada produção durante 

Big Boukje 192, que tem uma série de ilustres touros da CRV 
em seu pedigree, tem 18 anos e saúde perfeita

toda a sua vida. Há cada vez mais 
vacas como essa na Holanda: já são 
40 mil vacas com idade superior a 
10 anos e 10 mil acima de 15 anos. 
Diariamente, em média, sete vacas 
cruzam a marca de 100 mil kg de 
leite e este número aumenta a cada 
ano naquele país.

No Brasil, temos 408 vacas ho-
landesas com mais de 100.000 kg 
de leite (com controle leiteiro ofi-
cial), todas premiadas com o Troféu 
100.000 kg Melk CRV. Os touros da 
CRV Lagoa lideram o ranking desta 
seleta lista, com 25% do total de va-
cas. Marconi e Alm Salomo são os 
touros que possuem a maior quan-
tidade de filhas deste grupo.

Wiliam Tabchoury, gerente de 
Contas Leite da CRV Lagoa, ex-

plica que a longevidade aumenta 
o período de vida produtiva das 
vacas, sendo um importante parâ-
metro que influencia no resultado 
técnico e econômico das proprie-
dades. “O aumento da longevidade 
das vacas reduz a taxa de descar-
te, aumenta o índice de natalidade 
e o saldo líquido de animais. Isto 
gera excedentes para crescimento 
do rebanho e, ainda, para comer-
cialização de animais. Além disso, 
aumenta-se a produção durante a 
vida útil, reduzindo os gastos com 
reposição de matrizes, medicamen-
tos e mão de obra. Vacas longevas 
reduzem o custo de produção do 
leite e aumentam a receita da pro-
priedade. Elas são mais eficientes 
e rentáveis”, finaliza.
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Com o início do período de entres-
safra, o Índice de Captação de Leite 
do Cepea (ICAP-L/Cepea) se reduziu 
expressivos 7,35% de fevereiro para 
março. Esta foi a maior queda na cap-
tação dos últimos nove anos, segundo 
a série do Cepea (Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada), 
da Esalq/USP.  Além do período de 
entressafra, muitos produtores já 
estavam adiantando a secagem das 
vacas em meses anteriores, o que 
limitou ainda mais a oferta de leite 
em março. Entre os estados acompa-
nhados nesta pesquisa, Minas Gerais 
registrou a maior queda na captação, 
de 8,8%, seguido por Goiás (8,36%), 
Paraná (7,66%), São Paulo (7,43%), 
Bahia (6,25%), Rio Grande do Sul 
(5,45%) e Santa Catarina (4,75%).

Nesse cenário, o valor do leite re-
cebido pelo produtor subiu expressi-
vos 5,86% em abril, a maior alta men-
sal dos últimos seis anos, atingindo R$ 
1,1068/litro na “média Brasil” – que é 

A valorização do preço do leite em Mato Grosso do Sul atingiu 24,5% 
em março deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. O 
dado é do Informativo Casa Rural, elaborado pelo Departamento de Eco-
nomia do Sistema Famasul  (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), 
apontando que o maior argumento para o incremento da matéria-prima é 
a retração da oferta.

“Em março a cotação do leite padrão atingiu uma média de R$ 0,9269 
o litro, enquanto que, no ano passado, a bebida foi negociada a R$ 0,7442, 
sendo uma diferença considerável”, reforça a analista econômica do Sistema 
Famasul, Eliamar Oliveira. 

Preço do leite em março subiu 24,5% em MS

ponderada pelo volume captado nos 
estados de GO, MG, PR, RS, SC, SP 
e BA. Com relação ao mesmo perío-
do do ano passado, o aumento é de 
13,95%, em termos reais (valores atu-
alizados pelo IPCA de março/16). Vale 
lembrar, no entanto, que, além da 
menor oferta atual, o forte aumento 
em 12 meses também se deve a uma 
recuperação de preços, já que, em 

2015, a média de preço do leite foi a 
menor desde 2010. Contabilizando-se 
frete e impostos, o preço bruto teve 
média de R$ 1,2106/litro em abril, 
5,72% acima do de março e 13,84% 
superior ao de abril/15, em termos 
reais. No acumulado deste ano, o au-
mento já chega a chega 12%.

