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Pesquisa constata efi cácia de suplementos granulados

Agronegócio brasileiro
terá Tereza Cristina como
ministra da Agricultura

Núcleo MS promove Exposição Incentivos
Potros do Cerrado em Campo Grande

Indicada pela Frente Parlamentar Agro-
pecuária, deputada federal de MS tem o 
apoio de todos os setores do agronegócio 
e foi confi rmada na equipe de Bolsonaro.

Evento contou com 26 animais 
produzidos só em Mato Grosso do 
Sul e trouxe o ginete Zeca Macedo 
para curso de iniciação ao Freio 
de Ouro.  Na ocasião, a Acrissul 
inaugurou sua pista de mangueira.
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Experimentos mostram que durante período das
chuvas a perda é menor em suplementos granulados

FoTo | THiaGo araÚJo | eMBraPa

Durante os dois últimos períodos de chuvas, pesquisadores da 
Embrapa Gado de Corte (MS) testaram alternativas para di-
minuir as perdas na suplementação mineral bovina. Os resul-

tados indicam que a suplementação aglomerada, em mínimos grânu-
los, oferece menor empedramento e perdas nas chuvas, em até 16%, 
quando comparada ao material em pó, comercializado pela maioria 
das empresas de nutrição animal.
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porém a compensação virá com o aumento 
de peso (mérito individual) e da produtivida-
de (@/hectare/ano). O período de engorda 
de um animal suplementado com proteina-
do, em comparação ao ruminante que rece-
be apenas mineral linha branca, é inferior. 
Este sistema acarreta no ganho indireto de 
poder retirar o animal mais cedo do pasto, 
disponibilizando o espaço para outro bo-
vino, que iniciará o processo de recria ou 
engorda.

É fundamental que o produtor de prote-
ína de origem animal avalie não somente 
o quanto investirá na alimentação comple-
mentar, mas o retorno do capital investido 
quando a suplementação é realizada de ma-
neira correta.
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JOSÉ LEONARDO RIBEIRO - GERENTE DE PRODUTOS
RUMINANTES DO GRUPO GUABI

O sistema de criação de bovinos base-
ado na exploração de forragem é pre-
ponderante no Brasil. Por este motivo, 
pecuaristas que não compreendem a 
relação e a interação (solo – planta –ani-

mal), dificilmente utilizarão os recursos disponíveis de 
maneira eficiente.

Bovinos manejados em regime de pasto têm como 
principal fonte de alimento a forragem, que possui ofer-
ta e valor nutricional (qualidade) variável ao longo do 
ano. A estação da seca (outono e inverno) é marcada 
pela menor oferta de forragem - consequência da quan-
tidade reduzida de água, baixa temperatura e menor 
fotoperíodo. Em adição, o valor nutricional desta forra-
gem normalmente é inferior (menores teores de prote-
ína, energia e minerais), pois quase sempre é oferecida 
aos animais com idade de crescimento mais avançada.

Para evitar a perda de bovinos manejados em regime 
de pasto, neste período, pecuaristas investem em tecnolo-
gia de suplementação a pasto e substituem minerais linha 
branca pelos proteicos, proteico-energéticos ou rações 
de semiconfinamento. Estes suplementos disponibilizam 
além dos macro e microminerais, carboidratos não estru-
turais, proteína e aditivos melhoradores de desempenho. 
Como resultado, o ambiente ruminal é enriquecido com 
nitrogênio e nutrientes digestíveis totais fermentescí-
veis. Os microrganismos se tornam mais eficientes ao 
degradar fibra, os animais aumentam a ingestão de ali-
mento e ganham mais peso. A suplementação com fon-
tes protéicas na estação da seca é mais disseminada e 
compreendida no campo, quando comparada ao mesmo 
procedimento adotado no período das águas.

Na estação chuvosa a forragem se apresenta ver-
de e abundante, o que reduz consideravelmente o uso 
de suplementos proteicos, proteico-energéticos e ra-

ções. Na estação das águas, o fornecimento de 80 g de 
suplemento mineral contendo macro (cálcio, fósforo, 
magnésio, enxofre e sódio) e microminerais (manganês, 
zinco, cobre, iodo, cobalto, selênio e ferro) propiciará 
aproximadamente 400 a 500 g de peso vivo (PV)/ ani-
mal / dia, caso não haja restrição de qualidade e oferta 
de alimento volumoso. Este é o principal motivo pela 
menor suplementação protéica nas águas, porém a efi-
ciência alimentar e desempenho dos animais poderiam 
ser bem superiores.

É importante ressaltar que a adoção de suplementos 
que forneçam somente minerais no verão não é uma 
prática incorreta, pelo contrário, o não fornecimento 
destes minerais resultaria em perdas produtivas e re-
produtivas. No entanto, a suplementação com fontes 
adicionais de proteína e carboidratos de rápida degra-
dação ruminal resultam em:

Maior desempenho em pastagens manejadas intensi-
vamente - estas áreas são normalmente muito adubadas 
e apresentam elevados teores de nitrogênio. É necessá-
rio fornecer carboidratos visando à sincronização com 
a porção solúvel e de rápida degradação ruminal da 
proteína disponível na forragem.

Maior desempenho em pastagens manejadas de ma-
neira mais leniente (baixa taxa de desfolha, onde há 
maior presença de material senescente). Neste caso, 
é necessário o aporte de proteína verdadeira (aminoá-
cidos), o que resultará em maior consumo e digestibi-
lidade do alimento.

