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Mudanças no Funrural
corrigem distorções da
Previdência no campo

Revista ranqueia os 50 maiores 
vendedores de touros do Brasil

Acrissul promove de 23
de agosto a 10 de setembro
a ExpoMS Rural 2017

Supersafra de grãos deve atingir
238 milhões de toneladas, mas
falta espaço para armazenagem

Com julgamentos de animais, shows, palestras 
técnicas, provas de laço, exposição de bovinoss e 
equinos, a já tradicional ExpoMS Rural acontece 
no Parque de Exposições Laucídio Coelho.  

Com um aumento de 27,7% ou 51,6 milhões de 
toneladas, a safra de grãos 2016/17 deve chegar a 238,2 
milhões de toneladas frente às 186,6 milhões de t do ciclo 
anterior. Os números são da Conab. 
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 Medida Provisória editada pelo Governo Federal traz
alíquota menor, concede descontos e parcela dívidas

Propriedade de Mato Grosso do Sul ocupa 9º lugar

REALIZAÇÃo:

Publicada dia 1º de agosto no Diário Ofi cial da União, a Medida Provisória 
793/2017, que permite a renegociação dos débitos dos produtores rurais com o 
Funrural e reduz a alíquota desta contribuição social a partir de 1º de janeiro de 
2018, passará a ser analisada pelo Congresso em comissão mista a ser criada. 
Até agora a MP já recebeu propostas de 745 emendas. Em 2009 várias enti-
dades, entre elas a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) 
conseguiram suspender no Supremo Tribunal Federal a cobrança do Funrural. 
Este ano, numa reviravolta, o STF voltou a legalizar o tributo. 

PÁGINA 8

Os maiores vendedores de 
touros do Brasil são Agropecuá-
ria CFM, com a venda de 1.515 
touros; Agropecuária Grende-
ne (ou Nelore Grendene) com 

1.050, Agropecuária Terra Gran-
de com 1.046, Antônio Ronaldo 
Rodrigues da Cunha (Corixo) com 
1.005 e EAO Empreendimentos 
Agropecuários com 880. PÁG. 5
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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

Abril de 2011 • ANO XIII – Nº 328 |  Nas bancas R$ 3,50 | Edição Especial

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)  9 9604-6364
folhadofazendeiro@gmail.com

Vegetação nati va bem protegida 
por produtores brasileiros
EVARISTO DE MIRANDA
CHEFE DA EMBRAPA GESTÃO TERRITORIAL

Um dos principais produtores de alimentos, 
energia e fi bras, o Brasil também se destaca na 
preservação ambiental, com mais de 66% de seu 
território coberto por vegetação nativa. Esse núme-
ro sobe para quase 75% se as áreas de pasto nativo 
do Pantanal, Pampa, Caatinga e Savana estiverem 
incluídas.

Toda a produção de grãos (milho, arroz, soja, 
feijão), fi bra (algodão, celulose) e agroenergia (ca-
na-de-açúcar, fl orestas de energia) ocupa apenas 
9% do território brasileiro. Os produtores rurais 
destinam mais áreas à preservação da vegetação 
nativa em suas propriedades (20,5% do território 
brasileiro) do que todas as unidades de conservação 
juntas (13%).

Esses dados da Embrapa resultam, principalmen-
te, de informações do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), criado pelo Código Florestal, que acaba de 
completar cinco anos. Mais de 4,1 milhões de pro-
priedades rurais, totalizando mais de 410 milhões 
de hectares, foram registradas no Serviço Florestal 
Brasileiro até maio de 2017.

Os agricultores detalharam em mapas, com base 
em imagens de satélite, o uso de ocupação da ter-
ra, conforme previsto pelo Código Florestal. Em 
uma comparação com a Declaração de Imposto de 
Renda, é como se o contribuinte precisasse des-
crever, na planta de sua casa, como cada peça do 
mobiliário está disposta e qual o uso de cada cômo-
do. Na Amazônia, por exemplo, o contribuinte terá 
que mostrar que 80% da propriedade não está em 
uso, e foi separada como reserva legal. E também 
que conserva e paga impostos por todas as áreas, 
inclusive a porção de 80% cujo uso está proibido.

Considerando a área agrícola registrada no 
CAR, é possível diagnosticar que os produtores 
brasileiros destinam à preservação muito mais 
áreas do que todas as unidades de conservação. 
Na região Sul do Brasil, os agricultores preser-
vam 26% de suas terras, um número bem acima 
do que requer o Código Florestal (20% nessa re-
gião).

Na região Sudeste – com exceção do Espírito 
Santo, onde os dados ainda não estão disponíveis 
– os agricultores preservam 29% de sus terras, aci-
ma do que determina o Código Florestal (20% na 
região). No Centro-Oeste – com exceção do Mato 
Grosso do Sul, cujos dados também não estão dis-
poníveis – percentagem maior do que a que o Có-
digo Florestal determina está preservada: 49% das 
terras (20% é o exigido pelo Código). 

No Norte, apenas a agricultura do Tocantins 
preserva mais do que as unidades de conserva-
ção. Dentro de suas propriedades, os agricultores 
apresentam uma taxa de preservação da vegetação 
nativa de 56%. Nos outros estados amazônicos, a 
preservação ambiental é ampla: 71% do Amapá, 
53% do Amazonas, 47% do Acre, 66% de Roraima 
e 50% do território do Pará – e há extensas áreas 
cobertas por fl oresta tropical em terrenos baldios. 

No Nordeste brasileiro, estima-se que 36% das 
propriedades rurais se registraram no CAR, o su-
fi ciente para indicar o papel dos agricultores na 
preservação da vegetação. Na maioria dos estados 
do Nordeste, os produtores destinam à preservação 
da vegetação nativa mais de 50% das propriedades, 
quando apenas 20% é o requisitado (exceto em par-
te do Maranhão).

É importante destacar que se a vegetação nativa 
do Pantanal, Caatinga e Cerrados for adicionada 
às áreas de vegetação nativa preservadas e pro-
tegidas, o total alcançaria quase 75% do território 
nacional. E essa percentagem tende a aumentar 
quando os dados do Espírito Santo, Mato Grosso 
do Sul e do Nordeste estiverem disponíveis.

Este enorme esforço de preservação ambiental 
em propriedades rurais benefi cia toda a nação. 
Desde 1990, há discussão sobre o pagamento por 
serviços do ecossistema. Os brasileiros defendem a 
proteção do meio ambiente em áreas rurais, o que é 
justo, mas a responsabilidade e os custos relativos 
a imobilizações e manutenção dependem inteira-
mente dos produtores. O conjunto de produtores 
rurais merece, pelo menos, maior conhecimento 
sobre sua realidade e reconhecimento pelo papel 
desempenhado na produção de alimentos e na pro-
teção do ambiente.
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agronegócio s.a.

Vendas externas de milho disparam em julho e têm alta de 122%
Exportações totais do setor no mês passado somaram US$ 8,26 bi, com acréscimo de 5,8% em relação ao mesmo mês de 2016, mostra o Mapa

Os dados constam da balança co-
mercial do agronegócio, divul-
gada na quinta-feira (10) pela 

Secretaria de Relações Internacionais 
do Agronegócio (SRI) do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa). As exportações brasileiras 
do agronegócio atingiram US$ 8,26 
bilhões em julho de 2017, cifra 5,8% 
superior à registrada em igual mês de 
2016, de US$ 7,81 bilhões. O superávit 
comercial do setor no mês passado foi 
de US$ 7,22 bilhões, ante US$ 6,67 
bilhões de julho de 2016.

A pauta exportadora do agronegó-
cio foi liderada por produtos do com-
plexo soja, com vendas de US$ 3,05 
bilhões, representando 36,9% do total 
exportado em julho de 2017. Desta-
cam-se as vendas de soja em grão, que 
em julho deste ano tiveram expansão 
de 20,2% no volume exportado, atin-
gindo 7,0 milhões de toneladas. Con-
tudo, dado a queda de 13,0% no pre-
ço médio, o aumento da receita foi de 
somente 4,5%. Já o valor das vendas 
de farelo de soja apontou declínio de 
27,8% (quedas de 16,6% em quantida-
de e de 13,4% em preço), caindo para 
US$ 402,70 milhões. A exportação de 
óleo de soja subiu de US$ 61,08 mi-
lhões para US$ 114,82 milhões, impli-
cando acréscimo de 88,0% na receita.

Carnes
As vendas de carnes apareceram 

em seguida, totalizando US$ 1,33 bi-
lhão e superando em 13,2% o montan-
te assinalado em julho de 2016. Esse 
grupo de produtos representou 16,1% 

sobre a exportação total do agronegó-
cio em julho de 2017. As exportações 
de carne de frango in natura foram o 
segmento mais representativo, com 
vendas de US$ 552,36 milhões, valor 
8,1% acima de igual mês do ano ante-
rior, atribuído ao aumento de 10,3% no 
volume exportado, tendo em vista que 
o preço médio recuou 2,0%. Com valor 
pouco abaixo, as exportações de carne 
bovina in natura registraram cresci-
mento de 38,5% no mês (+29,5% em 
quantidade e +7,0% no preço médio), 
alcançando US$ 450,67 milhões. Ci-
tam-se ainda as exportações de carne 
suína in natura, atingindo US$ 134,79 
milhões, resultado de uma expansão 
de 12,1% sobre o valor de julho de 
2016, embalada pelo avanço de 17,1% 
no preço médio, o que compensou a 
queda de 4,3% na quantidade embar-
cada.

Quanto ao complexo sucroalcoo-
leiro, anotou-se desempenho negati-
vo no mês, com decréscimo de 3,8%, 
caindo de US$ 1,17 bilhão em julho de 
2016 para US$ 1,12 bilhão em julho de 
2017. Houve queda de 2,1% na expor-
tação de açúcar (-8,5% em quantidade 
e +7,1% no preço médio), passando de 
US$ 1,06 bilhão para US$ 1,04 bilhão. 
As vendas de álcool declinaram ainda 
mais (-23,4%), de US$ 105,20 milhões 
para US$ 80,60 milhões, explicado 
pelo recuo de 28,7% na quantidade 
exportada (o preço médio aumentou 
7,5%).

Já as exportações de produtos fl o-
restais registraram crescimento de 
11,2% em julho de 2017, chegando a 

US$ 930,50 milhões. Nesse conjun-
to de produtos, a venda de celulose 
apresentou-se como o principal item, 
somando US$ 497,30 milhões, cifra 
10,0% do valor contabilizado em ju-
lho/2016. Convém salientar que os 
embarques de celulose recuaram 8,9% 
no período, contudo, o preço médio 
elevou-se 20,8%, o que explicou o au-
mento de receita. Situação semelhante 
ocorreu nas vendas de madeiras e suas 
obras, com acréscimo de 15,5% no 
valor exportado (queda de 10,8% em 
volume e aumento de 29,5% no preço 
médio), passando para US$ 273,52 mi-
lhões. As exportações de papel atin-

giram US$ 159,57 milhões, revelando 
expansão de 7,9% (+4,4% em quanti-
dade e +3,3% no preço médio).

Do lado da importação, a pauta foi 
encabeçada pelas aquisições de cere-
ais, farinhas e preparações, que atin-
giram US$ 174,65 milhões em julho de 
2017. Contudo, comparativamente a 
igual mês do ano anterior, essas com-
pras tiveram decréscimo de 44,2%. A 
maior queda relativa no setor ocorreu 
nas compras de malte (-74,8%), caindo 
de US$ 70,28 milhões para US$ 17,71 
milhões. As compras de trigo, principal 
item do setor, declinaram 17,2%, pas-
sando para US$ 98,29 milhões. 

Mapa abre inscrições para
contratação temporária de 
300 médicos veterinários

gionais ou federal de medicina 
veterinária. A jornada de trabalho 
será de 40 horas semanais.

Os profi ssionais vão trabalhar 
na inspeção nas linhas pré e pós 
morte (antes e depois do abate) 
dos frigorífi cos e serão admitidos 
pelo período de um ano, com a 
possibilidade de prorrogação por 
mais um ano.

A prova objetiva terá 40 ques-
tões e será realizada em Belém, 
Belo Horizonte, Brasília, Campo 
Grande, Cuiabá, Curitiba, Floria-
nópolis, Goiânia, Manaus, Palmas, 
Porto Alegre, Porto Velho, Recife, 
Rio Branco, Salvador, São Luís, 
São Paulo e Teresina. Também 
será avaliada a experiência dos 
candidatos e seus títulos.

Começaram na segunda-feira 
(14) as inscrições para o proces-
so seletivo público simplifi cado 
destinado à contratação tempo-
rária de 300 médicos veteriná-
rios pelo Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). Os candidatos podem 
se inscrever até domingo (20) 
pelo site www.esaf.fazenda.gov.
br. A taxa é de R$ 100. O salário 
será de R$ 6.710,58. Do total de 
vagas, 20% são reservadas para 
pessoas negras. A prova está 
marcada para 17 de setembro e 
o resultado será divulgado em 6 
de novembro.

O edital com as normas da 
seleção foi publicado na última 
sexta-feira (11) pela Escola de 
Administração Fazendária (Esaf), 
organizadora do processo simpli-
fi cado. Os candidatos devem ter 
diploma de curso de nível supe-
rior em medicina veterinária e 
registro ativo nos conselhos re-
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Supersafra de grãos 
aumenta e deve atingir 
238 milhões de toneladas

16 Conab | ACOMPANHAMENTO DA SAFRA BRASILEIRA DE GRÃOS | v. 4 - Safra 2016/17, n.11  - Décimo Primeiro levantamento, 

agosto  2017

(Em 1000 t)

CULTURAS DE VERÃO
SAFRAS VARIAÇÃO

15/16
(a)

16/17 Percentual Absoluta
Jul/2017 (b) Ago/2017 (c) (c/a) (c-a)

ALGODÃO  955,2  939,4  939,1  (1,7)  (16,1)

AMENDOIM TOTAL  119,6  129,7  127,3  6,4  7,7 

   AMENDOIM 1ª SAFRA  110,3  118,7  118,3  7,3  8,0 

   AMENDOIM 2ª SAFRA  9,3  11,0  9,0  (3,2)  (0,3)

ARROZ  2.008,0  1.977,1  1.982,5  (1,3)  (25,5)

   ARROZ SEQUEIRO  607,7  521,1  526,2  (13,4)  (81,5)

   ARROZ IRRIGADO  1.400,3  1.456,0  1.456,3  4,0  56,0 

FEIJÃO TOTAL  2.837,5  3.120,2  3.151,2  11,1  313,7 

   FEIJÃO 1ª SAFRA  978,6  1.111,0  1.111,0  13,5  132,4 

        CARIOCA  409,9  478,5  478,2  16,7  68,3 

        PRETO  180,5  174,2  174,7  (3,2)  (5,8)

        CAUPI  388,2  458,3  458,1  18,0  69,9 

   FEIJÃO 2ª SAFRA  1.311,2  1.401,5  1.418,7  8,2  107,5 

        CARIOCA  404,6  425,3  431,6  6,7  27,0 

        PRETO  118,0  130,1  131,5  11,5  13,5 

        CAUPI  788,6  846,1  855,6  8,5  67,0 

   FEIJÃO 3ª SAFRA  547,7  607,7  621,5  13,5  73,8 

        CARIOCA  467,8  512,7  517,8  10,7  50,0 

        PRETO  9,6  11,2  14,3  49,0  4,7 

         CAUPI  70,3  83,8  89,4  27,2  19,1 

GIRASSOL  51,5  62,3  62,3  21,0  10,8 

MAMONA  31,8  29,3  27,9  (12,3)  (3,9)

MILHO TOTAL  15.922,5  17.391,1  17.470,7  9,7  1.548,2 

   MILHO 1ª SAFRA  5.289,4  5.529,1  5.486,4  3,7  197,0 

   MILHO 2ª SAFRA  10.633,1  11.862,0  11.984,3  12,7  1.351,2 

SOJA  33.251,9  33.888,7  33.925,0  2,0  673,1 

SORGO  579,0  641,8  634,1  9,5  55,1 

SUBTOTAL  55.757,0  58.179,6  58.320,1  4,6  2.563,1 

CULTURAS DE INVERNO
SAFRAS VARIAÇÃO

2016
(a)

2017 Percentual Absoluta
Jul/2017 (b) Ago/2017 (c) (b/a) (b-a)

AVEIA  291,5  336,0  330,4  13,3  38,9 

CANOLA  47,5  47,3  47,9  0,8  0,4 

CENTEIO  2,5  3,0  3,6  44,0  1,1 

CEVADA  95,6  109,1  109,1  14,1  13,5 

TRIGO  2.118,4  1.925,7  1.830,4  (13,6)  (288,0)

TRITICALE  23,5  21,6  22,7  (3,4)  (0,8)

SUBTOTAL  2.579,0  2.442,7  2.344,1  (9,1)  (234,9)
BRASIL  58.336,0  60.622,3  60.664,2  4,0  2.328,2 

Tabela 1 – Estimativa de área plantada de grãos - Brasil

Fonte: Conab.
Nota: Estimativa em agosto/2017.

MS busca investimentos para aumentar capacidade de estocagem

Com um aumento de 27,7% ou 
51,6 milhões de toneladas, a safra 
de grãos 2016/17 deve chegar a 
238,2 milhões de toneladas frente 
às 186,6 milhões de t do ciclo ante-
rior. Os números da 11ª e penúltima 
estimativa da safra atual foram divul-
gados na quinta-feira (10) pela Com-
panhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). Além de uma ampliação de 
4% da área plantada, as condições 
climáticas favoráveis e o crescimento 
da produtividade média de todas as 
culturas contribuíram para a super-
safra, mais recorde da agricultura 
brasileira.

A área plantada pode chegar a 
60,7 milhões de hectares, um pou-
co acima dos 58,3 milhões de ha da 
safra 2015/2016, segundo a Conab.

 Soja e milho tiveram alto nível de 
utilização tecnológica, o que impul-
sionou o rendimento das culturas. A 
produtividade média da leguminosa 
subiu de 2.870 para 3.362 kg/ha e a 
do milho total, de 4.178 para 5.563 
kg/ha.

A produção e a área de soja per-

manecem próximas ao do último 
levantamento. O crescimento da 
cultura deve ser de 19,5% e chegar 
a 114 milhões de toneladas, com 
ampliação de 2% na área planta-
da, estimada em 33,9 milhões de 
hectares.

Já para o milho total, a produ-
ção deve alcançar 97,2 milhões de 
toneladas, 46,1% acima da safra 
2015/2016. A previsão é de 30,5 mi-
lhões de toneladas na primeira safra 
e de 66,7 milhões na segunda. A área 
total deve alcançar 17,5 milhões de 
hectares, com um crescimento de 
9,7%. Mais de 88% dos grãos pro-
duzidos no país se deve às duas cul-
turas de milho e soja.

Segundo o levantamento da Co-
nab, a produção total de feijão deve 
atingir 3,4 milhões de toneladas, em 
uma área de 3,1 milhões de hectares. 
A primeira safra, que já está colhido, 
é estimada em 1,39 milhão de tone-
ladas, resultado 34,3% superior ao 
produzido em 2015/2016.

A segunda safra de feijão deve 
alcançar 1,22 milhão de toneladas. 

O feijão terceira safra deve produzir 
750 mil toneladas, sendo 665 mil do 
tipo cores, 77 mil do caupi e 7,9 mil 
toneladas do preto.

A estimativa de Conab aponta ain-
da crescimento de 18,2% de algodão 
pluma, podendo alcançar 1,5 milhão 
de toneladas, mesmo com queda de 
1,7% na área cultivada.

Culturas de inverno
De acordo com a 11º levantamento 

de safra, a área plantada de trigo deve 
ter redução de 13,6%. A estimativa é 
de 1,83 milhão de hectares contra 2,1 
milhões de ha do ciclo anterior. Com 
isso, a produção deve recuar 22,8% 
e chegar a 5,2 milhões de toneladas 
frente às 6,7 milhões de t de 2016.

 O posicionamento de Mato 
Grosso do Sul como um dos maiores 
produtores de grãos do País, com 
altos índices da produção agrícola 
nos últimos anos, impõe ao campo 
um novo e urgente desafio. O Es-
tado não tem capacidade instalada 
para armazenar sequer metade da 
supersafra que se projeta para esse 
ano, beirando as 20 milhões de to-
neladas de grãos. E o governo do 
Estado já está tomando medidas 
para enfrentar o problema, assegu-
ra o secretário de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Pro-
dução e Agricultura Familiar, Jaime 
Verruck.

“Algumas ações nós já temos to-
mado em curto prazo. O governo 
federal, preocupado com a ques-
tão, lançou no Plano Safra recur-
sos específicos para armazenagem. 
Uma grande ação que vale para 

Jaime Verruck, secretário da Semagro MS

 Foto | SEMAGRo

Mato Grosso do Sul também. E nós, 
no âmbito do FCO, também estamos 
priorizando o setor. O produtor rural 
pode pegar o financiamento para fazer 
a armazenagem em sua propriedade, 
ou as cooperativas, ou as próprias ce-
realistas ou a própria indústria. Nossa 
perspectiva é que essa produção vai 
se manter, estamos incorporando área, 
estamos desenvolvendo tecnologia, en-
tão a tendência é dessa produção pra 
mais”, enfatiza.

Só nesse ano, já foram contra-
tados junto ao FCO (Fundo Consti-
tucional de Financiamento do Cen-
tro-Oeste) recursos para construir 
armazéns com capacidade para 800 
mil toneladas. Vão desde armazéns 
novos, ainda ampliação e reforma. 
Verruck cita ainda os esforços das 
cooperativas presentes no Esta-
do, como a Copasul (Cooperati-
va Agrícola Sul-Mato-Grossense), 
que recentemente inaugurou um 
armazém em Ivinhema, a Coamo 
(Agroindustrial Cooperativa) está 
inaugurando outros três, inclusive 
um em Sidrolândia, a Lar Coopera-
tiva Industrial que fez uma ampla 
reforma em todas suas estruturas 
para receber mais grãos, e “vários 
outros produtores que já estão 
inaugurando e disponibilizando 
armazéns para essa safra”.

Porém os armazéns em constru-

ção estarão disponíveis para a pró-
xima safra e o problema urgente é 
com a safra atual, que já está em fim 
de colheita. 

O armazenamento da safra é im-
portante para que o produtor não 
tenha necessidade imediata de ven-
da, podendo esperar que os preços 
dos produtos subam. “Toda vez que 
se armazena, você tem condições de 
conseguir um preço melhor para sua 
produção. Porque você regula a ofer-
ta do mercado. Portanto o armazena-
mento não tem só a função de guar-
dar o produto, mas também o papel 
de regular os preços na economia”, 
pondera Verruck.

Capacidade
Mato Grosso do Sul dispõe de 867 

armazéns instalados com capacidade 
total para 9 milhões de toneladas de 
grãos. 
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Maiores vendedores de touros do Brasil – Top 100 2017 – Zebuínos

Quando podeis medir aquilo de 
que falais e exprimir em números o 
resultado dessa medida, conheceis 
algo sobre esse assunto; mas quan-
do não o podeis, vosso conhecimento 
é pobre e insatisfatório”. Quem po-
deria ter proferido uma frase talha-
da em tanta convicção, só poderia 
ser um físico, matemático ou, nes-
te caso, os dois. O autor é Wilson 
Thomson (1824-1907), mais conhe-
cido por Lord Kelvin, o criador da 
escala Kelvin de temperatura (oK).

Lord Kelvin também, suposta-
mente, inspirou a adaptação mais 
moderna para a citação acima: “O 
que não é medido, não pode ser me-
lhorado”. Esta linha de pensamento 
casa perfeitamente com a fi losofi a do 
TOP 100 – Os maiores vendedores de 
touros do Brasil, que nesta edição de 
julho da Revista AG traz os 50 maio-
res vendedores de touros zebuínos 
do País, coroando o ranking 2017.

Muito se sabe da importância do 
mercado de touros na pecuária, afi -
nal, embora cresça a utilização de 
biotecnologias como a IATF (Inse-
minação Artifi cial em Tempo Fixo), 
mais de 90% dos bezerros de corte 
nascidos no Brasil são oriundos de 
monta natural. Por outro lado, pouco 
se conhece dele. Especula-se que a 
demanda nacional por reprodutores 
gira em torno de 300 mil por ano e 
que a capacidade atual de produção 
de touros provados não arranhe as 
50 mil cabeças. A conclusão é que 
resta ao pecuarista muito do famige-
rado “boi de boiada” na reprodução 
do rebanho.

E quem ou quantos seriam os 
maiores vendedores de touros no 
território nacional? Qual volume de 
animais comercializam? Onde estão 
localizados? Todos participam de 
programas de melhoramento ge-
nético? Quais seriam esses progra-
mas? Quem responde é o William, 
mas não o Thomson e sim o Koury 
Filho, zootecnista e proprietário da 
BrasilcomZ, parceira nesta emprei-
tada zebuína com a Revista AG e o 
Portal BeefPoint: “Para se chegar a 
indicadores mais precisos é necessá-
rio começar. O TOP 100 tem o obje-
tivo de responder a estas perguntas. 
Precisamos quantifi car para inferir 
sobre um determinado assunto com 
mais propriedade, caso contrário fi -

camos apenas no achismo”, diz.
Respondendo à primeira per-

gunta, os maiores vendedores de 
touros do Brasil são Agropecuária 
CFM, com a venda de 1.515 touros; 
Agropecuária Grendene (ou Nelore 
Grendene) com 1.050, Agropecuária 
Terra Grande com 1.046, Antônio Ro-
naldo Rodrigues da Cunha (Corixo) 

com 1.005 e EAO Empreendimentos 
Agropecuários com 880. Elas supe-
raram outras 126 propriedades e 
todas as 131 colocaram no mercado 
exatos 26.333 reprodutores. Ainda 
longe daqueles 50 mil citados, toda-
via, note que 50 criatórios respon-
dem por mais de 50% da produção 
estimada de touros provados.

Há outros números interessantes 
apresentados nesta edição do TOP 
100 em relação à do ano anterior: a 
adesão duplicou (de 65 participan-
tes para 131 criatórios), a amostra-
gem de touros evoluiu de 17.275 
para 26.333 cabeças e a régua de 
corte subiu de 69 para 150, ou seja, 
o 50o colocado da edição 2017 ofer-
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tou 116% mais touros que o mesmo 
colocado no TOP 100 2016. O cres-
cimento foi robusto, e ainda assim, 
na opinião dos organizadores, é cedo 
para comemorar. “É pouco para afir-
mar que o ranking é a realidade do 
mercado É absolutamente normal 
que uma iniciativa inovadora leve 
um tempo para ser compreendida e 
gerar maior repercussão”, pondera o 
zootecnista William Koury, apostan-
do em uma maior participação nas 
próximas edições.

Koury lembra que o apoio da As-
sociação Brasileira dos Criadores 

de Zebu (ABCZ) e das associações 
promocionais de raça foi decisivo 
para obtenção dos ótimos resulta-
dos apresentados. “A adoção de di-
versas ferramentas de seleção pelos 
criadores de zebu possibilita ampliar 
a oferta de touros melhoradores. A 
iniciativa do TOP 100 em identificar 
os maiores vendedores de touros 
zebuínos do País é uma excelente 
oportunidade de mostrar ao merca-
do o alto nível de excelência do zebu 
brasileiro”, complementa Arnaldo 
Manoel de Souza Borges, presiden-
te da ABCZ.

Segundo Eduardo Hoffmann, 
diretor-executivo da Revista AG, o 
TOP 100 Zebuínos deste ano é um 
sucesso.

“A régua mais que duplicou e 
acredito que em 2018 devemos nos 
aproximar ou ultrapassar dos 200 
touros vendidos como mínimo para 
participar do TOP 100”, prospecta 
o diretor-executivo. Isto é fruto do 
trabalho e dedicação de todos os 
parceiros e também um reconheci-
mento do mercado à importância de 
participar deste ranking. A primeira 
edição já mostrou resultados interes-
santes e na segunda tudo indica que 
o projeto TOP 100 se consolidou re-
almente.

“Quem vendeu mais de 150 tou-
ros zebuínos em 2016 e não infor-
mou ao TOP 100 ficou de fora desta 
divulgação extra e gratuita. Tenho 
certeza de que haverá maior partici-
parão no próximo ano, deixando esta 
listagem ainda mais robusta”, ressal-
ta Hoffmann. O objetivo do TOP 100, 
tanto de Zebuínos como de Taurinos 
(publicado na edição de junho) é de 
promover os vendedores de touros e 
mostrar aos leitores da revista quem 
são eles. É um feito inédito de coleta 
de dados e com o respaldo de quem 
entende a pecuária brasileira.

Embora alguns rebanhos ainda 
não tenham aderido ao TOP 100, o 
potencial de ampliação do censo é 
enorme, a partir da maior conscien-
tização de que utilizar cabeceira de 
boiada como reprodutor é risco de 
prejuízo. “Participar do TOP 100 é 
uma forma de contribuir com a pecu-
ária. Conhecer os maiores vendedo-
res de touros, cria a possibilidade de 
identificar os melhores e aprender 
com eles. Entender como comerciali-
zam, selecionam e melhoram a gené-
tica de seus animais. É uma forma de 
ajudar vendedores e compradores”, 
resume Miguel Cavalcanti, CEO do 
BeefPoint.

Interessante observar o alto ín-
dice de adesão a programas de 
melhoramento genético pelos par-
ticipantes, uma forte tendência 
mercadológica para quem atua nes-
te segmento ou deseja ingressar. Pe-
cuaristas mais eficientes sabem que 
um touro com avaliação genética vai 
gerar o retorno esperado. Os progra-
mas utilizados pelos 50 maiores ven-
dedores de touros são ANCP, PMGZ 
(ABCZ), Geneplus (Embrapa), Quali-

tas, Delta GEN, Cia do Melhoramen-
to, PAINT e alguns com modelos de 
seleção próprios que resultaram na 
certificação com CEIP.

“PO ou não, tem de ter DEP (ava-
liações genéticas) para se manter no 
negócio, mas considero inapropria-
do trabalho pautado exclusivamente 
em números, que não utiliza nenhum 
tipo de seleção morfológica por esco-
res visuais. A seleção mais eficiente 
concilia ambas ferramentas de ma-
neira sensata”, analisa William Kou-
ry. Há propriedades inscritas em três 
ou mais programas, abrindo margem 
para duas conclusões.

A primeira pode ser uma falta 
comunicação entre os programas 
ou que não são completos para a 
necessidade de cada um dos clien-
tes. A segunda seria no intuito de se 
atingir mercados distintos ao mesmo 
tempo, por exemplo CEIP, avaliação 
genética e registro de pedigree. 
“Como só aqui no Brasil existem 
tantos programas de melhoramento 
em uma só raça (Nelore), o que pode 
influenciar esta decisão é a possibi-
lidade de provar touros em mais de 
um sumário, ampliando o mercado 
para a genética de um determinado 
criatório”, ratifica o zootecnista da 
Brasil com Z.

Um ponto que chama atenção nas 
cinco primeiras posições no TOP 100 
Zebuínos é o fato de a líder (CFM) 
atuar apenas no mercado de repro-
dutores com CEIP e as demais serem 
criatórios de gado puro, denotando 
que, independente, do animal ser 
registrado ou não os clientes estão 
atrás de qualidade genética. “O lí-
der representa o primeiro programa 
CEIP aprovado no país e os quatro 
seguintes são rebanhos exclusiva-
mente PO. Esta história de ser CEIP 
ou PO é bobagem, existe mercado-
ria boa e fraca em ambos os lados”, 
aponta Koury, referindo-se a uma 
discussão já antiga no setor.

Destaque também para alguns 
criatórios que merecem uma menção 
honrosa por serem os maiores vende-
dores de touros em suas respectivas 
raças dentro do TOP 100, a exemplo 
da CV Nelore Mocho, com a venda de 
807 animais; Seleção Guzerá Agro-
pecuária com 557 e Fazenda Água 
Milagrosa, com 295 Tabapuã. E sem 
mais delongas, o TOP 100 apresen-
ta os cinco maiores vendedores de 
touros do Brasil em 2017. (Continua...)
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Agropecuária CFM – 1º Lugar no toP 
100 Zebuínos
Com raízes fi ncadas em São José 

do Rio Preto, no interior de São Pau-
lo, onde o gado convive com as plan-
tações de cana-de-açúcar, os leitores 
conheceram todos os detalhes deste 
trabalho cujo programa de melho-
ramento genético é conduzido pela 
Universidade de São Paulo em nossa 
“Entrevista do Mês”.

Agropecuária Grendene – 2º Lugar 
no toP 100 Zebuínos
Esta fazenda foi a segunda no 

ranking geral e a primeira na venda 
de touros puros registrados entre 
os zebuínos. Uma curiosidade é que 
a comercialização de touros surgiu 
por acaso na propriedade, original-
mente planejada para atuar no ciclo 
de cria. O projeto da Grendene nas-
ceu em Andradina/SP, na Fazenda 
Guanabara, em 1983, para produzir 
genética para a vacada da Fazenda 
Ressaca, outra unidade do grupo no 
Mato Grosso, e com o passar do tem-
po fi cou com excedente de touros e 
passou a comercializá-los. “Tomamos 
gosto pela coisa e passamos, então, a 
fornecer um produto destinado à me-
lhoria da pecuária nacional”, relem-
bra Ilson Corrêa, diretor de Pecuária 
da Agropecuária Grendene.

O diretor relata que as fazendas 
Guanabara e Ressaca sempre traba-
lharam com gado PO, por acreditar 
ser importante, além de colocar um 
produto no mercado com a marca 
Grendene, que tivesse também a 
chancela da ABCZ. “É uma garantia 
a mais para quem adquire o produ-
to”, ressalta. E não ignora a impor-
tância dos programas de avaliação 
genética. A Grendene está no PMGZ 
e na ANCP. “Touro sem avaliação, é 
o mesmo que você comprar um re-
médio na farmácia e não ter a bula. 
Você não sabe o que está comprando. 
Ela é o norte da pecuária moderna”, 
avalia.

Ilson Corrêa reconhece que o TOP 
100 é um incentivo, uma ferramen-
ta essencial para o comprador de 
touros saber quem são e onde estão 
os maiores vendedores. “Transmite 
um pouco mais de confi ança para o 
cliente e quem não gostaria de estar 
no topo desta lista”, questiona, ao 
informar que a Agropecuária Gren-
dene registrou uma média geral de 
R$ 9.700 na venda dos 1.050 touros 
ofertados.

Agropecuária terra Grande – 3º Lugar 
no toP 100 Zebuínos
Arraigada em Bernardo Sayão, no 

extremo oeste de Tocantins, a Agro-
pecuária Terra Grande, fundada em 
1970, também aposta as fi chas no 
Nelore PO registrado e também não 
abre mão da avaliação genética dos 
animais, rodada no Programa Ge-
neplus, da Embrapa Gado de Corte, 
desde 1998. Com uma disputa acirra-
da pelo topo da lista, a propriedade 
gerenciada pelo médico veterinário 
André Curado, fi cou na terceira po-
sição do ranking, por uma diferença 
mínima de quatro touros.

“Nosso primeiro diferencial é 
que temos respeito pelo cliente, que 
necessita de um animal de boa qua-
lidade e encontra na Terra Grande 
reprodutores que modificam para 
melhor as futuras gerações dos seus 
rebanhos. O segundo é nossa busca 
incessante pela difusão de tecnolo-
gias por meio de encontros técnicos 
dentro e fora do estado”, elenca o 
médico veterinário, que destaca o in-
tenso investimento da propriedade 
em técnicas de reprodução, manejo 
de pastagens, avaliação de carcaça, 
bem-estar animal e preservação am-
biental.

Engana-se quem pensa que a fa-
zenda já nasceu projetada à seleção 
de touros. Mantinha vacas de corte 
e, devido à recorrente preocupação 
de fazer o melhoramento genético do 
plantel, passou a adquirir e produzir 
reprodutores de qualidade, elevando 
a média de ganho de peso dos bezer-
ros. Até hoje não dá segunda chance 
para vaca vazia após a estação de 
monta. “Diante desses resultados, 
fi zemos uma pesquisa de mercado 
e vimos a carência do produto. Re-
solvemos produzir touros e desde 
então trabalhamos na ‘evolução do 
Nelore’”, explica André Curado. Uma 
meta pessoal do médico veterinário é 
mostrar que boi de boiada não gera 
bons resultados. “Não existe paixão 
que suporte um fl uxo de caixa nega-
tivo”, resume. A Agropecuária Terra 
Grande vendeu touros à média de R$ 
8.300,00, principalmente a pecuaris-
tas do Pará e Tocantins.

Antônio Ronaldo Rodrigues da Cunha 
–  4º Lugar no toP 100 Zebuínos
Com a Fazenda Corixo, em Porto 

Esperidião/MT, tem vendido todos os 
touros que produz há muitos anos. 
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A participação das raças zebuínas

O índice de recompra nos leilões é 
alto, informa o proprietário, deno-
tando a satisfação dos clientes, que 
só aumentam. Tome-se por base o 
crescimento do número de compra-
dores. Só para exemplifi car, no leilão 
de 2015 foram 52 e no de 2016 hou-
ve 101 investidores, quase dobrando, 
assim, a clientela da Fazenda Corixo.

“Trabalhamos há 60 anos com a 
seleção de gado PO e só acreditamos 
em melhoramento e desenvolvimento 
genético na raça se houver um his-
tórico genealógico e descendências 
comprovadas. Daí o motivo de traba-
lharmos somente com animais regis-
trados”, explica Ronaldo Rodrigues 
da Cunha, fi lho de Antônio Ronaldo, 
e um dos titulares da propriedade.

O criatório começou sua histó-
ria em 1957, quando o pai, Antonio 
Ronaldo Rodrigues da Cunha, ad-
quiriu novilhas Nelore e tornou-se 
um apaixonado pela raça. Em 1974, 
adquiriu uma propriedade em Mato 
Grosso e o negócio tomou consis-
tência. Pai e filho introduziram a 
inseminação artifi cial na reprodu-
ção do plantel logo que a tecnolo-
gia surgiu no mercado, acelerando 
o melhoramento do plantel. Juntos, 
os dois criadores já registraram 55 
mil cabeças na ABCZ, tornando a fa-
zenda uma das líderes no segmento 
de venda de touros.

“Como somos potenciais consumi-
dores de bezerros para nossa pecuá-
ria de corte, procuramos introduzir 
em um touro tudo o que nós mesmos 
gostaríamos de encontrar num animal 
de engorda para confinamento, ou 
seja, desempenho, precocidade, boa 
índole e, principalmente, uma carca-
ça moderna e com alto potencial de 
peso”, conta Rodrigues. A Fazenda 
Corixo comercializou seus touros a 
uma média geral de R$ 9.950,00.

EAo Empreendimentos Agropecuários 
– 5º lugar no toP 100 Zebuínos
Na quinta colocação, com 880 

touros ofertados, tão importante e 
representativa quanto às demais, 
está a EAO Empreendimentos Agro-
pecuários Ltda. Com raízes fi ncadas 
fortemente em Itagibá, na Bahia, a 
clientela da fazenda encontra-se pul-

verizada por todo o território brasi-
leiro, mostrando boa penetração 
fora da região Nordeste. O trabalho 
é apoiado em dois pilares essenciais. 
Um é a qualidade dos touros coloca-
dos à venda e o outro é o serviço de 
pós-venda, o que tem ajudado bas-
tante na fi delização dos clientes.

“Para nós, não importa oferecer 
quantidade. O foco é a qualidade 
dos ouros. Por esta razão, vão aos 
remates da empresa apenas os ani-
mais classificados como TOP 2% 
no PMGZ”, explica Maurício Filho, 
diretor da EAO Empreendimentos 
Agropecuários. Todo ano, ele mesmo 
assume o contato de pós-venda com 
os clientes, a fim de acompanhar 
pessoalmente o desempenho dos 
reprodutores dentro dos rebanhos 
comerciais dos pecuaristas. Como 
ele gosta de frisar, “os clientes são 
o norte do trabalho”.

Precocidade sexual, habilidade 
materna, stayability (longevidade) e 
ganho de peso ao sobreano, na par-
te genética, e animais profundos, 
arqueados e com boa qualidade de 
musculatura, na parte fenotípica, são 
a marca registrada da EAO, de acor-
do com o diretor Maurício Filho. Já 
na fundação, a empresa comerciali-
zava genética em outras raças, pas-
sando a fazer o mesmo no Nelore, 
dez anos atrás. Escolheu selecionar 
touros puros porque visou, inicial-
mente, a consistência genética dos 
animais, corroborada por uma ava-
liação de carcaça e uma tríplice ge-
nética: PMGZ, ANCP e Boi com Bula 
(avaliação com base nas DEPs e mor-
fologia do animal). “DEP não é mais 
diferencial, é determinante para os 
negócios”, frisa.

É consenso entre os entrevistados 
a importância do Top 100, tanto para 
compradores quanto para os pró-
prios selecionadores. Valoriza o tra-
balho de quem vende, incentivando 
outros produtores a buscar cada vez 
mais crescimento e melhoramento 
das raças, e aos investidores possi-
bilita saber onde a fonte genética se 
encontra. Dez mil e setecentos reais 
é a média de preço registrada pelos 
touros da EAO em 2016.

(Fonte: Revista AG)
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“A Medida Provisória 793/2017, 
publicada na terça-feira (01/08) no 
Diário Oficial da União, vem para 
corrigir graves distorções na con-
tribuição previdenciária no campo, 
feita por meio do Fundo de Assis-
tência ao Trabalhador Rural (Fun-
rural).” A opinião é do presidente 
da Frente Parlamentar da Agro-
pecuária (FPA), deputado Nilson 
Leitão (PSDB-MT), que liderou as 
negociações com o governo, mais 
exatamente junto ao Ministério 
da Fazenda e à Receita Federal. A 
MP 793/2017 institui o Programa 
de Regularização Tributária Rural 
(PRR) junto à Secretaria da Recei-
ta Federal e à Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional.

O assunto vinha trazendo preo-
cupação aos produtores rurais des-
de 30 de março passado, quando o 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
contrariando decisões anteriores 
da própria corte, considerou cons-
titucional a cobrança do Funrural.

A MP 793/2017 define que a 
alíquota, para quem estava em 
dia com o Funrural, será reduzi-
da de 2,3% sobre o faturamento 
para 1,5%. Para quem estava de-
vendo, a cobrança será de 1,5% 
mais 0,8%, sendo esse último per-
centual relativo ao pagamento da 
dívida. Ao aderir ao programa, o 
produtor se compromete ao paga-

mento mínimo de 4% do valor da 
dívida, sem reduções, em até qua-
tro parcelas de 1% entre setembro 
e dezembro de 2017. Para os ad-
quirentes, que compram produtos 
agropecuários para agregar valor, 
como frigoríficos, por exemplo, as 
regras valem para aqueles com 
dívida até R$ 15 milhões. Acima 
desse teto, o valor será parcelado 
em 166 meses. Esses são alguns 
dos pontos que Nilson Leitão pre-
tende modificar na apreciação da 
matéria no Congresso. “Nossa pro-
posta será de reduzir o pagamento 
inicial de 4% para 1% e elevar o 
teto dos adquirentes”, adiantou o 
presidente da FPA.

Segundo Nilson Leitão, trata-
se de uma alternativa importan-
te para o produtor rural. “A MP 
ainda poderá ser aperfeiçoada no 
Congresso para garantir o melhor 
atendimento a todos os setores 
envolvidos na cadeia produtiva”, 
acrescentou o presidente da FPA.

Diferente do trabalhador urba-
no, onde a contribuição previden-
ciária é feita com o desconto em 
folha de pagamento para o INSS, 
a previdência rural deveria ser co-
brada com base em uma alíquota 
de 2,3% em cima do faturamento 
bruto da venda da produção. Para 
o trabalhador urbano, o desconto 
em folha vai de 8% a 11%, depen-

MP do Funrural recebe 745 emendas no CongressoNacional

Comissão Mista terá a deputada federal por 
MS, tereza Cristina, vice-presidente da FPA

 Foto | DIVULGAÇÃo FPA

O presidente da Frente Parla-
mentar da Agropecuária (FPA), 
deputado Nilson Leitão (PSDB-
MT), avaliou, na terça-feira (8), 
que o número de emendas apre-
sentadas à Medida Provisória do 
Programa de Regularização Tri-
butária do Funrural demonstra 
que o texto publicado está longe 
de atender às demandas do setor 
produtivo.

“De qualquer forma, o gover-
no tem todo o direito de editar 
uma medida provisória que seria 
a melhor solução sob o seu pon-
to de vista. Nós queremos que 
seja a melhor para todos. Justa 
para o produtor e eficiente para 
a Receita Federal”, acrescentou 

o parlamentar. Ele garantiu que o 
setor não quer nenhum benefício 
especial, mas adverte que o Fun-
rural é um assunto diferenciado. 
“Não é uma contribuição que es-
tava na rotina do produtor e da 

agroindústria. Estava sob limi-
nares há 10 anos. Por isso essa 
quantidade de emendas que, ob-
viamente, vão transformar esse 
texto”, explicou.

Nilson Leitão também descar-
tou possíveis semelhanças entre a 
MP do Funrural e o Refis, que está 
sendo criticado – inclusive pelo go-
verno – por ter sofrido muitas mo-
dificações a fim de beneficiar algu-
mas empresas. “Acredito que nos 
120 dias que temos para refazer o 
texto do Funrural, obviamente que 
ele vai sair muito melhor do que 
entrou. Tudo dentro do equilíbrio, 
do respeito à legislação como um 
todo e à Lei de Responsabilidade 
Fiscal”, afirmou.

Relatoria 
A deputada Tereza Cristina 

(PSB de Mato Grosso do Sul), vi-
ce-presidente da FPA, deverá ser 
a relatora da matéria na Comis-
são Mista. “Em se concretizando, 
será um belo desafio encontrar 
um ponto de convergência entre 
as demandas do setor e a pro-
posta apresentada ao governo”, 
disse.

Entre as principais mudanças 
que estão sendo propostas por 
meio de emendas à MP estão a 
redução do valor do pagamento 
da entrada de 4% para 1% e a ex-
tensão do prazo para a adesão ao 
programa de 29 de setembro para 
29 de dezembro.

MP do Funrural corrige distorções na 
contribuição previdenciária no campo
Congresso tem 120 dias para apresentar emendas à medida provisória

Programa de Regularização tributária 
Rural (PRR) – Regulariza débitos exis-
tentes relativos a contribuições com o 
Funrural vencidos até 30 de abril de 
2017.

Adesão – Será feita por meio de re-
querimento até o dia 29 de setembro.

Produtor rural pessoa física – Na ade-
são, o produtor rural terá de pagar no 
mínimo 4% do valor total da dívida 
bruta (sem descontos) em até quatro 
parcelas entre setembro e dezembro 
de 2017. Para o saldo restante da dívi-
da, serão descontados 100% dos juros 
e 25% das multas e encargos legais. O 
pagamento será dividido em 176 me-
ses (14 anos e oito meses). Se ao final 
do prazo de 176 meses ainda houver 
resíduo a pagar, esse montante poderá 
ser parcelado em 60 meses, sem re-
duções.

Produtor rural pessoa jurídica – O pro-
grama não se aplica ao produtor pes-
soa jurídica. A FPA vai trabalhar no 
Congresso para a inclusão de pessoas 
jurídicas no PRR.

Adquirentes – São aqueles que com-
pram produtos agropecuários para 
agregar-lhes valor, como os frigorífi-
cos, por exemplo. Para os que devem 
menos de R$ 15 milhões, as regras são 
as mesmas do produtor pessoa física. 
Para as dívidas superiores a R$ 15 mi-
lhões, o valor será parcelado em 166 
meses.

Resíduos – Caso haja resíduos a pa-
gar após os 15 anos, o valor será par-
celado em até 60 vezes fixas mensais.

Veja as condições de pagamento:
Modalidade produtor rural pessoa física

• Entrada de 4% da dívida, em 4 
parcelas com pagamento entre setem-
bro a dezembro de 2017, calculada so-
bre o montante total da dívida, sem 
reduções;

• O restante com redução de 25% 
nas multas e encargos legais e de 
100% nos juros, em até 176 prestações 
equivalentes a 0,8% da receita bruta 
da comercialização rural.

• Parcela mínima não pode ser in-
ferior a R$ 100

Modalidade do adquirente – dívidas até 
R$ 15 milhões

• Entrada de 4% da dívida, em 4 
parcelas com pagamento entre setem-
bro a dezembro de 2017, calculada so-
bre o montante total da dívida, sem 
reduções

• O restante com redução de 25% 
nas multas e encargos legais e de 
100% nos juros, em até 176 prestações 
equivalentes a 0,8% da média mensal 
da receita bruta proveniente da comer-
cialização do ano civil anterior

• Parcela mínima não pode ser in-
ferior a R$ 1000

Modalidade do adquirente - dívidas aci-
ma de R$ 15 milhões

• Entrada de 4% da dívida, em 4 
parcelas com pagamento entre setem-
bro a dezembro de 2017, calculada so-
bre o montante total da dívida, sem 
reduções

• O restante com redução de 25% 
nas multas e encargos legais e de 
100% nos juros, em até 176 prestações

• Parcela mínima não pode ser in-
ferior a R$ 1000

Principais pontos da MP do Funrural

dendo da faixa salarial, e é complementa-
do pelo empregador totalizando 20% sobre 
a folha. “Quem analisa esses números de 
forma simplista, pode pensar que a carga 

é muito mais suave no campo. Na verda-
de, o que ocorre é exatamente o contrário. 
Por isso muitos produtores questionaram o 
Funrural na Justiça”, explica Nilson Leitão.
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canal 183 da Net pelo agrobrasil tV

Acrissul abre as porteiras da ExpoMS Rural dia 23
Acrissul sedia
em setembro

mais uma edição
do Pró-Genética

WWW.acrissul.com.Br

Jonatan Pereira Barbosa preside a Acrissul

 Foto | ARQUIVo
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Com uma agenda bastante diversifi-

cada, a Acrissul (Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul) abre no 
dia 23 de agosto a ExpoMS Rural 2017, 
feira que será encerrada no dia 10 de 
setembro com a realização do tradicio-
nal Moto Road. A feira que acontece 
no Parque de Exposições Laucídio Co-
elho, segundo o presidente da entidade, 
Jonatan Pereira Barbosa, já está com 
todos pavilhões lotados com animais 
de argola que estarão participando dos 
julgamentos das raças nelore e de pro-
dução leiteira.

De 31 de agosto a 2 de setembro 
acontece o julgamento dos animais da 
raça nelore, durante a Exponelore, a car-
go do jurado Fábio Eduardo Ferreira, 
do Mato Grosso. O evento é promovido 
pela Nelore MS (Associação Sul-mato-
grossense de Criadores de Nelore). 

Promovido pelo Núcleo MS de Cria-
dores de Girolando, acontece durante 
a ExpoMS Rural um julgamento de 
animais voltados exclusivamente à pro-
dução leiteira. Além das raças leiteiras 
participa também da feira animais da 
raça sindi, cujo núcleo de criadores foi 
lançado este ano durante a Expogrande.

Na agenda de leilões do evento cons-
tam remates de animais de corte, além 
120 touros montana, da promoção de 
um Leilão da Ribalta e outro  de tou-
ros nelore da Genética Aditiva. O setor 
leiteiro também participa com a promo-
ção de leilão das raças girolando e de 
gir leiteiro.

Equinos
Além da exposição de animais das 

mais variadas raças de equinos, o seg-
mento conta também com uma agenda 
cheia de eventos. Durante a ExpoMS 
Rural acontece a quarta etapa da 2ª 
Copa Acrissul de Laço Comprido,  pro-
va que vem reunindo uma média de 120 
laçadores em cada etapa. Além dela, 

acontece também a prova de ranch sor-
ting, três tambores, baliza e laço curto. A 
prova de ranch sorting será promovida 
na pista coberta, inaugurada no final do 
ano passado pela Acrissul no Parque de 
Exposições Laucídio Coelho.

shows
Para este ano a Dutz Produções, or-

ganizadora dos shows musicais da Ex-
poMS Rural, traz para Campo Grande 
no dia 25 de agosto, véspera do aniversá-
rio de Campo Grande a apresentação da 
cantora Anitta e do cantor Felipe Araú-
jo. No dia 27, com entrada franca, acon-
tece o show do cantor Loubet. Já no dia 
2 de setembro é a vez do cantor Nego 
do Borel e da consagrada dupla Simo-
ne e Simaria. Os shows têm o apoio da 
TV Morena, afiliada da Rede Globo em 
Mato Grosso do Sul. 

Durante toda a ExpoMS Rural ha-
verá palestras técnicas e exposição de 
animais de diversas raças de bovinos, 
equinos e muares, além do pavilhão da 
Asmaco (Associação Sul-mato-grossen-
se de Criadores de Ovinos), com raças 
de ovinos para corte e para leite.

Mais inforMaçõEs:
(67) 3345-4200. O Parque de Expo-

sições Laucídio Coelho fica em Cam-
po Grande (MS), na Avenida Américo 
Carlos da Costa, 320, Bairro Jardim 
América.

Depois do sucesso alcançado 
pela primeira edição do Pró-Gené-
tica realizada pela parceria Acrissul-
ABCZ, no final de julho, as entida-
des já preparam a segunda edição, 
desta vez para 25 de setembro. Na 
primeira cerca de 60% dos touros 
foram vendidos por cinco criadores 
durante dois dias, sendo que muitos 
negócios foram alavandos para o 
futuro. 

Para setembro haverá uma parti-
cipação maior de criadores. Segun-
do o presidente da Acrissul, Jonatan 
Barbosa, o objetivo é democratizar o 
acesso à genética de qualidade, com 
as negociações diretamente entre 
comprador e vendedor, sem interme-
diário, sem cobrança de comissão. 

Para Jonatan, esta é uma formas 
que a Acrissul encontrou para diver-

sificar as modalidades de acesso à ge-
nética, fora da modalidade elite. São 
animais avaliados segundo critérios 
da ABCZ, testados, provados e com 
preços fixos variando entre R$ 5 mil 
e R$ 6 mil. 

A  negociação é  livre,  mas  
pela  missão  do  programa,  o  pre-
ço  sugerido  para  a comercializa-
ção dos animais é correspondente 
de 40 a 60 @ de boi gordo, varian-
do em função da natural diferença 
existente entre os animais.  Outros  
modelos  são  previstos  dentro  do  
programa,  como leilões e Pró-Ge-
nética online.

“Estamos trabalhando para ino-
var e facilitar a comercialização de 
reprodutores de grande potencial”, 
finaliza Jonatan.
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No dia 29 de agosto a Embrapa 
realizará um ciclo de palestras que 
tratará de temas importantes para a 
pecuária. O evento começará às 14h 
e será no Auditório da Acrissul, no 
Parque Laucídio Coelho, durante a 
ExpoMS Rural.

A primeira palestra tem como 
tema “Estação de monta e IATF” e 
será ministrado pela pesquisadora 
Dra. Alessandra Corallo Nicacio. Já 
a segunda palestra, marcada para às 
14h45, será sobre “Manejo de pasta-
gens” e ministrado pelo pesquisador 
Dr. Rodrigo Amorim Barbosa.

Marcada para 15h45, a palestra “Es-
tratégias de suplementação no período 
seco” será ministrada pelo pesquisador 
Dr. Luíz Orcírio Fialho de Oliveira, e a 
última palestra do dia terá como tema 
“Melhoramento genético animal” e 
será ministrada pelo pesquisador Dr. 
Luíz Otávio Campos da Silva.

Segundo o presidente da Acris-

Embrapa promove ciclo de 
palestras na ExpoMS Rural

 Foto | ARQUIVo  Foto | ARQUIVo

sul, Jonatan Barbosa, “são todas 
palestras curtas, que vão tratar do 
assunto direto ao ponto para man-
ter o ritmo e o interesse dos parti-
cipantes. E os assuntos escolhidos 
são do maior interesse de criadores 
e estudantes, então quero convidar 
todo mundo a prestigiar esse ciclo 
de palestras e toda a ExpoMS Ru-
ral que está sendo feita com muito 
empenho”, finalizou.

(texto: Luciana Petelinkar | Da 
Assessoria de Imprensa da Acrissul

O mês de julho deste ano bateu todos 
os recordes de venda de gado gordo para 
outros estados. Segundo balanço feito 
na Secretaria de Estado de Fazenda do 
Mato Grosso do Sul (Sefaz), o número 
de animais saltou para 44 mil cabeças.

Antes da redução da alíquota do 
ICMS (Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) na venda do 
gado para outros estados o número de 
cabeças não chegava a 5 mil.

O presidente da Acrissul (Associa-
ção dos Criadores de Mato Grosso do 
Sul), Jonatan Barbosa, recebeu a notícia 
na manhã desta sexta-feira (04) e está 
muito feliz com o resultado alcançado 
no primeiro mês. “Está valendo a pena 
não só para o produtor que está tirando 
o boi do pasto e conseguindo honrar 
seus compromissos, mas também para o 
Estado que está arrecadando o que não 
arrecadaria sem essa redução”.

Segundo a superintendência da Se-
faz, em julho do ano passado a venda de 

ICMS menor faz MS bater recorde 
na exportação de gado em pé

gado em pé para fora do Estado chegou 
em 16 mil, quase três vezes menos que 
o vendido neste ano.

A solicitação para redução da alí-
quota do ICMS partiu da Acrissul. No 
começo de junho Jonatan Barbosa foi 
pessoalmente até o gabinete do Gover-
nador Reinaldo Azambuja protocolar a 
solicitação de redução de 12% para 7% 
e, no dia 21 do mesmo mês, em reunião 
com representantes do setor produtivo, 
deputados e secretários, Azambuja 
aprovou a redução, que começou a valer 
em 01 de julho durante 90 dias. (L.P.)

O auditório da Acrissul foi palco 
no dia 31 de julho da noite de autógra-
fos e lançamento da obra “Memórias 
de um Boiadeiro”, de autoria do pecu-
arista Paulo Machado Borges. Entre 
as homenagens que o escritor recebeu 
de familiares e amigos presentes, o au-
tor foi agraciado com o título de Sócio 
Honorário da Acrissul,  proposta do 
presidente da entidade Jonatan Perei-
ra Barbosa. Paulo Machado Borges 
também é autor da obra “Memórias 
de um Zebuzeiro”.

O editor da obra, Fábio Augusto 
Junqueira Brito Ávila, resume de for-
ma irretocável o conteúdo da obra: 

“Memória de um Boiadeiro conjuga 
lazer cultural propiciado pela leitura 
dos interessantes capítulos da edição 
e nos leva a uma ampla compreensão 
da importância do Brasil no mercado 
da carne bovina de qualidade no he-
misfério Sul do Planeta.”

O livro contou com o apoio da Lei-
loboi, cuja proprietário Carlos Guaritá 
conserva com o escritor uma amizade 
de 50 anos. 

Durante a noite de autógrafos a 
tradicional leitura de um trecho da 
obra foi feito por Patrícia, filha do 
autor.

Presente à cerimônia, o senador 

e pecuarista Ruben Figueiró de Oli-
veira é o autor do prefácio da obra. 
Num dos trechos do prefácio ele 
relata: “Memórias de um Boiadeiro 
lembra caminhadas por campos sem 
fim, alterando veredas, ultrapassando 
nossa imensa e fascinante planície 
pantaneira, abrindo fazendas numa 
época de dificuldades imensas pelo 
ambiente hostil, habitado por felinos, 

animais peçonhentos, nele soltava as 
rédeas numa missão, dentre outras, 
de convencer o fazendeiro às vezes 
recalcitrante sobre a conveniência de 
melhorar a genética do seu rebanho 
com o promissor sangue zebuíno”.

Como disse o editor Fábio Ávila 
durante o lançamento do livro: “Me-
mórias de um Boiadeiro não é um li-
vro para ser folheado, é para ser lido”. 

 FotoS | VIA LIVRE
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Vem aí a 1ª ExpoEquestre, uma promoção da Acrissul

Acrissul recebe palestra do Rally da Pecuária no dia 17 de agosto

Academia Equestre tem de equitação a equoterapia

Show da Virada acontece dia 20 de outubro 

O Rally da Pecuária 
avalia em agosto as 
condições de pasta-
gens e os modelos de 
produção de carne bo-
vina em Mato Grosso 
do Sul. No dia 16, as 
visitas serão feitas em 
Camapuã. 

No dia 17, a partir de 9h30, a coordenação do 
evento se apresenta no Parque Laucídio Coelho, 
da Acrissul. O coordenador, Maurício Palma No-
gueira, ministra, no auditório da entidade, uma 
palestra para os convidados e participa de mesa-
redonda aberta a pecuaristas, técnicos estudan-
tes e lideranças do setor pecuário. O evento será 

transmitido ao vivo pelo Canal do Boi.  
Ainda no dia 17, a expedição segue para Três 

Lagoas, onde pernoita. No dia seguinte, os técni-
cos seguem para São José o Rio Preto(SP).

Para o presidente da Acrissul, Jonatan Barbo-
sa, ao revelar, com detalhes, o retrato da pecuária 
e seus sistemas de produção, Mato Grosso do Sul 
o rally pode dar um norte para o planejamento e 
para a gestão o negócio. 

A expedição é organizada pela Agroconsult, 
empresa e consultoria em agropecuária. Trata-se 
da maior expedição técnica privada do país com 
o objetivo de retratar a bovinocultura de corte nas 
principais regiões produtoras.

o quE É o raLYY
Equipes de técnicos e pesquisadores percor-

rem mais de 60 mil quilômetros em onze esta-
dos. A programação inclui visitas a fazendas 
de produção pecuária, num levantamento com-
pleto das áreas de cria, recria, engorda e con-
finamento. Durante a expedição, são colhidas 
informações para integrar uma base de dados 
sobre o atual modelo de gestão da pecuária de 
corte do país.

O Rally da Pecuária é realizado desde 2004. 
As esquipes visitam pecuaristas, mapeando e foto-
grafando as pastagens, levando em consideração 
informações como a homogeneidade do pasto, 
volume de massa, população de plantas, altura 
do capim, presença de erosão, plantas invasoras, 
além de um histórico de utilização dessas pasta-
gens relatado pelos produtores.

Para promover a equinocultura em 
Mato Grosso do Sul, a Acrissul prepa-
ra para o mês de outubro a promoção 
da 1ª ExpoEquestre. A feira é inédi-
ta no Estado e acontece de 21 a 29 
de outubro no Parque de Exposições 
Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Segundo Jonatan Pereira Barbo-
sa, presidente da Acrissul, o objetivo 
da atual administração ao idealizar 
a exposição, foi promover todas as 
atividades ligadas ao cavalo e demais 
animais de trabalho, como muares e 
asininos. “Nossa principal atividade 
é a pecuária, temos 16 milhões de ca-
beças de gado, e o cavalo é uma fer-
ramenta fundamental para a lida nas 
propriedades”, enfatiza ele.

Gravitando em torno desta “ferra-
menta” existe uma gama extraordiná-
ria de outras atividade, como esportes, 
genética, nutrição, sanidade, mercado, 
acessórios, trajes e muito mais.

E é exatamente nesse universo 
equestre que a mais nova feira da 
Acrissul pretende atuar, de forma a 
permitir que todos os setores conver-
sem entre si, promovendo a interação 
entre eles.

É por isso que a ExpoEquestre é 
uma exposição de todas as raças de 
equinos e animais de trabalho, onde 
além da finalíssima da 2ª Copa Acris-
sul de Laço Comprido,  outros espor-
tes como ranch sorting, laço curto, 
tambor e baliza terão espaço para 
competição. A pista in door de ranch 
sorting da Acrissul, por exemplo, é 
uma das mais modernas do Estado, 
permitindo competições de qualquer 
grandeza, sob cobertura, faça chuva 
ou faça sol.

O programa da feira prevê a pro-
moção de workshops, cursos e pales-
tras envolvendo o universo equestre, 
além de galeria de reprodutores, com 
leilões, venda de coberturas e shop-
ping de animais. A parte cultural pre-
vê uma praça de alimentação com co-
midas típicas e violada todos os dias.

“Temos mais de 200 cocheiras já 
todas reservadas para este evento. 
Esta é a exclusiva feira do cavalo que 
estava faltando em Mato Grosso do 
Sul”, resume Jonatan Barbosa.

Mais inforMaçõEs:
(67) 3345-4200 - Acrissul

Desde maio a Acrissul passou a contar com os serviços 
de equoterapia, desta vez ministrados pela Montana Aca-
demia Equestre, a cargo da professora Camila Spengler. 
E a Acrissul, na execução de sua função social tem vagas 
destinadas a crianças especiais carentes, bastando para 
isso o interessado entrar em contato com a Secretaria da 
entidade, através do telefone (67) 3345-4200, para veri-
ficar a disponibilidade. A academia fica no Parque de 
Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS). 

Além da equoterapia a Montana Academia Equestre também oferece aulas de 
equitação, laço, tambor e baliza, entre outras atividades.

A TV Morena, afiliada da Rede Globo em Mato Grosso do Sul, já agendou para 
este ano o dia 20 de outubro a gravação do Show da Virada em Campo Grande, 
no Parque de Exposições Laucídio Coelho, como tem feito tradicionalmente. A 
gravação vai ao ar na festa de final de ano da Globo. 

O Parque de Exposições tornou-se a meca dos grandes eventos de Mato Grosso 
do Sul. Além da Expogrande e da ExpoMS Rural, o local sedia a Copa Acrissul de 
Laço Comprido, A Exponelore, o Moto Road, o Show da Virada, o Arraiá de Santo 
Antônio, a festa do aniversário de Campo Grande e, agora, também a ExpoEquestre.
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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)

O Funrural como instrumento
de justiça fi scal para o campo
Os esforços dispendidos 

pela Acrissul junto ao tema 
Funrural já alcançaram os 
primeiros resultados. O go-
verno federal atendeu aos 
reclamos da entidade atra-
vés da bancada ruralista em 
Brasília e editou no início de 
agosto a Medida Provisória 
que regularizou a cobrança 
do tributo.

Duas situações estão pre-
vistas na medida provisória 
específi ca. A primeira é com 
relação aos débitos atrasa-
dos, onde foram estipulados 

três modalidades de acertos: 
a) para pequenos devedores; 
b) para quem deve até R$ 15 
milhões; c) para devedores de 
R$ 15 milhões acima.

O número de parcelas é 
de duzentos, sendo que para 
abrir a negociação 4% seriam 
parcelados com juros legais e 
25% com redução da multa, 
sendo que as demais 176 par-
celas seriam pagas de acor-
do com o saldo devedor. Em 
ambos, com juros integrais e 
75% das multas.

De qualquer forma, ficou 

provado que a situação como 
estava não poderia fi car pior. 
Porém, há um entendimento 
jurídico de que os produtores 
rurais não são os devedores 
destes créditos a cobrar. A Re-
ceita Federal para atender a 
norma legal só pode notifi car 
e intimar os verdadeiros deve-
dores, os contribuintes substi-
tutos, no caso os frigorífi cos, 
que deverão responder pela 
situação.

No futuro os mesmos pode-
rão buscar ressarcimentos, se 
comprovantes tiver, junto aos 
produtores clientes. 

Assim sendo, a nossa classe 
continuará intercedendo para 
que essa verdade seja respei-
tada integralmente.

Sobre o caso daqui para 
frente das cobranças, houve 
um bom avanço. Reduzimos a 
alíquota de 2,1% para 1,2%. 
Se não houvesse essa luta em-
preendida desde o início não 

teríamos conseguido essa mu-
dança.

Porém, ainda,  a  Acrissul  
discorda da forma de aplica-
ção da base de cálculo. Ao 
invés de se cobrar pela cir-
culação dos produtos dever-
se-ia aplicar sobre a folha de 
pagamento.

Portanto, como se encon-
tra a pretensão do governo 
na medida provisória fere de 
morte o impedimento da bitri-
butação.

É mais uma luta  que a 
Acrissul levará à frente. 

E para isso contamos, 
além da determinação da 
deputada federal  Teresa 
Cristina, vice-presidente da 
Frente Parlamentar Agrope-
cuária, também com a for-
ça de toda a bancada fede-
ral sul-mato-grossense, que 
sempre atuou em defesa da 
produção agropecuária e 
dos produtores.

Preocupada com o cresci-
mentos dos acampamentos 
dos chamados “movimentos 
sem-terra” às margens das 
rodovias federais, e atenden-
do aos reclamos de vários 
associados, a Acrissul (As-
sociação dos Criadores de 
Mato Grosso do Sul) enca-
minhou no início de agosto 
ofícios ao Superintendente da Polícia 
Rodoviária Federal, ao Procurador 
Geral de Justiça do Estado de MS, ao 
Procurador da República em MS e ao 
Superintendente do DNIT-MS, cobran-
do uma posição das autoridades no sen-
tido de por fim à invasão das margens 
das rodovias.

Nos ofícios a entidade esboça princi-
palmente sua preocupação com a segu-
rança de motoristas e pedestres que, em 
virtude da presença de crianças e idosos 
nos acampamentos, a movimentação 
vem gerando uma série de ocorrências 
geradas pela presença irregular dos 
acampados às margens das rodovias.

O presidente da entidade, Jonatan 

Barbosa, solicita que antes que tragé-
dias maiores venham a ocorrer a Acris-
sul, na defesa da ordem, da lei, da vida 
e da paz, na defesa do livre direito de 
ir e vir, aguarda que as autoridades te-
nham o bom senso de adotar providên-
cias necessárias para coibir também os 
abusos que os movimentos indígenas 
vêm cometendo na região da Grande 
Dourados, em todo o Cone Sul, além 
de Miranda e regiões vizinhas.

A entidade lembra, ainda, que os 
acampamentos às margens das rodo-
vias federais é totalmente ilegal, por 
tratar-se de área de domínio da União 
e, portanto, impróprio para ocupações 
de qualquer natureza, sejam provisórias 
ou permanentes. 
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gordo em MS e em
outros estados
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Leite: Com mercado 
em período de 
transição, “média 
Brasil” recua

Técnicas em cria 
aprimoram a produção 

do novilho precoce
Segundo estudos recentes, o uso de leguminosas plantadas em consórcio 

resultam numa economia de até R$ 500,00 por hectare

 FotoS | ERIKLIS NoGUEIRA | EMBRAPA PANtANAL

os animais foram obti dos por meio de estratégias produti vas e reproduti vas do projeto + Cria

Estudos investi gam alternati vas para aprimorar a produção do precoce desde os primeiros estágios

I
nseminação artificial e estratégias 
de suplementação diferenciada 
em bezerros elevaram a prenhez 
e produziram animais de alto po-

tencial na região do Pantanal em Mato 
Grosso do Sul. Com o uso dessas técni-
cas, nasceram bezerros que foram des-
mamados precocemente, aos 110 dias, 
e registraram 250 kg aos oito meses de 
idade, diz o pesquisador Ériklis Noguei-
ra da Embrapa Pantanal. Em condições 
semelhantes, mas sem essas técnicas, 
um bezerro cruzado costuma ter cerca 
de 50 quilos a menos.

Os animais foram obtidos por meio 
de estratégias produtivas e reprodutivas 
elaboradas por meio do projeto + Cria, 
coordenado pela unidade pantaneira de 
pesquisa da Embrapa dentro do arranjo 
+ Precoce, liderado pela Embrapa Gado 
de Corte. Os estudos investigam alter-
nativas para aprimorar a produção do 
novilho precoce desde os primeiros está-

gios. “Os objetivos principais do + Cria 
são aumentar o número de bezerros e 
sua qualidade”, informa Nogueira. Para 
isso, a equipe considerou estratégias re-
produtivas e de manejo nutricional e sa-
nitário como a Inseminação Artificial 
em Tempo Fixo (IAFT), Transferência 
de Embriões em Tempo Fixo (TETF), 
escolha de genética e estratégias de su-
plementação dos bezerros. Na IATF, 
os cios das fêmeas são programados e 
sincronizados para aumentar a eficiên-
cia reprodutiva e, na TETF, o embrião é 
produzido em laboratório e transferido 
para as receptoras. “Hoje, estamos con-
seguindo apresentar alternativas reais de 
aumento de produção e de qualidade 
dos animais”, afirma o especialista.

IAtF + Cio
Até o momento, cerca de 5.000 vacas 

foram avaliadas no Pantanal e Planalto 
de MS; mais de 2.500 foram insemina-

das por meio do projeto e os bezerros já 
nasceram, diz Nogueira. Com o apoio 
de técnicas como a IATF + Cio, que usa 
bastões marcadores para determinar o 
grau do cio das fêmeas e aumentar as 
chances de prenhez na inseminação, as 
taxas de prenhez subiram em torno de 
20%, de acordo com o pesquisador, afir-
mando que a técnica é simples, aplica-
da no momento da inseminação. “Nós 
observamos que, na IATF, as vacas que 
apresentam cio têm mais chances de 
chegar à prenhez. Para identificá-las, 
fazemos uma avaliação com a tinta dos 
bastões”, conta.

Nogueira descreve o processo di-
zendo que ele começa com a aplica-
ção da tinta logo acima do início do 
rabo dos animais, na região sacrocau-
dal, após a retirada do implante (um 
dispositivo intravaginal de liberação 
de progesterona usado na IATF). Cer-
ca de dois dias depois, no momento 
da inseminação, os animais são ava-
liados: as vacas de cio fraco mantêm 
a marcação de tinta bastante visível 
em função do pequeno volume de 
montas. Baixa remoção de tinta é um 
indicativo de cio médio. Nas vacas de 
cio forte, a tinta desaparece devido ao 
maior volume de montas. Essas três 
situações são classificadas com os sco-
res 1, 2 e 3, respectivamente.

“Geralmente, as vacas com score 1 
e 2 recebem uma aplicação do hormô-
nio GnRH – um hormônio liberador 
de gonadotrofinas, que estimulam o 
funcionamento dos ovários das vacas.” 
Para Nogueira, o IATF + Cio é uma 
forma prática de aumentar as taxas de 
prenhez, já que não exige grandes alte-
rações no manejo dos animais. “A fase 
de cria é o primeiro passo, importantís-
simo, para definir as etapas da produção 
eficiente. É muito mais fácil atingir as 
metas de produção do novilho precoce 
com uma boa matéria-prima, um be-
zerro de qualidade com bom material 
genético”, diz.

Progesterona em blocos
Outra alternativa para melhorar as 

taxas de prenhez ou a precocidade das 
fêmeas, fazendo com que ovulem mais 
cedo, é o uso de progesterona oral forne-
cida no suplemento dos animais, conta 
o pesquisador. “Esses hormônios têm 
um efeito reprodutivo e devem ser forne-
cidos por meio de ração ou sal mineral. 
Associamos a progesterona com uma 
forma de suplementação em blocos, que 
tem melhor estabilidade, menores per-
das com chuvas e menor necessidade de 
fornecimento – o que é uma vantagem 
para propriedades de pecuária extensi-
va, como as do Pantanal.”



14 AGOSTO 2017

enário rUralC
De acordo com Nogueira, o produto 

consiste em um bloco de sal proteinado 
composto por milho, farelo de soja, sal 
mineral e outras substâncias misturadas 
com a progesterona de forma homogê-
nea. O estudo avaliou o fornecimento 
desses blocos a cerca de 1.500 vacas em 
propriedades localizadas em três cidades 
de Mato Grosso do Sul. A estimativa 
é que cada um desses blocos possa ser 
consumido por até 30 animais.

Os produtos podem ser fornecidos 
por seis dias aos animais após a inse-
minação artificial ou depois da trans-
ferência de embriões para aumentar 
as chances de prenhez. O pesquisador 
afirma que, nesse caso, foi possível re-
gistrar um aumento de até 8% nas ta-
xas de prenhez. Ele diz que também é 
possível usar os blocos para antecipar o 
cio de novilhas virgens: fornecendo os 
produtos por 13 dias, a quantidade de 
novilhas prenhas no início da estação 
de monta passou de 57% para até 75%. 
A porcentagem de cio foi de 23% para 
até 59% em dez dias.

opções para beneficiar a reprodução
Além do IATF + Cio e do uso da 

progesterona em blocos, os pesquisa-
dores envolvidos com o projeto + Cria 
investigam atualmente outras técnicas 
para aumentar a eficiência reprodutiva 
dos rebanhos: a otimização da relação 
touro-vaca pós IATF, aumentando o nú-
mero de vacas cobertas pelos touros, a 
aplicação de vacinas contra doenças re-
produtivas (visando a diminuir também 
a perda de bezerros) e a avaliação de sê-
men, buscando identificar parâmetros 
relacionados à fertilidade – dessa forma, 
é possível que o produtor tenha uma es-
timativa do resultado que irá obter se 
usar determinadas partidas de sêmen.

Há também protocolos nutricionais, 
que envolvem a desmama precoce e a 

suplementação dos bezerros com níveis 
diferenciados, de forma a melhorar seu 
peso. Ainda de acordo com Nogueira, 
os animais produzidos por meio do 
+ Cria são destinados a outro projeto 
dentro do mesmo arranjo, o + Engor-
da. Na iniciativa, a intenção é melhorar 
o acabamento, o tempo de terminação 
dos animais e produzir, assim, o novilho 
precoce.

+ Precoce
O pesquisador Rodrigo Gomes, da 

Embrapa Gado de Corte, coordena o 
arranjo + Precoce, que engloba todos 
esses projetos. Executado desde 2014 
pelos pesquisadores das duas unidades, 
a iniciativa tem como instituições par-
ceiras a Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS), Universidade 
Federal do Ceará (UFC) e Universidade 
Estadual de Londrina (UEL), a Associa-
ção Brasileira de Produtores Orgânicos 
(ABPO) e a Associação Sul-Mato-Gros-
sense de Produtores de Novilho Precoce 
(ASPNP).

A iniciativa busca alinhar-se aos 
problemas enfrentados pela cadeia 
do novilho precoce e para isso atua 
com quatro grandes estudos: a pro-
dução de bezerros de qualidade por 
meio de sistemas melhorados de cria 
e otimização de biotécnicas reproduti-
vas; a melhoria da eficiência da recria 
e engorda e do acabamento de car-
caça com o uso de genética superior; 
a transferência de tecnologia efetiva 
para todos os segmentos da cadeia 
produtiva; e o suporte a iniciativas 
públicas e privadas de valorização ao 
novilho precoce, como o Programa 
Precoce MS.

Para Gomes, “tanto as parcerias 
quanto as frentes de pesquisa colaboram 
na obtenção de resultados de maior re-
levância e que realmente impactarão na 

cadeia produtiva da carne bovina, seja 
no bioma Pantanal, seja no Cerrado. 
São ações passíveis de aprimorar a efici-
ência produtiva, a qualidade da carcaça 
e a sustentabilidade”. Ele ressalta ainda 
que o arranjo estimula a adesão e a ade-
quação, por parte dos produtores, a pro-
gramas de bonificação pela produção do 
novilho precoce.  Alguns exemplos são 
os protocolos de produção sustentável 
e orgânica disponíveis às propriedades 
pantaneiras e o Programa “Precoce 
MS”, com incentivos fiscais aos pecu-
aristas que atendam a determinadas 
exigências, como métodos produtivos.

No próximo ano, a equipe pretende 
disponibilizar uma plataforma web que 
reunirá as informações de vários siste-
mas de produção do novilho precoce, 
permitindo ao usuário simular qual 
será o retorno econômico desses siste-
mas em sua própria realidade. Gomes 
explica que a preocupação em facilitar 
a adoção de tais sistemas – melhorados 
pelos produtores – inclui análises de 
aspectos relacionados à área financeira 
“para que produtores e técnicos tenham 
segurança e clareza quanto ao impacto 

econômico. A Plataforma terá alguns 
sistemas melhorados já para consulta 
e atualizações anuais a partir de novos 
sistemas de produção.”

Precoce MS
O programa estadual “Precoce MS” 

é um caso positivo de incentivo ao ali-
nhamento entre produção e tecnologias 
para a obtenção de melhores resultados 
em eficiência, qualidade e sustentabili-
dade. Após sua recente reformulação, 
feita com a participação de pesquisado-
res do arranjo + Precoce, por exemplo, 
há bonificação para animais produzi-
dos a partir de sistemas com integração 
lavoura-pecuária (ILP), confinamento 
e semiconfinamento. “São tecnologias 
que levam à diminuição na emissão de 
gases de efeito estufa (GEE), alinhando-
se à sustentabilidade. Além disso, pela 
melhoria nas condições nutricionais, há 
melhoras no acabamento de carcaça e 
isso ajuda a produção de uma carne com 
melhor qualidade e, consequentemente, 
maiores bonificações”, explica o zooc-
tenista. 

(Nicoli Dichoff, da Embrapa Pantanal)
 FotoS | ERIKLIS NoGUEIRA | EMBRAPA PANtANAL
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Indicadores
mercado físico do Boi Gordo - 11.08.2017
sP  r$/@  diferença data  us$/@

Andradina 131,00 R$ 1,00 10/08/17 41,90
Araçatuba 135,00 estável 10/08/17 43,18
Lins 127,00 estável 10/08/17 40,62

Pres. Prudente 127,00 estável 10/08/17 40,62

Pres. Venceslau 130,00 R$ 4,00 10/08/17 41,58

S. J. Rio Preto 135,00 R$ 9,00 10/08/17 43,18
Prazo 30 dias.

ms r$/@ diferença data us$/@
Campo Grande 122,50 estável 10/08/17 39,18
Dourados 122,00 estável 10/08/17 39,03
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data us$/@
Alta Floresta 117,50 R$ 1,50 10/08/17 37,59
Araputanga 120,00 estável 10/08/17 38,39
Barra do Garças 115,50 estável 10/08/17 36,95
Cáceres 115,00 -R$ 1,00 10/08/17 36,79
Cuiabá 120,00 estável 10/08/17 38,39
Juara 117,00 estável 10/08/17 37,43
Juína 117,00 estável 10/08/17 37,43
Rondonópolis 119,00 R$ 0,50 10/08/17 38,07
Tangará 120,00 estável 10/08/17 38,39
Preço à vista.

Pr r$/@ diferença data us$/@
Guarapuava 126,00 estável 10/08/17 40,30
Londrina 128,00 estável 10/08/17 40,94
Maringá 127,00 estável 10/08/17 40,62
Curitiba 124,00 estável 10/08/17 39,66
Ponta Grossa 126,00 estável 10/08/17 40,30
Umuarama 126,00 estável 10/08/17 40,30
Preço à vista.

mG r$/@ diferença data us$/@
Triângulo Mineiro 127,00 estável 10/08/17 40,62
Norte de Minas 127,00 estável 10/08/17 40,62
Preço à vista.

sc r$/@ diferença data us$/@
Rio do Sul/Ibirama 150,00 estável 10/08/17 47,98

Chapecó 150,00 estável 10/08/17 47,98

Prazo 20 dias.
Pa r$/@ diferença data us$/@

Marabá 123,00 estável 10/08/17 39,34

Redenção 122,00 estável 10/08/17 39,03
Preço à vista.

Ba r$/@ diferença data us$/@
Itapetinga 140,00 estável 10/08/17 44,78
Feira de Santana 143,00 estável 10/08/17 45,74

Salvador 144,00 estável 10/08/17 46,06
Prazo 30 dias.

to r$/@ diferença data us$/@

Araguaína 123,00 R$ 7,00 07/08/17 39,34
Gurupi 120,00 R$ 2,00 07/08/17 38,39
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 – 11.08.2017
sP  r$/@  diferença data  us$/@

Andradina 121,00 R$ 6,00 10/08/17 38,71
Araçatuba 121,00 estável 10/08/17 38,71
Lins 117,00 estável 10/08/17 37,43
Pres. Prudente 118,00 estável 10/08/17 37,75
Pres. Venceslau 120,00 estável 10/08/17 38,39
S. J. Rio Preto 130,00 R$ 13,00 10/08/17 41,58
Prazo 30 dias.

ms r$/@ diferença data us$/@
Campo Grande 112,00 estável 10/08/17 35,83
Dourados 112,00 estável 10/08/17 35,83
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data us$/@
Alta Floresta 110,50 R$ 1,50 10/08/17 35,35
Araputanga 113,00 estável 10/08/17 36,15
Barra do Garças 110,00 estável 10/08/17 35,19
Cáceres 111,00 R$ 1,00 10/08/17 35,51
Cuiabá 114,00 R$ 1,00 10/08/17 36,47
Juara 111,50 estável 10/08/17 35,67
Juína 111,00 estável 10/08/17 35,51
Rondonópolis 112,00 R$ 0,50 10/08/17 35,83
Tangará 114,00 R$ 1,00 10/08/17 36,47
Preço à vista.

Pr r$/@ diferença data us$/@
Guarapuava 116,00 estável 10/08/17 37,11
Londrina 115,00 estável 10/08/17 36,79
Maringá 117,00 estável 10/08/17 37,43
Curitiba 116,00 estável 10/08/17 37,11
Ponta Grossa 116,00 estável 10/08/17 37,11
Umuarama 115,00 estável 10/08/17 36,79
Preço à vista.

mG r$/@ diferença data us$/@
Triângulo Mineiro 118,00 estável 10/08/17 37,75
Norte de Minas 120,00 estável 10/08/17 38,39
Preço à vista.
sc  r$/@  diferença  data  us$/@
Rio do Sul/Ibirama  145,00  estável  03/08/16  44,31
Chapecó  156,00  estável  03/08/16  47,67
Prazo 20 dias, para desconto do imposto.

mercado futuro do Boi Gordo

Vencimento  fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Set/16  153,99  0,89  544  222   

Out/16  156,55  0,56  10.971  1.520   

Nov/16  156,74  0,56  1.487  108   

Dez/16  156,20  0,70  958  283   

Jan/17  157,89  0,63  102  0   

Fev/17  153,37  0,61  0  0   

Mar/17  149,71  0,66  501  42 

iNdicador de Preço disPoNíVel do Bezerro 
esalq/Bm&f – estado de mato Grosso do sul

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

11/08/2017  1.084,15  0,43%  -1,28%  342,00

10/08/2017  1.079,56  0,23%  -1,69%  340,77

09/08/2017  1.077,05  0,00%  -1,92%  342,03

08/08/2017  1.077,05  1,01%  -1,92%  344,77

07/08/2017  1.066,31  -1,87%  -2,90%  341,44
Fonte: CEPEA

• valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI
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O 
preço do leite recebido por produto-
res registrou a segunda queda con-
secutiva em julho, conforme expec-
tativas de agentes consultados pelo 
Cepea (Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada), da 

Esalq/USP. Na “média Brasil” (GO, MG, PR, RS, SC, 
SP e BA), o preço líquido (que não considera frete nem 
impostos) recuou 3 centavos/litro (ou -2,7%) frente a 
junho, a R$ 1,2343/litro. Com a queda, a cotação do 
leite retomou o patamar de julho de 2014, em termos 
reais (valores deflacionados pelo IPCA de junho/17). 
É a primeira vez neste ano que o preço fica abaixo do 
registrado em 2016 – frente a julho do ano passado, o 
recuo é de 12,8%. A diminuição dos preços do leite no 
campo esteve atrelada à demanda ainda enfraquecida 
por lácteos e ao aumento da captação.

A menor procura por lácteos na ponta final da cadeia 
continua sendo o principal desafio do setor neste ano. 
Uma vez que o consumo da maior parte dos derivados 
ocorre em função da elevação da renda, a diminuição 
do poder de compra do brasileiro impacta negativa-
mente as negociações. Segundo agentes consultados 
pelo Cepea, laticínios, atacado e varejo continuam com 
dificuldades em manter o fluxo de vendas, o que tem 
estreitado suas margens e, como consequência, pressio-
nado as cotações no campo. 

Além disso, de acordo com cálculos do Cepea, o Ín-
dice de Captação de Leite (ICAP-L) aumentou 6,8% de 
maio para junho na “média Brasil”. Houve elevação na 
captação em todos os estados pesquisados, com exceção 
da Bahia (-2,96%). As variações foram significativas no 
Sul do País, onde, de modo geral, o clima propício às 
pastagens e às forrageiras de inverno favoreceu a pro-
dução. Santa Catarina e Paraná apresentaram as altas 
mais expressivas, de 8,57% e 8,13%, respectivamente, 
e o Rio Grande do Sul, de 5,51%. As captações em 
Goiás, São Paulo e Minas Gerais aumentaram 5,78%, 
4,94% e 2,97% respectivamente. O menor preço do leite 
e a maior competitividade dos laticínios influenciaram 
na alta da captação. Mesmo com o menor volume de 
chuvas no Sudeste, a produção não foi tão afetada por 
conta dos baixos valores do concentrado.

Para agosto, a maioria dos agentes consultados pelo 
Cepea continua esperando queda nos preços. Quase 
83% deles (que também respondem por 83% do volume 

Leite: Preço ao produtor 
registra queda de quase 
3% em julho, diz Cepea
As cotações nos demais estados ficaram praticamente estáveis entre 
maio e junho, com variações menores que um centavo por litro

enário rUralC

amostrado) apostam em novo recuo no próximo 
mês, mas 10,8% (4,2% do volume amostrado) 
esperam estabilidade. A porcentagem de cola-
boradores do Cepea que acredita em alta nas 
cotações é de 6,3% (com participação de 12,9% 
do volume). 

Internacional – A partir de agora, o Cepea 
passa a divulgar análises sobre a balança comer-
cial do mercado internacional de leite. O balan-
ço do primeiro semestre de 2017 já está no site. 
Confira: http://www.cepea.esalq.usp.br/br/
mercado-internacional-leite.aspx