Além da queda na produção em 
março, que elevou ainda mais a com-

petição entre as indústrias quanto à 
matéria-prima, os valores pagos ao 
produtor de leite também subiram 
em decorrência dos elevados cus-
tos, especialmente do concentrado. 
A opção dos produtores de leite em 
migrar para a pecuária de corte tam-
bém tem influenciado a menor cap-
tação pelos laticínios.

Para maio, a expectativa é de que 
os preços do leite sigam em alta, ain-
da impulsionados pela oferta restrita 
neste período de entressafra. Cerca 
de 84% dos agentes entrevistados 
pelo Cepea (que representam 71,2% 
do volume amostrado) acreditam em 
nova alta nos preços do leite, enquan-
to o restante (16%, que representam 
28,8% do volume) acredita em esta-
bilidade nas cotações – frente ao mês 
passado, houve aumento no número 
de colaboradores que estima estabi-
lidade nos valores. Nenhum dos cola-
boradores consultados estima queda 
de preços para o próximo mês.
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SoJA - iNdicAdor cePeA-eSAl-Bm&FBoVeSPA - PArANAGuá

Valor r$ Var./dia Var./mês Valor uS$

09/05/2016     83,09 0,13% 1,44% 23,56

06/05/2016     82,98 -0,53% 1,31% 23,72

05/05/2016     83,42 -0,80% 1,84% 23,52

04/05/2016     84,09 -0,54% 2,66% 23,80

03/05/2016     84,55 2,13% 3,22% 23,72 

Fonte: cePeA
Nos dias 29 de abril e 05 de maio foram consideradas todas as ofertas para
o cálculo do Indicador”.

Indicadores
mercAdo FíSico do Boi Gordo - 09.05.2016
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina  155,00  estável  09/05/16  43,81
Araçatuba  153,00  estável  09/05/16  43,24
Lins  154,00  estável  09/05/16  43,53
Pres. Prudente  155,00  estável  09/05/16  43,81
Pres. Venceslau  152,00  estável  09/05/16  42,96
S. J. Rio Preto  155,00  R$ 5,00  09/05/16  43,81
Prazo 30 dias, para desconto do imposto.

mS  r$/@  diferença  data  uS$/@
Campo Grande  137,00  -R$ 6,00  09/05/16  38,72
Dourados  136,00  estável  09/05/16  38,44
Preço à vista.

mt  r$/@  diferença  data  uS$/@

Alta Floresta  128,00  -R$ 0,50  09/05/16  36,18
Araputanga  133,00  -R$ 1,00  09/05/16  37,59
Barra do Garças  132,50  -R$ 1,50  09/05/16  37,45
Cáceres  133,00  -R$ 0,50  09/05/16  37,59
Cuiabá  134,00  R$ 0,50  09/05/16  37,87
Juara  129,00  estável  09/05/16  36,46
Juína  129,00  -R$ 0,50  09/05/16  36,46
Rondonópolis  134,00  R$ 1,00  09/05/16  37,87
Tangará  134,00  R$ 0,50  09/05/16  37,87
Preço à vista.

Go  r$/@  diferença  data  uS$/@
Goiânia  136,50  estável  09/05/16  38,58
Sul  136,50  -R$ 2,50  09/05/16  38,58
Mozarlândia  135,50  estável  09/05/16  38,30
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS).

Pr  r$/@  diferença  data  uS$/@
Guarapuava  146,00  estável  09/05/16  41,27
Londrina  145,00  -R$ 5,00  09/05/16  40,98
Maringá  148,00  estável  09/05/16  41,83
Curitiba  145,00  estável  09/05/16  40,98
Ponta Grossa  145,00  -R$ 3,00  09/05/16  40,98
Umuarama  145,00  estável  09/05/16  40,98
Preço à vista.

mG  r$/@  diferença  data  uS$/@
Triângulo Mineiro  140,00  estável  09/05/16  39,57
Norte de Minas  138,00  estável  09/05/16  39,01
Preço à vista.

Sc  r$/@  diferença  data  uS$/@
Rio do Sul/Ibirama  160,00  estável  09/05/16  45,22
Chapecó  158,00  estável  09/05/16  44,66
Prazo 20 dias, para desconto do imposto.

PA  r$/@  diferença  data  uS$/@
Marabá  128,00  R$ 1,00  09/05/16  36,18
Redenção  129,00  estável  09/05/16  36,46
Preço à vista.