O incremento de desempenho é necessário, visto 
que a constante valorização da terra, maior preço da 
reposição e o incremento dos custos de produção obri-
gam a atividade pecuária a se tornar cada vez mais 
eficiente. Apenas o aumento do teor de proteína bruta 
e dos nutrientes digestíveis totais (NDT) do capim, no 
período das águas, não é suficiente para um ganho de 
peso adicional dos animais.

A suplementação resultará em maior investimento, 

RIMEIRA IMPRESSÃOP
suplementação de bovinos no período das águas



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

IMPRORROGÁVEL

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

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

Eng° Rogério de Medeiros  
CREA/MS n° 7310

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

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

PraZo aCaBa no Dia 31 De DeZeMBro
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Agronegócio S.A.

Leite: Preço em queda pelo segundo mês consecutivo, diz Cepea
Relatório do órgão de pesquisa mostra que a diminuição das cotações em outubro continuou atrelada ao consumo enfraquecido de lácteos

O preço do leite entregue em 
setembro e recebido pelo 
produtor em outubro regis-

trou queda pelo segundo mês conse-
cutivo. Segundo pesquisa do Cepea 
(Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada), da Esalq/USP, 
a “Média Brasil” líquida  de outubro 
foi de R$ 1,4401/litro, recuo de 3 
centavos ou de 2,4% em relação ao 
mês anterior. Ainda assim, a média 
de outubro ficou 37,6% acima da do 
mesmo mês de 2017. No acumula-
do de janeiro a outubro, o preço ao 
produtor registra alta de 39,3%, em 
termos reais. 

A diminuição das cotações em 
outubro continuou atrelada ao con-
sumo enfraquecido de lácteos, que, 
por sua vez, esteve associado à lenta 
recuperação econômica e aos eleva-
dos patamares de preços. Segundo 
agentes consultados pelo Cepea, in-
dústrias e atacados ainda precisam 
praticar promoções para assegurar 
liquidez. 

O leite UHT negociado entre in-
dústria e mercado atacadista do es-
tado de São Paulo se desvalorizou 4% 
entre setembro e outubro (a média 
deste mês considera até o dia 29). 
Apesar das vendas fracas, colabora-
dores relatam que os estoques estão 
baixos, o que limitou o movimento de 
queda neste mês – vale lembrar que, 
de agosto para setembro, o recuo foi 
de 6,6%. 

Além disso, com o retorno das chu-
vas, a disponibilidade de pastagens 
se elevou e favoreceu a produção em 
muitas bacias leiteiras – o que também 
pressionou as cotações no campo. Ape-
sar do crescimento do volume dispo-

nível, a oferta ainda segue enxuta, 
sem excedentes consideráveis para 
“inundar” o mercado. Por esse moti-
vo, a competição entre as indústrias 

de laticínios impediu quedas mais 
intensas de preços neste mês. O Ín-
dice de Captação Leiteira do Cepea 
(ICAP-L) registrou alta de 2,8% na 

“Média Brasil”. Ressalta-se, contu-
do, que o aumento da captação para 
algumas empresas apenas refletiu o 
maior poder de mercado. 

Tabela 1. Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquido) em outubro/18 referentes ao leite entregue em setembro/18 nos estados 
que compõem a “Média Brasil”.
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A suplementação tem um custo ao produtor. Se essa tecnologia reduzir perdas, o produtor ganha

suplementos granulados em dieta bovina 
sofrem menos perdas, conclui embrapa

FoTos | THiaGo araÚJo | eMBraPa

Durante os dois últimos perío-
dos de chuvas, pesquisadores 
da Embrapa Gado de Corte 

(MS) testaram alternativas para di-
minuir as perdas na suplementação 
mineral bovina. Os resultados indi-
cam que a suplementação aglome-
rada, em mínimos grânulos, oferece 
menor empedramento e perdas nas 
chuvas, em até 16%, quando compa-
rada ao material em pó, comerciali-
zado pela maioria das empresas de 
nutrição animal.

“As perdas com vento e chuvas são 
grandes, considerando que a maior 
parte dos cochos no Brasil são des-
cobertos”, conta o nutricionista da 
Embrapa Rodrigo da Costa Gomes. 
O especialista explica que essas per-
das provocam um desbalanço de ele-
mentos da dieta, pois o suplemento é 
formado por uma mistura de vários 
elementos minerais como cálcio, fós-
foro, sódio, enxofre, manganês, zin-
co, cobre, selênio e outros. “A suple-

mentação tem um custo ao produtor. 
Se essa tecnologia reduzir perdas, o 
produtor ganha”, revela Gomes.

Os estudos mostram também ga-
nhos de peso semelhantes entre os 
animais que receberam o suplemen-
to em pó ou aglomerado. Dessa for-
ma, o benefício da versão granulada 
vem com o menor uso de suplemento 
mineral, o que pode gerar economia. 
Gomes acredita que o custo da suple-
mentação seja de aproximadamente 
R$ 27,00 por animal, considerando 
um período de seis meses com con-
sumo diário de 80 gramas por dia. 
O uso de suplemento aglomerado é 
capaz de gerar economia de até R$ 
4,86 por cabeça por ano.

A quantidade de suplemento uti-
lizado foi maior para o pó quando 
comparado ao aglomerado, enquan-
to que o peso ganho foi o mesmo 
nos dois tratamentos. A quantidade 
maior gasta pelo pó se deve, princi-
palmente, por se perder na chuva ao 

se carregar o suplemento para fora 
do cocho.

aglomerado x Pó
Entre 2016 e 2018, os experimen-

tos foram executados em 55 hectares 
da Embrapa, divididos em 12 pique-
tes de braquiarião, subdivididos em 
seis com tratamento mineral em pó, 
e seis com aglomerado. Em cochos 
bombonas (descobertos), machos e 
fêmeas, cruzados e das raças Caracu 
e Senepol, foram distribuídos, unifor-
memente, em todos os tratamentos.