BA  r$/@  diferença  data  uS$/@
Itapetinga  138,00  estável  09/05/16  39,01
Feira de Santana  152,00  estável  09/05/16  42,96
Salvador  153,00  estável  09/05/16  43,24
Prazo 30 dias, para desconto imposto.

to  r$/@  diferença  data  uS$/@
Araguaína  131,00  -R$ 2,00  09/05/16  37,03
Gurupi  132,00  R$ 2,00  09/05/16  37,31

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 – 09.05.2016
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina  145,00  estável  09/05/16  40,98
Araçatuba  145,00  estável  09/05/16  40,98
Lins  144,00  estável  09/05/16  40,70
Pres. Prudente  145,00  estável  09/05/16  40,98
Pres. Venceslau  146,00  estável  09/05/16  41,27
S. J. Rio Preto  145,00  -R$ 2,00  09/05/16  40,98
Prazo 30 dias, para desconto do imposto.

mS  r$/@  diferença  data  uS$/@
Campo Grande  130,00  -R$ 4,00  09/05/16  36,74
Dourados  128,00  estável  09/05/16  36,18
Preço à vista.

mt  r$/@  diferença  data  uS$/@
Alta Floresta  124,00  estável  09/05/16  35,05
Araputanga  125,00  -R$ 0,50  09/05/16  35,33
Barra do Garças  125,50  -R$ 0,50  09/05/16  35,47
Cáceres  125,00  -R$ 1,00  09/05/16  35,33
Cuiabá  126,00  R$ 1,00  09/05/16  35,61
Juara  124,00  -R$ 0,50  09/05/16  35,05
Juína  124,00  estável  09/05/16  35,05
Rondonópolis  125,00  estável  09/05/16  35,33
Tangará  125,00  estável  09/05/16  35,33
Preço à vista.

Go  r$/@  diferença  data  uS$/@
Goiânia  128,50  -R$ 1,00  09/05/16  36,32
Sul  129,50  -R$ 1,50  09/05/16  36,60
Mozarlândia  128,50  -R$ 1,00  09/05/16  36,32
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS).

Pr  r$/@  diferença  data  uS$/@
Guarapuava  136,00  estável  09/05/16  38,44
Londrina  135,00  -R$ 5,00  09/05/16  38,16
Maringá  138,00  estável  09/05/16  39,01
Curitiba  135,00  estável  09/05/16  38,16
Ponta Grossa  138,00  -R$ 2,00  09/05/16  39,01
Umuarama  137,00  R$ 2,00  09/05/16  38,72
Preço à vista.

mG  r$/@  diferença  data  uS$/@
Triângulo Mineiro  131,00  estável  09/05/16  37,03
Norte de Minas  129,00  R$ 1,00  09/05/16  36,46
Preço à vista.

Sc  r$/@  diferença  data  uS$/@
Rio do Sul/Ibirama  142,00  estável  09/05/16  40,14
Chapecó  156,00  estável  09/05/16  44,09
Prazo 20 dias, para desconto do imposto.

PA  r$/@  diferença  data  uS$/@
Marabá  120,00  R$ 2,00  09/05/16  33,92
Redenção  120,00  estável  09/05/16  33,92
Preço à vista.

to  r$/@  diferença  data  uS$/@
Araguaína  121,00  -R$ 2,00  09/05/16  34,20
Gurupi  125,00  R$ 2,00  09/05/16  35,33

Preço à vista. Preços coletados semanalmente.
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Nono importador mundial de ali-
mentos, com aquisições de US$ 26 
bilhões por ano, o México negocia 
com o Brasil a ampliação do Acor-
do de Complementação Econômica 
(ACE 53). Terceiro maior exportador 
agrícola, atrás apenas de Estados 
Unidos e União Europeia, o Brasil 
participa, hoje, com apenas 0,6% 
desse potente mercado comprador, 
revelando real desequilíbrio na ba-
lança de comércio entre os dois paí-
ses. Surge, agora, um bom momento 
para corrigir essa distorção.

Ao lançar o Plano Nacional de 
Exportações (PNE), em 2015, o 
Governo federal estabeleceu metas 
que consolidam sua disposição de 
ampliar a participação do País no 
comércio internacional. Responsá-
vel por mais de 46% das exportações 
brasileiras, o agronegócio deveria 
ter espaço de destaque e tratamen-
to prioritário nas negociações que 
envolvam acesso a mercados com a 
participação do Brasil e os parceiros 
do Mercosul.