A fim de conhecer as perdas ocor-
ridas durante as chuvas, os cochos 
contavam com orifícios milimétricos 
e, abaixo deles, filtros para retenção 
da fração sólida, escoada durante as 
águas. As sobras além de pesadas 
seguiam para análise química. No 
segundo ano, também se coletou a 
água escoada para estudo.

Os cientistas ainda testaram a hi-
pótese de que o suplemento granu-

lado empedra menos. Com um equi-
pamento chamado penetrômetro, 
mediu-se a força para furar a massa, 
algo semelhante a testar a dureza de 
uma fruta. “O foco era o comporta-
mento de empedramento desse su-
plemento e constatamos que o pó 
empedra mais com o passar dos dias 
no cocho”, declara o pesquisador, re-
velando que por meio da análise do 
filtro nos cochos, foram detectadas 
perdas de elementos fundamentais 
na alimentação dos animais, como o 
fósforo. “Esse nutriente é importante 
no metabolismo animal e impacta em 
seu ganho de peso”, detalha o cien-
tista. (Continua...)

Uso de suplemento granulado gera economia
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ECUÁRIAP
O médico-veterinário Márcio Bo-

nin, de uma empresa parceira da 
Embrapa na pesquisa, reforça que 
o empedramento traz problemas. 
“Os animais não consomem, de for-
ma adequada, o material ‘lavado’ 
e empedrado, não obtendo o sufi-
ciente para melhor desempenho 
e, por consequência, não têm uma 
performance adequada”, afirma ele 
explicando que, para o produtor, as 
perdas significam a compra de mais 
suplemento para obter igual resul-
tado.

A força para penetrar a massa do 
suplemento em pó foi mais que o 
dobro da necessária para o aglome-
rado. A velocidade com que esse em-
pedramento acontece é igualmente 
maior no produto em pó. Isso sugere 
que o consumo pelos bovinos sofre 
alterações com o empedramento e 
é mais evidente no produto em pó. 
Assim, o rebanho consumirá mine-
rais em níveis menores do que os 
necessários.

Mais Precoce
Gomes coordena o arranjo + Pre-

coce, conjunto de projetos de pesqui-
sa no qual o experimento se insere. 
Executado desde 2014 pelos pesqui-
sadores da Embrapa Gado de Corte e 
Embrapa Pantanal, a proposta busca 
alinhar-se aos problemas enfrenta-
dos pela cadeia do novilho precoce. 
Um dos resultados disponíveis, até 
o momento, é a prática IATF + Cio, 
que adota o uso de bastões marca-
dores para auxiliar a identificação 
de cio e a aplicação de hormônio 
(GnRH), no momento da insemina-
ção artificial por tempo fixo (IATF).

A iniciativa tem como instituições 
parceiras a Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul (UFMS), Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC) 
e Universidade Estadual de Londri-
na (UEL); a Associação Brasileira de 
Produtores Orgânicos (ABPO); e a As-
sociação Sul-Mato-Grossense de Pro-
dutores de Novilho Precoce (ASPNP).

Por dentro da dieta animal na época das chuvas

Em futuro próximo, a equipe dis-
ponibilizará uma plataforma web 
com os dados de vários sistemas de 

produção do novilho precoce, permi-
tindo ao usuário simular qual será o 
retorno econômico desses sistemas 

em sua própria realidade.
Colaborou Dalízia aguiar | embrapa 

Gado de Corte, Campo Grande (Ms)

A suplementação mineral com-
plementa a dieta animal na época 
de chuvas, quando há abundância 
de pasto. Entretanto, apesar de 
uma significativa melhora na com-
posição da forragem, como prote-
ína, carboidratos e fibras, não há, 
na mesma proporção, melhorias 
na composição mineral. O pes-
quisador da Embrapa Luiz Orcírio 
Oliveira revela que o potencial de 
ganho de peso proporcionado pela 
vantagem dos componentes orgâ-
nicos corre o risco de ser  limita-
do pela ausência ou deficiência de 
minerais.

Para a produção de animais jo-
vens e precoces, a suplementação 
é essencial, na seca e nas águas, 
segundo Oliveira. “Dados que 
acompanhamos em diversas pro-
priedades na região de Cerrado, 
em pastagens de Brachiaria bri-
zantha, dividindo o ano em dois 
períodos (seca e águas), mostra-
ram que com apenas suplementa-
ção de mineral nas águas e pro-

teicos na seca, os ganhos médios 
em cada período são de até 200 
gramas na seca, e 600 nas águas. 
Isso corresponde a um ganho mé-
dio anual de 400 gramas e em tais 
condições é difícil terminar um 
animal em 24 meses. É importante 
estabelecer um plano nutricional 
para o rebanho”, frisa Oliveira.

Geralmente, a suplementação 
para bovinos nas pastagens bra-
sileiras exige os seguintes ingre-
dientes e sua matéria-prima:

Cálcio - Carbonato de cálcio;
Fósforo - Fosfato bicálcico;
sódio - Sal branco;
enxofre - Flor de enxofre;
Magnésio - Óxido ou sulfato de 

magnésio;
Manganês - Sulfato de manganês;
Ferro - Sulfato de ferro;
Zinco - Óxido ou sulfato de zinco;
Cobre - Óxido ou sulfato de co-

bre;
iodo - Iodato de cálcio ou de po-

tássio;
Cobalto - Sulfato de cobalto;

selênio - Selenito ou selenato de 
sódio.

“Em determinadas situações 
outros minerais são necessários, 
como, por exemplo, o potássio em 
casos de déficit em dietas para va-
cas de leite, ou o cromo no estres-
se da desmama para bezerros. Já 
há áreas com excesso de certos 
minerais, como ferro e manganês, 
em algumas regiões do Pantanal”, 
pondera Oliveira, que recomenda 
o suporte de um técnico nutricio-
nista – zootecnista, veterinário ou 
agrônomo – na elaboração do pla-
no nutricional, em qualquer época 
do ano.

A sugestão deve-se ao fato de 
que, apesar dos avanços no nú-
mero de animais suplementados, 
há uma parcela considerável com 
suplementação inadequada ou até 
mesmo sem complemento. Para os 
pesquisadores, não suplementar 
resulta em prejuízos e aumento 
do custo final do boi.

(D.a.)
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Bolsonaro confirma Tereza Cristina para Ministério da Agricultura

WWW.AcriSSul.com.Br

Deputada federal de MS tem apoio das entidades ruralistas e do agronegócio e prometeu manter alguns projetos da atual gestão

Membros da Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA) estiveram 
reunidos no dia 7 de novembro com 
o presidente da República eleito, Jair 
Bolsonaro, e indicaram a presidente da 
FPA, deputada federal Tereza Cristina 
Corrêa da Costa Dias (DEM/MS), para 
o Ministério da Agricultura (Mapa). Na 
ocasião, Bolsonaro aceitou a sugestão 
da FPA e confirmou o nome da depu-
tada para assumir a pasta.

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
destacou a importância do setor agro-
pecuário para o desenvolvimento eco-
nômico e social do país. “A agricultura 
familiar e o agronegócio são setores 
que nos orgulham e têm que ser valo-
rizados”, disse Bolsonaro.

Tereza é produtora rural, engenhei-
ra agrônoma, graduada na Universida-
de Federal de Viçosa (MG), deputada 
Tereza Cristina (DEM/MS). Em MS foi 
secretária de Desenvolvimento Agrá-
rio, Produção, Indústria, Comércio e 
Turismo e também presidiu simulta-
neamente a presidência da Iagro. Foi 
diretora da Famasul e da Acrissul.

FoTo| aGenCia BrasiL

Sicredi na Expogrande 2019

ACRISSUL PARABENIZA
O presidente da Acrissul (Associa-

ção dos Criadores de Mato Grosso do 
Sul), Jonatan Pereira Barbosa, utili-
zou as redes sociais da entidade para 
cumprimenrtar a deputada federal 
sul-mato-grossense, Tereza Cristina 

(DEM), pela indicação como ministra 
da Agricultura pelo presidente eleito 
Jair Bolsonaro.

Para o líder ruralista, a indicação 
de Tereza Cristina vem de encontro 
aos anseios dos produtores rurais de 
todo o País, que têm na parlamentar 

um exemplo de competência política, 
administrativa e técnica, além de ela, 
como produtora rural, deter todo o 
conhecimento do setor para manejar 
o Ministério da Agricultura de forma 
a colocar o agronegócio brasileiro no 
seu devido lugar de destaque.

“Como presidente da Frente Parla-
mentar da Agropecuária a deputada 
sempre defendeu o setor de manei-
ra combativa. Agora, como ministra 
da Agricultura, o setor agropecuá-
rio tem a certeza de que a produção 
rural terá garantia de fomento, de 
abertura de novos mercados e tam-
bém que seguirá plena e sustentá-
vel, tal como defende e pretende o 
próprio produtor”, finalizou Jonatan.

Em nota distribuída aos diretores da 
Acrissul, o presidente da entidade afir-
mou: “Deputada Tereza Cristina, sua 
indicação na data de hoje para a pasta 
do Ministério da Agricultura pelo pre-
sidente eleito Jair Bolsonaro foi justa e 
merecida. A Acrissul sente-se honrada 
e prestigiada. Desejamos todo o suces-
so nessa sua nova empreitada.”

Indicada pela FPA, Tereza Cristina (DEM-MS) recebe cumprimentos do presidente Bolsonaro

FoTo | Via LiVre

A Sicredi e a Acrissul renovaram 
a parceria para a Expogrande 2019, 
que acontece de 4 a 14 de abril em 
Campo Grande (MS). Na Expogran-
de deste ano a Sicredi disponibili-
zou um total de R$ 50 milhões para 
negócios durante a feira, incluindo 
compra de máquinas, equipamentos, 
insumos, veículos, reprodutores e 
matrizes.

A garantia da renovação da parce-
ria foi dada durante encontro entre 

diretores da Acrissul e da Sicredi 
Campo Grande (foto).

Em outra oportunidade o presi-
dente da Sicredi Campo Grande, 
Antonio Kurose, lembrou que a Co-
operativa foi constituída por peque-
nos e médios produtores e estar na 
Expogrande é uma forma de continu-
ar apoiando o agronegócio no Mato 
Grosso do Sul. “Priorizamos nosso 
cooperado e queremos estar onde 
ele está”, garantiu.
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Núcleo MS de Criadores de Cavalo Crioulo promoveu 
Exposição Incentivos Potros do Cerrado na Acrissul

Evento mostrou qualidade dos animais produzidos em MS e contou com curso de iniciação ao Freio de Ouro
FoTo | Via LiVre

Criadores, lideranças ruralistas e dirigentes da Associação Brasileira e do Núcleo MS na inauguração da pista de mangueira da Acrissul

Os últimos dias, entre 2 e 4 de no-
vembro, foram mais do que especiais 
para a comunidade crioulista da Re-
gião Centro-Oeste do Brasil. Além de 
ter sido inaugurada uma nova pista co-
berta de Mangueira, em Campo Gran-
de/MS, foram realizados dois eventos 
dedicados à raça: a 1ª Expo Incentivo 
Potros do Cerrado e o curso “Iniciação 
ao Freio de Ouro”. A programação foi 
organizada pelo Núcleo Cavalo Criou-
lo do Mato Grosso do Sul (NCCMS).

As atividades e a inauguração da 
nova pista contaram com as presenças 
do presidente da ABCCC, Francisco 
Kessler Fleck, da presidente do NC-
CMS, Anna Lucia Coelho Paiva, e 
do presidente da Acrissul (Associação 
dos Criadores de Mato Grosso do Sul), 
Jonatan Pereira Barbosa, além de cria-
dores e demais colaboradores da raça.

Foi na pista de equinos da Acrissul, 
no Parque de Exposições Laucídio Co-
elho, que ocorreu a 1ª Expo Incentivo 
Potros do Cerrado. Foram 26 animais 
da raça Crioula, com idade inferior 
a dois anos, que foram julgados por 
Ewerson Breda na exposição. A ideia é 
torná-la anual, conforme conta o Ana-
lista de Expansão da ABCCC, Lucas 
Lau. “Isso melhora a evolução dos cria-
dores porque eles têm um comparativo 

Confira o resultado da 1ª Expo Incentivo Potros do Cerrado (ainda não homologado pela ABCCC):
FÊMeas
Grande Campeã
Brasão Deslumbre, filha de Favorito do Bar-
rozo e Estirpe do Barrozo; criador e expo-
sitor Ricardo Gonzalez Sant’Anna, Cabanha 
Sant’Anna, Campo Grande/MS
 
reservada Grande Campeã
Habilidosa EFC, filha de Sargento do Ita-
pororó e Celeste EFC; criador e expositor 
Eduardo Folley Coelho, Fazenda Cabeceira 
do Prata, Jardim/MS
 

Terceira Melhor Fêmea
Espada das Três Certezas, filha de Riñero 
124 da Recalada e Adaga do Iluminado; 
criador e expositor Dartagnan Ramos 
Queiroz, Fazenda Certeza, Aparecida do 
Taboado/MS
 
Quarta Melhor Fêmea
Brasão Dançarina, filha de Damasco do 
Barrozo e Justiceira JB de Palermo; criador 
e expositor Ricardo Gonzalez Sant’Anna, 
Cabanha Sant’Anna, Campo Grande/MS
 

MaCHos
Melhor exemplar e Grande Campeão
HUCR EFC, filho de Sargento do Itapororó e 
Escarapela 939 Maufer; criador e expositor 
Eduardo Folley Coelho, Fazenda Cabeceira 
do Prata, Jardim/MS

reservado Grande Campeão
João de Barro Calidad, filho de Sargento do 
Itapororó e Denúncia Calidad; criadora e 
expositora Anna Lucia Coelho Paiva, Caba-
nha Chimarrão, Anastácio/MS
 

Terceiro Melhor Macho
Escalpo da Barra Funda, filho de Hermano 
1415 Maufer e Astuta do Novo Horizonte; 
criador e expositor Roberto Araújo Diedri-
ch, Fazenda Barra Funda, Costa Rica/MS
 
Quarto Melhor Macho
Debochado da Barra Funda, filho de Her-
mano 1415 Maufer e Usina do Novo Hori-
zonte; criador e expositor Roberto Araújo 
Diedrich, Fazenda Barra Funda, Costa Rica/
MS

maior, além da Exposição Passaporte, 
e começa a criar uma identidade do 
Cavalo Crioulo no Centro-Oeste do 
país”, diz.

Com grande envolvimento dos sul-
mato-grossenses, o curso “Iniciação 
ao Freio de Ouro” foi ministrado pelo 
ginete multicampeão Zeca Macedo, 

dentro da nova pista de Mangueira. De 
acordo com Lucas Lau, foi o primeiro 
curso vinculado ao Freio de Ouro em 
MS. “Foram 35 participantes, doze 
montados e o restante como ouvinte. 
Teve bastante participação”, destaca.

Além disso, de acordo com informa-
ções divulgadas no site da Acrissul, “a 

pista de laço comprido da Acrissul foi to-
talmente adaptada também para provas 
de paleteada”. O texto ainda anuncia que 
“no ano que vem a pista de mangueira 
estará apta para receber leilões da raça 
crioula durante a Expogrande”.

 Colaborou Pedro Henrique Krü-
ger | ABCCC
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Núcleo do Leite prevê participação 
recorde na Expogrande de 2019

Curso de iniciação ao Freio de Ouro com ginete Zeca Macedo foi um das atrações em MS

Ao todo 26 animais de MS participaram da Exposição Incentivos Potros do Cerrado

Exemplares da Genética Aditiva, da Fazenda Cabeceira do Prata, consagraram-se campeões

Cavalos crioulos da Genética Aditiva 
conquistam título em Exposição Incentivo

O Núcleo de Criadores de Cava-
los Crioulos de Mato Grosso do Sul 
(NCCC/MS) realizou nos dias 2 a 4 de 
novembro em Campo Grande (MS), a 
primeira edição da Exposição Incenti-
vo Potros do Cerrado. 26 animais da 
raça Crioula, com idade inferior a 
dois anos, reuniram-se no Parque de 
Exposições Laucídio Coelho. O evento 
teve o olhar atento do jurado Ewerson 
Breda.

Dois exemplares da Genética Adi-
tiva, da Fazenda Cabeceira do Prata, 
em Jardim (MS), consagraram-se cam-
peões. Hulck EFC, filho de Sargento 
do Itapororó x Escarapela 939 Maufer, 
conquistou o título de Melhor Exem-
plar e Grande Campeão.

Já a fêmea Habilidosa EFC, tam-
bém filha de Sargento do Itapororó 
com Celeste EFC, foi eleita a Reserva-
da Grande Campeã.

Os focos da seleção da raça crioula 
na Genética Aditiva são a funciona-
lidade e morfologia, além do dife-
rencial de que todos os animais são 
adaptados à região do cerrado brasi-
leiro, ideais para o trabalho no campo, 
esporte e lazer. Toda essa qualidade 
dos animais é reflexo do melhoramen-
to genético. Através da utilização da 
genética é possível ter animais extre-
mamente funcionais sem desvalorizar 
as principais características da raça 
como a rusticidade, temperamento e 
inteligência.

Criadores terão a oportunidade de 
adquirir exemplares da raça Crioula 
da Genética Aditiva na 6º edição do 
Leilão União da Raça Crioula. O even-
to será realizado no dia 12 de abril de 
2019, durante a 81ª Expogrande (Ex-
posição Agropecuária de Campo Gran-
de), em Campo Grande (MS).

Criadores de raças leiteiras já mo-
bilizam-se para a Expogrande 2019, 
que acontece de 4 a 14 de abril na 
Acrissul. Para o evento do ano que 
vem o Núcleo MS de Criadores de 
Girolando planeja bater o recorde de 
2018, que foi de 119 animais inscritos 
para a pista. Para isso, já reservaram 
cinco pavilhões para as raças giro-
lando e gir leiteiro. Com apoio da 
associação brasileira, a Expogrande 
deverá receber uma Megafeira Na-
cional de Gado Leiteiro, com ani-
mais de Minas Gerais, São Paulo, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Paraná. 

Além disso, criadores da raça 
sindi leiteiro irão promover um sho-

pping de animais da raça e seus cru-
zamentos na linha descendente AA, 
que produzem leite sem lactose.

Os núcleos de criadores aprovei-
taram o encontro na Acrissul para 
denunciar a existência de um cartel 
da indústria na compra do leite, que 
vem manipulando os preços e trazen-
do prejuízos para os produtores. E 
também solicitaram a interveniência 
da Acrissul no sentido de buscar a 
isenção da cobrança do ICMS de 
animais leiteiros na saída dos limi-
tes do Estado.

O presidente da Acrissul, Jonatan 
Barbosa, irá levar as duas reclama-
ções ao conhecimento das autorida-
des em busca de uma solução.



Palavra do Presidente
JONATAN PEREIRA BARBOSA – Presidente

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

Acrissul sente-se prestigiada 
com Tereza Cristina no Mapa
A Acrissul (Associação dos 

Criadores de Mato Grosso do 
Sul), sentiu-se honrada e pres-
tigiada com a escolha da de-
putada federal Tereza Cristina 
Corrêa da Costa Dias (DEM-
MS) como ministra da Agri-
cultura pelo presidente eleito 
Jair Bolsonaro. Produtora ru-
ral, engenheira agrônoma, ex-
diretora da Famasul e da Acris-
sul, a deputada federal reúne 
todas as qualidades técnicas, 

políticas e diplomáticas para 
elevar a gestão do Ministério 
da Agricultura a um patamar 
diferenciado.

A indicação de Tereza Cristi-
na vem de encontro aos anseios 
dos produtores rurais de todo o 
País, que têm na parlamentar 
um exemplo de competência 
política, administrativa e téc-
nica, além de ela, como produ-
tora rural, deter todo o conhe-
cimento do setor para manejar 

o Ministério da Agricultura de 
forma a colocar o agronegócio 
brasileiro no seu devido lugar 
de destaque.

Como presidente da Frente 
Parlamentar da Agropecuária 
a deputada sempre defendeu 
o setor de maneira combativa. 
Agora, como ministra da Agri-
cultura, o setor agropecuário 
tem a certeza de que a produção 
rural terá garantia de fomento, 
de abertura de novos mercados 
e também que seguirá plena e 
sustentável, tal como defende e 
pretende o próprio produtor.

O Mato Grosso do Sul já é 
um Estado destacado no cená-
rio econômico pela sua produ-
ção agropecuária de qualidade 
e quantidade. A pecuária sul-
mato-grossense, graças aos in-
vestimentos dos produtores em 
genética, manejo, mão-de-obra, 
pastagens e sanidade, foi alavan-

cada nas últimas três décadas 
à condição de melhor do País. 
Aliado a isto, temos três unida-
des da Embrapa no Estado, além 
de várias universidades agrárias 
e centros de pesquisas ligados 
à iniciativa privada. Tudo isso, 
transformou o Mato Grosso do 
Sul, assim como o resto do Bra-
sil da década de 70, de simples 
importador de carnes, a grandes 
exportadores para o mundo in-
teiro.

Temos certeza de que a po-
lítica a ser implementada pela 
ministra Tereza Cristina irá 
priorizar o livre comércio, irá 
estimular a produtividade e, 
acima de tudo, a sustentabili-
dade do agronegócio brasileiro, 
um exemplo a ser seguido pelo 
mundo.

À ministra Tereza Cristina, 
desejamos todo o sucesso nesta 
nova empreitada. 
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Brangus confi rma nacional e leilão da raça na Expogrande 2019
Na edição de 2018, o Leilão Brangus Forte registrou uma média de R$ 13 mil por lote arrematado

A Associação Brasileira de Criadores 
de Brangus confirmou durante encontro 
na Acrissul a realização de uma agenda 
nacional da raça na Expogrande 2019. 
Além do julgamento de animais rústicos, 
que aconteceu de 11 a 13 de abril, está 
confirmado também a realização do lei-
lão brangus de matrizes e reprodutores 
no dia 13 de abril, às 12 horas, sob o co-
mando da Leiloboi.

O Leilão Brangus Forte deste ano na 
Expogrande, promovido pela Associação 
Brasileira de Brangus e realizado pela 
Leiloboi Leilões Rurais, teve um fatura-
mento de R$ 483.600,00, com a venda 
de 37 lotes da raça Brangus. A média 
geral ficou em R$ 13.070,27. Além do 
julgamento e do leilão, a Associação Bra-
sileira também prepara a realização na 
Expogrande 2019 de palestras técnicas e 
de uma assembleia geral.

BRANGUS FORTE 2018
O touro Brawir A89 Profeta FIV e 

a novilha Brawir A92 Sultan FIV, do 
Santiago Fermin Wirsch, de Londri-
na (PR), conquistaram os títulos de 

Supremo Grande Campeão e Supre-
ma Grande Campeã no julgamento 
de rústicos durante o Brangus Forte. 
O evento foi promovido pela ABB no 
decorrer da Expogrande, no Parque 

de Exposições Laucídio Coelho em 
Campo Grande (MS).

Além do Brangus Brawir, a exposição 
também contou com a presença de ou-
tros oito importantes criatórios da raça 
Brangus no Brasil, como Agropecuária 
Guapiara de Castro (PR), Brangus Santa 
Cruz de Tapejara (PR), Fazenda Terra 
Boa de Guararapes (SP), Fazenda Tra-
dição de Campo Grande (MS), BR Te-
xas de Ponta Porã (MS), GAP Genética 
(MT), Fazenda Saga de Chapadão do 
Céu (GO) e Fazenda Poruína de Serra-
nópolis (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 in-
dividuais.

Encontro entre diretores da Acrissul, da Associação de Brangus e Leiloboi confi rma agenda

FoTo | Via LiVre
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Da redação | folhadofazendeiro@gmail.comMai$ Rural

A Iagro-MS publicou as novas 
regras para declaração e ajuste 
de saldo de caprinos e ovinos em 
Mato Grosso do Sul. A partir des-
ta publicação, produtores rurais 
de todo Estado já podem regu-
larizar os seus rebanhos junto a 
Agência.

A declaração do rebanho é 
obrigatória e realizada direta-
mente no site oficial da agência, 
com a declaração da movimen-
tação dos animais na ficha sani-
tária no sistema e-Saniagro, a 
apresentação da e-GTA e da co-
municação de nascimentos.

Para regularizar seu rebanho 
o produtor rural preenche uma 
declaração referente ao saldo 
de caprinos e ovinos existente 
na propriedade e a agencia pro-

Iagro vai regularizar rebanho
de ovinos e caprinos de MS

Dinapec 2019 vem aí. De cara nova e tudo

Área plantada 
de soja entra 
na reta final e

deve ser recorde 

videncia o ajuste do saldo. Dessa for-
ma o produtor é anistiado, ficando 
oficialmente regularizado.

A regularização por ajuste de sal-
do deve ser realizada diretamente 
nas Unidades Locais da Iagro, nos 
municípios de referência da proprie-
dade.

A portaria também estabelece ín-
dices de referência de natalidade e 
de mortalidade do rebanho sul-mato-
grossenses.

O plantio de soja em Mato Gros-
so do Sul já alcança 98,1% da esti-
mativa para a safra 2018/19 e deve 
chegar a 2,84 milhões de hectares, 
140 mil hectares (4,93%) a mais em 
relação aos 2,70 milhões de hectares 
do grão plantados na safra 2017/18. 
Os dados são do relatório do SIGA 
(Serviço de Informação Geográfica 
do Agronegócio), da Semagro (Se-
cretaria de Meio Ambiente, Desen-
volvimento Econômico, Produção 
e Agricultura Familiar), Aprosoja e 
Famasul.

“São 140 mil hectares de cresci-
mento, um recorde em termos de 
área plantada em Mato Grosso do 

Sul, chegando a 2,84 milhões hec-
tares no total. Essa expansão, que 
já é verificada há quatro anos, tem 
ocorrido essencialmente em áreas de 
pastagem que foram convertidas em 
área para a agricultura”, comentou 
o secretário Jaime Verruck, da Se-
magro.

Outro ponto destacado pelo secre-
tário é a produtividade do grão. “Se 
mantivermos os mesmos índices do 
ano passado, quando foram colhidos 
até 59 sacos por hectare, chegare-
mos a uma safra recorde de 10 mi-
lhões de toneladas.

A edição 2019 da Dinâmica 
Agropecuária - Dinapec acontece 
entre os dias 20 e 22 de fevereiro, 
na vitrine tecnológica da Embrapa 
Gado de Corte, em Campo Grande 
(MS). Dentre os destaques previs-
tos, lançamentos de aplicativos e 
obras técnico-científicas. A feira é 
uma realização da Embrapa e Sis-
tema Famasul.

Em seu 14º ano, a identidade 
visual da feira renovou-se, com o 
intuito de “deixá-la mais moderna e 

atual, alinhada aos padrões da Em-
brapa, em cores e formas, facilitan-
do a associação com a empresa”, 
afirma a chefe-adjunta de Trans-
ferência e Tecnologia da Unidade 
Gado de Corte, Thaís Basso do 
Amaral. Ela também comenta que 
o evento tradicionalmente ocorre 
em março, mas devido às festivi-
dades do Carnaval foi necessário 
adiantá-lo. 

Para o próximo ano, com o 
mote “Soluções para o Agro Sus-

tentável”, Basso desta-
ca que haverá espaço 
para expositores, com 
o propósito de “agregar 
empresas de insumos, 
consultoria, máquinas 
e equipamentos. Uma 
inovação dentro da Dinapec. Des-
ta forma, o produtor além de co-
nhecer as tecnologias recentes de-
senvolvidas pela Embrapa e seus 
parceiros, terá a oportunidade de 
encontrar empresas relacionadas 

às soluções tecnológicas”. 
Outra novidade é o uso da rede 

social Instagram como canal de 
divulgação. O perfil @dinapec_ofi-
cial está ativo e a partir deste mês, 
novembro, com atualizações cons-
tantes. 
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indicadores
mercAdo FíSico do Boi Gordo - 19.11.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 143,00 estável 19/11/18 45,74
Araçatuba 146,00 estável 19/11/18 46,70
Lins 144,00 estável 19/11/18 46,06
Pres. Prudente 142,00 estável 19/11/18 45,42
Pres. Venceslau 146,00 estável 19/11/18 46,70
S. J. Rio Preto 145,00 estável 19/11/18 46,38
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 143,50 estável 19/11/18 45,90
Dourados 144,00 estável 19/11/18 46,06
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 129,50 estável 19/11/18 41,42
Araputanga 135,00 estável 19/11/18 43,18
Barra do Garças 134,00 estável 19/11/18 42,86
Cáceres 134,50 estável 19/11/18 43,02
Cuiabá 136,00 estável 19/11/18 43,50
Juara 132,00 estável 19/11/18 42,22
Juína 133,00 estável 19/11/18 42,54
Rondonópolis 135,00 estável 19/11/18 43,18
Tangará 136,00 estável 19/11/18 43,50
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 134,00 estável 19/11/18 42,86
Mineiros – – 19/11/18 –
Palmeiras de Goiás 134,50 estável 19/11/18 43,02
Preço à vista.

Pr r$/@ diferença data uS$/@
Guarapuava 148,00 estável 19/11/18 47,34
Londrina 150,00 estável 19/11/18 47,98
Maringá 152,00 estável 19/11/18 48,62
Curitiba 152,00 estável 19/11/18 48,62
Ponta Grossa 151,00 estável 19/11/18 48,30
Umuarama 150,00 estável 19/11/18 47,98

Preço à vista.
mG r$/@ diferença data uS$/@
Triângulo Mineiro 142,00 estável 19/11/18 45,42
Norte de Minas 143,00 estável 19/11/18 45,74
Preço à vista.

Sc r$/@ diferença data uS$/@
Rio do Sul/Ibirama 150,00 estável 19/11/18 47,98
Chapecó 145,00 estável 19/11/18 46,38
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 – 19.11.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 133,00 estável 19/11/18 42,54
Araçatuba 135,00 estável 19/11/18 43,18
Lins 134,00 estável 19/11/18 42,86
Pres. Prudente 128,00 estável 19/11/18 40,94
Pres. Venceslau 138,00 estável 19/11/18 44,14
S. J. Rio Preto 136,00 estável 19/11/18 43,50
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 135,00 estável 19/11/18 43,18
Dourados 134,00 estável 19/11/18 42,86
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 122,50 estável 19/11/18 39,18
Araputanga 128,00 estável 19/11/18 40,94
Barra do Garças 128,00 estável 19/11/18 40,94
Cáceres 127,00 estável 19/11/18 40,62
Cuiabá 127,50 estável 19/11/18 40,78
Juara 124,00 estável 19/11/18 39,66
Juína 124,00 estável 19/11/18 39,66
Rondonópolis 129,00 estável 19/11/18 41,26
Tangará 127,50 estável 19/11/18 40,78
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 129,00 estável 19/11/18 41,26
Mineiros – – 19/11/18 –
Palmeiras de Goiás 129,00 estável 19/11/18 41,26
Preço à vista.

mercAdo Futuro do Boi Gordo - 10.09.2018

Vencimento  Fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Dez/18 149,10 -0,10 1.561 61  

Jan/19 150,05 -0,30 275 17  

Fev/19 150,25 -0,10 0 0  

Mar/19 149,95 -0,10 0 0  

Abr/19 149,75 -0,10 0 0  

Mai/19 149,50 -0,10 575 23  

Ago/18 154,55 -0,10 0 0 

Set/19 160,10 -0,10 0 0 

Fonte: BeeFPoiNt

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

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

19/11/2018 1.219,36 0,92% 0,85% 324,04

16/11/2018 1.208,19 0,54% -0,08% 323,39

14/11/2018 1.201,75 -0,55% -0,61% 317,25

13/11/2018 1.208,38 -0,91% -0,06% 316,33

12/11/2018 1.219,42 -0,38% 0,85% 325,18
Fonte: CEPEA

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