Entretanto, ao retomar as con-
versas com o México em meados 
do ano passado, o espaço destinado 
à agropecuária continua diminuto 
diante da potencialidade do setor, 
seja pela resistência e protecionismo 
dos mexicanos, seja pela priorização 
dos temas industriais na agenda de 
comércio exterior do País.

Apesar do crescimento de 157,3% 
na corrente de comércio do agrone-
gócio entre Brasil e México, na últi-
ma década, esse aumento quantifi-
cado pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) é 
ainda inexpressivo tendo em vista 
que o México representa 0,73% na 
participação das nossas receitas de 
exportação.

Esse quadro contradiz os núme-
ros do setor, mas não revela nenhu-
ma novidade para o segmento mais 
competitivo e dinâmico da economia 
nacional. Historicamente, negocia-
dores e representantes do Brasil no 
exterior não proporcionam a devida 
e conquistada relevância às expor-
tações agrícolas. Tal fato explica, 
em parte, a demora no despertar de 
algumas cadeias agropecuárias para 
o mercado internacional. Podem ter 
perdido espaços que, por vocação, 
deveriam ser preenchidos por ali-
mentos produzidos no Brasil.

Mas é hora de olhar para o fu-
turo. Brasil e Mercosul estão en-
volvidos em importantes processos 

negociadores, a exemplo do México 
e a negociação com a União Euro-
peia. Apesar da disposição de alguns 
representantes governamentais de 
avançar nessas negociações “levan-
do o agro junto”, ainda inexiste real 
entendimento de que é preciso maior 
veemência na busca por ampliar a 
inserção das cadeias agropecuárias 
e agroindustriais no comércio exte-
rior.

No caso do México, cabe a com-
preensão de que, indiretamente, 
estamos negociando com o NAFTA 
(Tratado Norte-Americano de Livre 
Comércio), também composto por 
Estados Unidos e Canadá. Esses 
países são grandes concorrentes do 
Brasil nas exportações agrícolas. Há, 
portanto, um freio natural, incentiva-
do por grandes tradings norte-ameri-
canas, presentes no México, que não 
cederão território facilmente. Porém, 
é preciso demonstrar aos mexicanos 
que a agricultura se oporá aos negó-
cios se não houver um justo equilí-
brio nessa prática de comércio.

Quanto aos entendimentos entre 
Mercosul e UE, o grande obstáculo 
a ser superado é o lobby agrícola 
europeu, velho conhecido dos nego-
ciadores brasileiros. É necessário, 
portanto, esclarecer a sociedade 
europeia que há espaço para todos 
nesse mercado e que o grande bene-
ficiado será o consumidor do chama-
do velho mundo, que poderá adquirir 
produtos de qualidade, produzidos 
de forma sustentável e acessível.

O momento é decisivo para a 
inserção internacional do Brasil no 
comércio e nas cadeias globais de 
valor. O setor agropecuário, o mais 
competitivo da economia brasileira, 
segue como grande incentivador da 
abertura de novos e importantes 
mercados aos produtos brasileiros. 
Entre os principais produtos agro-
pecuários de interesse do acordo 
com o México figuram milho, carnes 
bovina e suína, algodão, trigo e pre-
parações alimentícias. São produtos 
que a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) identificou 
como os de maior potencial de ganho 
de comércio mediante a retirada de 
barreiras tarifárias e não tarifárias.

Por esse motivo, consideramos 
uma obrigação cobrar maior com-
promisso dos negociadores brasilei-
ros com a inserção dos temas de in-
teresse da agricultura e da pecuária 
brasileiras entre as prioridades do 
comércio exterior do País.

É preciso negociar mais

LEITE AO PRODUTOR |ABRIL 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$

09/05/2016     1.344,85 -0,67% -5,53% 381,41

06/05/2016     1.353,94 -1,64% -4,89% 387,06

05/05/2016     1.376,45 -3,08% -3,31% 388,17

04/05/2016     1.420,16 0,43% -0,24% 401,86

03/05/2016     1.414,13 -1,50% -0,67% 396,67
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

Mai/16  157,20  -0,67  6.741  2.270 

Jun/16  155,74  -0,67  84  2 

Jul/16  157,41  -0,70  95  15 

Ago/16  158,73  -0,71  234  20 

Set/16  162,63  -0,74  13  0 

Out/16  164,70  -0,75  4.386  526 

Nov/16  164,88  -0,68  244  6 

JOãO MARTINS DA SILVA JuNIOR
é presidente da CNA - Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil




