
A Acrissul iniciou os preparati-
vos para a realização da ExpoMS 
Rural 2018, feira agropecuária que 
deve acontecer de 23 de agosto a 2 de 
setembro no Parque de Exposições 
Laucídio Coelho, em Campo Gran-
de (MS), que contará com exposição 
de gado (corte e leite), além de jul-
gamento de animais da raça nelore, 
equinos, shows, provas de laço  e 

eventos técnicos. A agenda técnica 
da exposição deste ano contará com 
a realização do 21º Encontro Técni-
co do Leite, evento promovido pela 
Famasul (Federação da Agricultura 
e Pecuária de MS), Sindicato Ru-
ral de Campo Grande, Senar-MS e 
com a participação da Acrissul e do 
Sebrae-MS.

MERCADO | Pesquisa mostra que infl uência dos consumidores cresce e modifi ca a produção | PÁGINA 11
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Oferta reduzida impulsiona o leite ao produtor

Acrissul prepara realização
da ExpoMS Rural 2018

PÁGINA 7

Pecuária cobra política de
subsídios para enfrentar 
oscilações do mercado

Associação inicia movimento para
reaver redução do ICMS do boi em
pé para operações interestaduais

Acrissul fortalece debate em torno da criação 
de uma política de subsídios para que o setor 
possa enfrentar atual crise e tenha condições
de manter investimentos na atividade.

No ano passado a Acrissul engrossou um movimento 
semelhante e que acabou por o Governo do Estado 
reduzindo por 90 dias o ICMS do boi gordo para venda 
interestadual de 12% para 7%. 

ACRISSUL EM AÇÃO ACRISSUL EM AÇÃO
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JULGAMENTOS | LEILÕES | WORKSHOPS | SHOWS

O preços do leite ao produtor em 
junho (referentes à captação de maio) 
registraram a quinta alta consecuti-
va, impulsionados pela menor oferta. 
De acordo com pesquisas do Cepea 
(Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada), da Esalq/
USP, o valor líquido se elevou em 

3,3% frente ao mês anterior, chegan-
do a R$ 1,296/litro “Média Brasil” 
(inclui BA, GO, MG, SP, PR, SC e 
RS). Considerando-se o acumulado 
deste primeiro semestre, a alta é de 
28%. Em MS, segundo o Cepea, o 
preço bruto do litro ficou em R$ 1,23. 

PÁGINA 5

Aumento dos preços em junho foi inferior aos registrados nos meses anteriores – abril e maio;  o semestre já acumulou altas de 28%
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Expogrande 2011 abre seus portões dia 14;

Acrissul garante edição histórica da exposição
NESTA EDIÇÃO

Julgamentos vão de

14 a 23 na Acrissul
PÁGINA 8

Shows Expogrande

14 
abril

15 
abril

16 
abril

18 
abril

19 
abril

20 
abril

21 
abril

22 
abril

23 
abril
sábado

Luan Santana
sexta

Bruno &

Marronequinta
Restartquarta

Munhoz 

& Mariano
terça

Hugo e Raul

Pedro Henrique 

& Fernando

segunda

Amannda

Inimigos da HP

Hugo Pena & 

Gabriel

sábado
João Bosco 

& Viníciussexta
Michel Telóquinta

Zé Henrique 

& Gabrilel

Informações: 3029-9033

Leilão Max QM leva 

58 lotes para tatersal
PÁGINA 25

Sindicato Rural CG promove 24º 

Encontro de Tecnologias dia 18

Expogrande é palco da primeira

edição da MS Expo Genéti ca

PÁGINA 5

PÁGINA 13

www.acrissul.com.br
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Leilão King Horse vende

égua a R$ 75 mil PÁGINA 16

Shows Expogrande

19 
abril

20 
abril

21 
abril

22 
abril

23 
abril
sábado

Luan Santanasexta
Bruno &
Marrone

quinta
Restart

quarta
Munhoz  
& Mariano

terça

Hugo e Raul

Pedro Henrique 

& Fernando

Informações: 3029-9033

Expogrande define primeiros campeões
NESTA EDIÇÃO

www.acrissul.com.br

Expogenética conta com campeão nacional Nelore PÁGINA 11

Vapor da 

Rancharia, grande 

campeão cavalo 

pantaneiro

Isidoro do DER, 21 meses, grande campeão guzerá

KA do Pingado, 

campeão touro 

jovem nelore 

mocho

Feitiço da Esmeralda, grande campeão touro adulto canchim
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Embrapa-CNPGC

promove Dinapec 

de 23 a 25 em MS

Nesta edição

OIE reconhece a fronteira de 

MS como área livre de aftosa
PÁGINA 25

PÁGINAS 2 e 3

Ex-presidentes 

aprovam projeto

‘Acrissul Amanhã’

O colégio de ex-presidentes 

da Acrissul conheceu o projeto   

e aprovou as mudanças pro-

gramadas para acontecer no 

Parque de Exposições Laucídio 

Coelho. PÁGINA 14

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

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

Com a tradição de mesclar dinâmi-

cas ou roteiros tecnológicos, palestras 

e mini-cursos na mesma ocasião, Em-

brapa-Gado de Corte promove entre 

os dias 23 e 25 de fevereiro, na sua 

sede em Campo Grande, a VI Dinapec, 

uma oportunidade de o produtor ver 

as tecnologias, em contato direto com 

técnicos e pesquisadores. PÁGINA 5

Câmara aprova mudança em lei 

e permite shows na Expogrande

Projeto reconhece a tradiçao da feira. PÁGINA 11

via livre

arquivo

Maio de 2011 • ANO XIII – Nº 329 |  Nas bancas R$ 3,50 | Edição Especial

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
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JOSÉ LEONARDO
– ZOOTECNISTA E GERENTE DA GUABI NUTRIÇÃO ANIMAL

Entre o período de abril e setembro, os 
países localizados no trópico sul têm sua 
produção de forragens afetada pela es-
tacionalidade, o que torna praticamen-
te impossível conciliar a produção de 
forragem de alta qualidade, durante o 

ano todo, com a demanda de nutrientes que os animais 
precisam.

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

Na tentativa de garantir a oferta de forragem aos ani-
mais neste período, muitos produtores vedam piquetes 
precocemente, o que resulta em aumento do intervalo 
entre cortes do capim. Este ato ocasiona alterações 
signifi cativas na estrutura e composição do capim, que 
será pastejado pelo animal. A maior altura do dossel 
forrageiro será representada por incremento de haste, 
que apresenta valor nutricional bem inferior às folhas.

No momento do pastejo, se o dossel forrageiro esti-
ver muito alto, o animal gastará mais tempo para rea-
lizar um bocado, o que pode acarretar menor ingestão 
ao longo do dia. Em adição, a forragem consumida apre-
sentará menores teores de minerais, proteína bruta e 
energia, porém maior teor de fi bra.

É comum desempenho insatisfatório no período 
seco, quando bovinos não são suplementados com 
fontes proteicas, energéticas e mineral adequadas. Ao 
suplementar os animais com nutrientes limitantes na 
forragem, nesta época, haverá incremento no consu-
mo de forragem e maior digestibilidade do alimento 
ingerido. A adoção desta prática elimina o chamado 
“boi sanfona”, animal que perde peso no período seco 
do ano, fato que compromete a efi ciência econômica e 

produtiva de qualquer propriedade.  Ao oferecer aos 
bovinos o suplemento mineral adequado, a defi ciência 
nutricional será corrigida, proporcionando ganho de 
peso ao animal.

Para manutenção do peso vivo dos animais, no perío-
do seco, é necessário o fornecimento de um suplemento 
mineral ureado, o qual apresenta somente a ureia como 
fonte de nitrogênio. No entanto, o fornecimento de um 
suplemento mineral proteico, com pelo menos 30% de 
Proteína Bruta, que propicie o consumo de 100g de 
proteinado / 100 kg de peso vivo, resultará em um ga-
nho de peso que vai variar de 150 a 250 g/animal/dia. 
Já o fornecimento de um suplemento mineral proteico/
energético, com pelo menos 30% de Proteína Bruta, 
que proporcione o consumo de 200g / 100 kg de Peso 
Vivo, terá em um ganho de peso com variação de 300 a 
500 g/animal/dia. O ponto fundamental, independente 
do suplemento, é a presença de oferta de forragem 
sufi ciente.

Os suplementos minerais proteicos ou proteico / 
energéticos devem ter em sua composição proteína 
verdadeira, proveniente principalmente do farelo de 
soja, bem como fonte de nitrogênio não proteico (ureia). 
A quantidade de proteína verdadeira e ureia depende-
rá do teor de proteína bruta do proteinado e do valor 
nutricional da forragem ofertada.

Um bom suplemento proteico e/ou proteico/energé-
tico apresenta teores de sódio, farelos vegetais e ureia 
adequados para regular o consumo de tais suplementos. 
Não há necessidade de abastecer os cochos diariamen-
te. No entanto, a cada três dias é fundamental que os 
cochos disponham de tais suplementos e sejam moni-
torados. Apesar de serem disponibilizados no período 
seco, os cochos devem ser cobertos, pois chuvas oca-
sionais podem ocorrer. Além disto, devem apresentar 
orifícios que permitam o escoamento de água, visto 
que estes suplementos apresentam ureia em sua com-
posição. 

RIMEIRA IMPRESSÃOP
Suplementação para bovinos é essencial na seca



12 JUNHO 2018

Indicadores
mercAdo fíSico do Boi Gordo - 06.07.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 138,00 estável 06/07/18 44,14
Araçatuba 138,00 estável 06/07/18 44,14
Lins 139,00 estável 06/07/18 44,46
Pres. Prudente 140,00 estável 06/07/18 44,78
Pres. Venceslau 139,00 estável 06/07/18 44,46
S. J. Rio Preto 139,00 R$ 1,00 06/07/18 44,46
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 131,00 R$ 1,00 06/07/18 41,90
Dourados 128,00 estável 06/07/18 40,94
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 125,00 -R$ 2,00 06/07/18 39,98
Araputanga 129,00 R$ 1,00 06/07/18 41,26
Barra do Garças 129,00 R$ 0,50 06/07/18 41,26
Cáceres 128,50 R$ 0,50 06/07/18 41,10
Cuiabá 130,00 R$ 1,00 06/07/18 41,58
Juara 126,00 -R$ 1,00 06/07/18 40,30
Juína 125,00 -R$ 2,00 06/07/18 39,98
Rondonópolis 130,00 R$ 1,00 06/07/18 41,58
Tangará 129,50 R$ 0,50 06/07/18 41,42
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 129,00 R$ 2,00 06/07/18 41,26
Mineiros 127,00 R$ 2,00 06/07/18 40,62
Palmeiras de Goiás 129,00 R$ 2,00 06/07/18 41,26
Preço à vista.

Pr r$/@ diferença data uS$/@
Guarapuava 140,00 R$ 1,00 06/07/18 44,78
Londrina 140,00 R$ 2,00 06/07/18 44,78
Maringá 142,00 R$ 2,00 06/07/18 45,42
Curitiba 141,00 R$ 2,00 06/07/18 45,10
Ponta Grossa 135,00 -R$ 3,00 06/07/18 43,18
Umuarama 140,00 estável 06/07/18 44,78
Preço à vista.

mG r$/@ diferença data uS$/@
Triângulo Mineiro 137,00 estável 06/07/18 43,82
Norte de Minas 138,00 R$ 2,00 06/07/18 44,14
Preço à vista.

Sc r$/@ diferença data uS$/@
Rio do Sul/Ibirama 153,00 estável 06/07/18 48,94
Chapecó 138,00 estável 06/07/18 44,14
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 – 06.07.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 128,00 -R$ 2,00 06/07/18 40,94
Araçatuba 130,00 R$ 2,00 06/07/18 41,58
Lins 130,00 estável 06/07/18 41,58
Pres. Prudente 126,00 -R$ 2,00 06/07/18 40,30
Pres. Venceslau 128,00 estável 06/07/18 40,94
S. J. Rio Preto 126,00 -R$ 2,00 06/07/18 40,30
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 121,00 R$ 2,00 06/07/18 38,71
Dourados 120,00 estável 06/07/18 38,39
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 119,00 -R$ 1,00 06/07/18 38,07
Araputanga 122,50 R$ 2,00 06/07/18 39,18
Barra do Garças 123,00 R$ 3,00 06/07/18 39,34
Cáceres 122,00 R$ 1,00 06/07/18 39,03
Cuiabá 123,00 R$ 2,50 06/07/18 39,34
Juara 120,00 estável 06/07/18 38,39
Juína 120,00 estável 06/07/18 38,39
Rondonópolis 122,50 R$ 1,50 06/07/18 39,18
Tangará 123,00 R$ 2,50 06/07/18 39,34
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 122,00 R$ 1,00 06/07/18 39,03
Mineiros 121,00 R$ 1,00 06/07/18 38,71
Palmeiras de Goiás 121,00 estável 06/07/18 38,71
Preço à vista

mercAdo futuro do Boi Gordo - 06.07.2018

Vencimento  fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Ago/18 146,25 -0,05 795 34  

Set/18 148,20 -0,25 232 0  

Out/18 150,35 -0,25 6.067 200  

Nov/18 149,40 -0,25 66 1  

Dez/18 149,15 -0,25 89 0  

Jan/19 149,90 -0,10 58 0  

Mai/19 146,80 -0,10 30 0 

Set/19 153,35 -0,10 0 0 

indicAdor de Preço diSPoníVel do Bezerro 
eSAlq/Bm&f – eStAdo de mAto GroSSo do Sul

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

06/07/2018 1.180,51 -1,12% 2,52% 302,23

05/07/2018 1.193,83 0,59% 3,68% 303,54

04/07/2018 1.186,80 1,81% 3,07% 303,37

03/07/2018 1.165,66 1,58% 1,23% 299,42

02/07/2018 1.147,54 -0,34% -0,34% 293,41
Fonte: CEPEA

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

A Acrissul iniciou os preparati-
vos para a realização da ExpoMS 
Rural 2018, feira agropecuária que 
deve acontecer de 23 de agosto a 2 de 
setembro no Parque de Exposições 
Laucídio Coelho, em Campo Gran-
de (MS), que contará com exposição 
de gado (corte e leite), além de jul-
gamento de animais da raça nelore, 
equinos, shows, provas de laço  e 

eventos técnicos. A agenda técnica 
da exposição deste ano contará com 
a realização do 21º Encontro Técni-
co do Leite, evento promovido pela 
Famasul (Federação da Agricultura 
e Pecuária de MS), Sindicato Ru-
ral de Campo Grande, Senar-MS e 
com a participação da Acrissul e do 
Sebrae-MS.

MERCADO | Pesquisa mostra que infl uência dos consumidores cresce e modifi ca a produção | PÁGINA 11
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Oferta reduzida impulsiona o leite ao produtor

Acrissul prepara realização
da ExpoMS Rural 2018

PÁGINA 7

Pecuária cobra política de
subsídios para enfrentar 
oscilações do mercado

Associação inicia movimento para
reaver redução do ICMS do boi em
pé para operações interestaduais

Acrissul fortalece debate em torno da criação 
de uma política de subsídios para que o setor 
possa enfrentar atual crise e tenha condições
de manter investimentos na atividade.

No ano passado a Acrissul engrossou um movimento 
semelhante e que acabou por o Governo do Estado 
reduzindo por 90 dias o ICMS do boi gordo para venda 
interestadual de 12% para 7%. 

ACRISSUL EM AÇÃO ACRISSUL EM AÇÃO

8 9

JULGAMENTOS | LEILÕES | WORKSHOPS | SHOWS

O preços do leite ao produtor em 
junho (referentes à captação de maio) 
registraram a quinta alta consecuti-
va, impulsionados pela menor oferta. 
De acordo com pesquisas do Cepea 
(Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada), da Esalq/
USP, o valor líquido se elevou em 

3,3% frente ao mês anterior, chegan-
do a R$ 1,296/litro “Média Brasil” 
(inclui BA, GO, MG, SP, PR, SC e 
RS). Considerando-se o acumulado 
deste primeiro semestre, a alta é de 
28%. Em MS, segundo o Cepea, o 
preço bruto do litro ficou em R$ 1,23. 

PÁGINA 5

Aumento dos preços em junho foi inferior aos registrados nos meses anteriores – abril e maio;  o semestre já acumulou altas de 28%

PRAZO ACABA NO DIA 31 DE DEZEMBRO
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GENDE-SEA
Genômica e reprodução são temas de evento em Campo Grande
Repgen terá palestrante internacional em sua terceira edição; evento irá acontecer no Sindicato Rural de Campo Grande nos dias 7 a 9 de agosto

Campo Grande (MS) sedia mais 
uma vez, entre os dias 7 e 9 
de agosto, no auditório do Sin-

dicato Rural, o Repgen, evento que 
reúne o Simpósio de Reprodução 
em Gado de Corte e o Workshop de 
Genômica e Melhoramento Animal. 
Realizado pela Embrapa e parceiros, 
com organização da Personal Pec, o 
encontro trará informações recentes 
sobre reprodução e genômica para 
produtores, técnicos, especialistas e 
acadêmicos. 

“Enquanto houver a necessidade 
de atingirmos melhores índices de 
produtividade e novas ferramentas 
e metodologias surgirem, o evento 
apresentará novidades ao público”, 
destaca uma das organizadoras do 
REPGEN, Fabiane Siqueira, pesqui-
sadora da Embrapa. A melhorista 
conta que nos últimos dez anos, por 
exemplo, muito se discutiu sobre a 
técnica de seleção genômica e mé-
todos para se implementar o uso em 

larga escala. Entretanto, atualmente, 
“o que se discute é a ampliação do 
uso da tecnologia e a obtenção de 
informações fenotípicas geradas com 
maior confiabilidade e antecipação”. 

Nesse último ponto, segundo Si-
queira, os estudos trouxeram maior 
segurança aos produtores para o uso 
da genômica a campo, por meio de 
seus resultados positivos. No dia 9, 
quinta-feira, os participantes do RE-
PGEN perceberão isso em palestras 
voltadas à temática, como “ferra-
mentas genômicas, um vasto campo 
além das DEPs” e “combinando bio-
tecnologias reprodutivas com tecno-
logias genômicas para potencializar 
o progresso genético do rebanho”, 
ministrada por Laercio Ribeiro Porto-

Governo prorroga prazo para vacinação contra aftosa no Pantanal

Neto, doutor em genética molecular 
e pesquisador da CSIRO Agricultu-
re & Food/Austrália, organização de 
pesquisa australiana. 

Porto-Neto é um dos destaques 
da programação e virá à Capital 
somente para palestrar no evento, 
que contará também com especialis-
tas das universidades de São Paulo 
(USP), Viçosa (UFV), Estadual Pau-
lista (UNESP), Mato Grosso do Sul 
(UFMS), Uberlândia (UFU), Santo 
Amaro (Unisa) e Anhanguera-Uni-
derp e empresas como Lageado Bio-
tecnologia e Pecuária, Alta Genetics 
do Brasil, RG Genética, DeltaGen e 
Sekita Agronegócios.

Minicursos
O primeiro dia de evento, 7, é re-

servado a minicursos que acontecem 
simultaneamente. Um deles aborda-
rá a edição gênica e sua aplicação, 
com Luiz Sergio de Almeida Camargo 
da Embrapa (MG). O outro, o manejo 

reprodutivo, as tecnologias aplicadas 
à reprodução e as novas tendências 
estratégicas para incremento da taxa 
de desmama, com Gustavo Guerino 
Macedo da Universidade Federal de 
Uberlândia (MG).

Simpósios – Reprodução e Genômica
O dia 8, quarta-feira, terá enfoque 

técnico, em aplicações e estratégias 
para o emprego de novas biotec-
nologias reprodutivas. Ao final da 
manhã e da tarde mesas redondas 
com a presença de pesquisadores 
para discutir temas relacionados à 
reprodução bovina. A quinta-feira, 9, 
como mencionada, será direcionada 
à genômica aplicada a gado de corte.

Serviço:
Data: 7 a 9 de agosto de 2018
Horário: 8h30 às 18 horas
Local: Sindicato Rural de Campo 
Grande, MS
Informações: www.repgenms.com.br

Atendendo a um pedido dos pe-
cuaristas da região do pantanal, 
o Governo do Estado prorrogou 
através de portaria da Iagro – pu-
blicada nesta quarta-feira (27) no 
Diário Oficial – a vacinação con-
tra febre aftosa e brucelose do 
rebanho da região do Pantanal.

Devido as cheias da região do 
Pantanal, que impossibilitam o 
manejo adequado do rebanho 
para realização da vacinação 
contra a febre aftosa dentro do 
período estipulado inicialmente, 
o prazo foi prorrogado e o os ani-
mais podem ser vacinados até o 
dia 30 de julho de 2018. O prazo 
para o registro da vacinação no 

sistema também foi estendido e vai 
até 15 de agosto.

Da mesma forma, e pelos mesmos 
motivos, a Iagro também prorrogou 
a vacinação contra a brucelose na 
região do Pantanal. Os pecuaristas 
têm até 15 de agosto para vacinar 
e registrar a vacinação no sistema.

A decisão, que vem de encontro 

com a demanda dos pecuaristas 
da região do Pantanal não se es-
tende a vacinação nas proprie-
dades das regiões sanitárias do 
Planalto e Fronteira, que tiveram 
prazo até o último dia 15 de junho 
para vacinação e tem até o próxi-
mo dia 30 de junho para registro 
no sistema.

Segundo o Diretor Presidente 
da Iagro, Luciano Chiochetta, que 
neste semestre esteve na Bolívia, 
em Paris e recentemente em Cuia-
bá discutindo as ações para reti-
rada definitiva da vacinação con-
tra febre aftosa no Brasil, Mato 
Grosso do Sul cumpre o seu papel 
garantindo excelentes números e 

manterá a média, que é superior a 
99% do rebanho vacinado.

O rebanho do Estado soma 21 
milhões de cabeças de bovinos e 
bubalinos e a meta do governo é 
vacinar 99% dos animais, embo-
ra a exigência dos órgãos sanitá-
rios seja atingir no mínimo 80%. 
Garantir que mais de 99% do re-
banho do Estado seja vacinado é 
importante para assegurar o sta-
tus de zona livre de febre aftosa 
com vacinação, que o País con-
quistou recentemente e que deve 
ampliar o leque de oportunidades 
de negócios com a carne bovina 
do Brasil, que hoje já chega a 150 
países. 
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Leite: Oferta limitada segue impulsionando preços ao produtor 
O aumento dos preços em junho foi inferior aos registrados nos meses anteriores – em abril e maio;  o semestre já acumulou altas de 28%

Os preços do leite ao produtor 
em junho (referentes à cap-
tação de maio) registraram 

a quinta alta consecutiva, impulsio-
nados pela menor oferta. De acordo 
com pesquisas do Cepea (Centro de 
Estudos Avançados em Economia 
Aplicada), da Esalq/USP, o valor lí-
quido se elevou em 3,3% frente ao 
mês anterior, chegando a R$ 1,296/
litro “Média Brasil” (inclui BA, GO, 
MG, SP, PR, SC e RS). Considerando-
se o acumulado deste primeiro se-
mestre, a alta é de 28%.

O aumento dos preços em junho 
foi inferior aos registrados nos me-
ses anteriores – em abril e maio, por 
exemplo, a valorização do leite supe-
rou os 7%. Isso ocorreu porque, em 
maio, quando ocorreu a captação do 
leite no campo, agentes da indústria 
relatavam dificuldades em fazer o re-
passe da valorização da matéria-pri-
ma aos derivados, alegando deman-
da enfraquecida. Com negociações 
truncadas, a necessidade de realizar 
promoções freou a valorização do lei-
te spot e também dos derivados, em 
especial do UHT, fator que limitou 
a elevação dos preços ao produtor 
em junho. 

No entanto, a oferta limitada tem 
pesado mais que a demanda no pro-
cesso de formação de preços no cam-
po, ditando a dinâmica do mercado 
lácteo neste ano. O setor sofre com 
as consequências dos baixos preços 
praticados no segundo semestre de 
2017, que desestimulou produtores 
a investirem na atividade. Além dis-
so, com o avanço da entressafra e o 

aumento dos preços dos grãos entre 
abril e maio deste ano, a produção 
foi prejudicada, elevando a competi-
ção entre indústrias para assegurar 
o fornecimento de matéria-prima. 

Para completar, a greve dos cami-
nhoneiros no final de maio e a con-
sequente interrupção do transporte 
de leite aos laticínios agravou ainda 
mais esse cenário. O Índice de Cap-
tação de Leite do Cepea (ICAP-L) re-
cuou expressivos 14,4% de abril para 
maio, acumulando queda de 24,1% 
no ano. Paraná e Minas Gerais fo-
ram os estados com maior redução 
do volume captado, em 20,6% e em 

15,1%. O resultado, atípico, esteve 
atrelado ao grande volume descar-
tado de leite ainda nas propriedades.

No correr de junho, os laticínios e 
canais de distribuição enfrentaram 
a situação conjunta de esvaziamen-
to de estoques. Como consequência, 
os preços dos derivados se elevaram 
consideravelmente. O longa-vida, 
termômetro para o setor, se valori-
zou quase 30% na primeira quinze-
na de junho. Na segunda metade do 
mês, a valorização foi menos intensa, 
de 5,8%.

Para julho, por sua vez, a compe-
tição das empresas em junho para 

compra do leite com o objetivo de 
recompor estoques deve sustentar a 
alta dos preços ao produtor. A alta no 
mês de julho, inclusive, pode superar 
a verificada em junho.

Captação em MS
O relatório da Famasul aponta que 

a produção de Mato Grosso do Sul, 
considerando os estabelecimentos 
sob Inspeção Federal (SIF) e Ins-
peção Estadual (SIE), foi menor no 
primeiro quadrimestre de 2018. O 
volume captado foi 74,5 milhões de 
litros, 19,8% inferior ao volume de 
igual período de 2017, quando foram 
captados 92,9 milhões de litros.

De acordo com a analista técnica 
da instituição, Eliamar Oliveira, a 
queda na produção é o principal fa-
tor que influencia no cenário altista 
do setor leiteiro: “Estamos no perío-
do da entressafra, com isso verifica-
mos um volume produzido menor, o 
que intensifica a concorrência entre 
as indústrias na captação do leite”.

(Colaboraram Natália Grigol e Juliana San-
tos | Cepea. Com informações da Famasul)



Agroindústria
puxa PIB em 2018

O agro-
n e g ó c i o 
brasileiro 
deve cres-
cer 3,17% 
em PIB -
volume em 2018, conforme indi-
cam dados do primeiro trimestre 
do ano, analisados pelo Cepea 
(Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada), da Esalq/
USP, em parceria com a Confede-
ração da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA). Em 2018, o im-
pulso ao setor vem dos elos indus-
triais, diante da relativa estabili-
dade prevista para o PIB-volume 
do segmento primário.

Segundo pesquisadores do 
Cepea, assim como mencionado 
no relatório anterior, a agroin-
dústria brasileira vem demons-
trando reação desde o segundo 
semestre de 2017, influenciada 
pelos sinais de recuperação da 
economia brasileira.
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Exportação de soja do Brasil 

cresce em junho apesar de fretes 
e tem recorde no 1º semestre

As exportações de soja do Brasil 
cresceram 13,3 por cento em junho 
na comparação anual, apesar das in-
certezas quanto aos fretes, e foram 
recordes para o primeiro semestre 
do ano, informou nesta terça-feira 
a Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex).

Foram embarcadas 10,42 milhões 
de toneladas no mês passado, con-
tra pouco mais de 9 milhões um ano 
antes. Em relação a abril, quando o 
país exportou um recorde de 12,35 
milhões de toneladas, houve queda 
de 15,6 por cento.

A retração mensal nas vendas de 
soja do Brasil, o maior exportador 
global da oleaginosa, reflete os pro-
testos de caminhoneiros e as inde-
finições quanto ao tabelamento de 
fretes, enquanto o Supremo Tribu-

nal Federal (STF) ainda trabalha por 
um acordo entre a categoria e setor 
produtivo.

As manifestações de maio respin-
garam nas programações de embar-
ques e as discussões sobre os fretes 
ao longo de junho reduziram o trans-
porte da soja até os portos.

Em meados do mês passado, a fila 
de navios aguardando para carregar 
soja do Brasil estava 60 por cento 
maior na comparação anual, justa-
mente porque havia menos oferta 
nos terminais para embarque.

Nem mesmo a disparada do dólar 
ante o real estimulou negócios no 
setor, com gigantes como Bunge e 
Archer Daniels Midland (ADM) fora 
do mercado dado o receio sobre a 
obtenção de transporte.

Entidades como Anec, Acebra e 

Abiove emitiram comunicado ressal-
tando que as exportações brasileiras 
seriam afetadas.

O Brasil colheu neste ano um re-
corde de quase 120 milhões de to-
neladas de soja, na esteira de boas 
produtividades após um plantio que 
gerou preocupações por causa da 
seca.

Segundo a Secex, no primeiro se-
mestre o Brasil exportou um recorde 
46,3 milhões de toneladas de soja, 
mais da metade do esperado para 
todo o ano, de pouco mais de 70 mi-
lhões de toneladas. (Reuters)

A Fazenda Cachoeirão vai re-
alizar o 1º Leilão Nelore Cacho-
eirão dia 14 de julho. O início do 
trabalho de seleção começou em 
2011 com a aquisição de reba-
nho do criador Rui Martins, que 
já melhorava a raça a mais de 
40 anos.

Situada no município de 
Bandeirantes (MS), a 90 km de 
Campo Grande (MS), a Fazenda 
Cachoeirão realizará na Acrissul 
(Associação Sul-Mato-Grossense 
de Criadores), dia 14 de julho, 
o 1º Leilão Nelore Cachoeirão - 
Reprodutores. 

Serão ofertados 60 Repro-
dutores Nelore PO e cinco 
novilhas super precoces, pre-

nhes, avaliados pelo programa 
Geneplus Embrapa. O médico 
veterinário Nedson Rodrigues, 
afirma que o grande diferencial 
dos animais é a seleção com 
foco na precocidade sexual e o 
desempenho (ganho de peso, 
cobertura de gordura e rendi-
mento de carcaça).

“A prova da precocidade são 
as 5 novilhas super precoces que 
foram desafiadas aos 14 meses e 
começam a parir em setembro, 
quando terão aproximadamente 
24 meses”, afirma Nedson.

Com transmissão pelo 
site da Capitaliza Leilões, o 
leilão será de 24 parcelas 
(2+2+2+2+2+2+12).

CAR vai só até 31 
de dezembro

O gover-
no federal 
prorrogou 
para 31 de 
dezembro 

de 2018 o prazo para que produ-
tores rurais de todo o país façam 
a inscrição no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR). O decreto de prorro-
gação foi assinado pelo presidente 
Michel Temer. A data anterior  ter-
minava no dia 31 de maio. 

A adesão ao CAR é uma das 
obrigatoriedades previstas no 
Código Florestal, vigente no país 
desde 2013. Por isso, o governo já 
prorrogou algumas vezes o prazo 
de inscrição para dar mais tempo 
de agricultores e pecuaristas se 
regularizarem. Quem não se ins-
crever poderá ser impedido de 
tomar crédito rural em agências 
bancárias, conforme a Lei.

Leilão Nelore Cachoeirão oferta 60 reprodutores na Acrissul

Trabalho de seleção começou em 2011 pela Fazenda Cachoeirão

FOTOS | DIVULGAÇÃO 



Boletim dA AcriSSul - ASSociAção doS criAdoreS de mAto GroSSo do Sul - JunHo 2018 | acrissul@terra.com.br | 67 3345-4200

edição de conteÚdo: ViA liVre comunicAção

canal 183 da net pelo Agrobrasil tV

Acrissul prepara realização da ExpoMS Rural 2018
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Feira agropecuária deve acontecer entre os dias 23 de agosto e 2 de setembro no Parque de Exposições Laucídio Coelho

Reunião na Acrissul confi rme realização do Encontro Técnico do Leite na ExpoMS Rural

Encontro Técnico do 
Leite deve acontecer no 

dia 31 de agosto 

FOTO | VIA LIVRE COM.

A Acrissul (Associação dos Criado-
res de Mato Grosso do Sul) iniciou os 
preparativos para a realização da Ex-
poMS Rural 2018, feira agropecuária 
que deve acontecer de 23 de agosto a 2 
de setembro no Parque de Exposições 
Laucídio Coelho, em Campo Grande 
(MS), que contará com exposição de 
gado (corte e leite), além de julgamento 
de animais da raça nelore, shows, pro-
vas de laço  e eventos técnicos.

A agenda técnica da exposição 
deste ano contará com a realização do 
21º Encontro Técnico do Leite, even-
to promovido pela Famasul (Federação 
da Agricultura e Pecuária de MS), Sin-
dicato Rural de Campo Grande, Senar-
MS e com a participação da Acrissul 
e do Sebrae-MS. O evento inicialmen-
te deveria ter acontecido no dia 1º de 
junho, mas foi adiado em virtude do 
movimento de paralisação dos cami-
nhoneiros.

No início de julho aconteceu um 
encontro entre as entidades envol-
vidas na realização do evento, que 
irá acontecer no dia 31 de agosto no 
Parque de Exposições Laucídio Co-
elho. Na agenda do encontro estão 
palestras técnicas e uma oficina com 
produtores rurais. A previsão é de que 
cerca de 500 pessoas participem do 
evento, que também terá a feira Pró-
Genética e Pró-Fêmeas, promovidas 
pela ABCZ (Associação Brasileira de 
Criadores de Zebu). 

Para o presidente da Acrissul, Jona-
tan Pereira Barbosa, o objetivo da enti-
dade é colocar definitivamente a agen-

da do leite na programação anual da 
ExpoMS Rural, uma feira que já virou 
tradição em Mato Grosso do Sul. Re-
centemente, na Expogrande, foi inau-

gurada a Casa do Produtor de Leite, 
no recinto do Parque Laucídi Coelho, 
um local feito para congregar todos os 
núcleos de criadores de raças leiteiras 

do Estado e desenvolver atividades de 
fomento à atividade.

MAIS EXPOMS RURAL
A Nelore MS (Associação Sul-

mato-grossense dos Criadores de Ne-
lore) irá promover na ExpoMS Rural a 
ExpoNelore, exposição da raça válida 
para o ranking nacional. A exemplo do 
que aconteceu na Expogrande, somen-
te oito exposições no Brasil participam 
desse ranking. Na Expogrande partici-
pou o gado nelore padrão. Na ExpoMS 
Rural será o nelore mocho.

Além disso, haverá uma etapa da Fes-
ta Nacional do Cavalo Árabe, uma raça 
de equinos que elevou o Mato Grosso do 
Sul a ocupar o quarto lugar em quantida-
de de animais da raça e a ser dono de um 
dos melhores plantéis do País.

Ainda no segmento de equinos, a 
ExpoMS Rural irá receber atividades 
ligadas às raça de cavalo crioulo, com a 
realização de uma prova de laço (criou-
laço), além do shopping do cavalo pan-
taneiro e da raça quarto de milha.

A entidade já prepara a agenda de 
leilões de bovinos e equinos que serão 
promovidos durante o evento.

A Acrissul estuda, ainda, a viabili-
dade de promover na ExpoMS Rural 
etapas iniciais da Copa Acrissul de 
Laço Comprido.

O setor de pequenos animais tam-
bém terá seu espaço na feira, com 
exposição de ovinos no pavilhão da 
Asmaco, das mais variadas raças e 
criadores de Mato Grosso do Sul e de 
outros estados, que tradicionalmente 
participam da Expogrande. 

Mais informações:
(67) 3345-4200
www.acrissul.com.br
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Pecuária precisa de subsídios oficiais, afirma Acrissul

Medida Provisória prorroga Refis do Funrural até 30 de outubro

No ano passado redução do ICMS acabou por desafogar o estoque de boi gordo de MS

FOTO | ARQUIVO

O presidente da Acrissul (Associa-
ção dos Criadores de Mato Grosso do 
Sul), Jonatan Pereira Barbosa, tem 
feito sucessivas consultas à diretoria 
e associados da entidade, no sentido 
de lançar um movimento de ajuda à 
pecuária local, através de novos pro-
gramas de incentivos e também através 
de subsídios, pelos governos estadual 
e federal.

Para o presidente, o “subsídio da 
carne” seria uma forma de compensar 
parte dos prejuízos sofridos pelos pro-
dutores com as constantes oscilações 
(para baixo) do preço da arroba do 
boi, uma vez que esse desgaste se pro-
paga em cadeia para todo o mercado 
do gado, alcançando todas as eras e 
raças.

Na avaliação do ruralista, se conti-
nuar essa situação – de depreciação do 
gado – por mais um ou dois trimestres, 
sem que nada seja feito para combatê-

Associação vai propor para os governos estadual e federal a criação de uma espécie de subsídio para a carne bovina

la, daí para frente será tarde para rever-
ter o processo.

Na régua da Acrissul, o valor da ar-
roba do boi gordo já caiu de R$ 133,00 

(em média) em janeiro deste ano para 
R$ 128,00 (fechamento de junho), uma 
retração de 4%. Jonatan Barbosa lem-
bra que em janeiro do ano passado, an-

tes da Operação Carne Fraca, a arroba 
do boi gordo em Mato Grosso do Sul 
estava cotada em R$ 136,00 em média. 

“De lá para cá, junta-se a isto – à 
Operação Carne Fraca – a decisão do 
Supremo Tribunal Federal de legalizar 
a cobrança do Funrural, a delação pre-
miada dos Irmãos Batista  e a suspen-
são da importação por alguns mercado 
importantes, como a Rússia, só empur-
rou para baixo o valor da arroba e com 
poucos movimentos de recuperação”, 
historia o ruralista.

Para finalizar e justificar a necessi-
dade de novos incentivos e subsídios à 
pecuária, Jonatan lembra também que 
o Mato Grosso do Sul alcançou um 
nível de excelência na produção de car-
ne bovina. “Todo mundo quer a carne 
de Mato Grosso do Sul, considerada 
a melhor do Brasil, mas ninguém quer 
pagar o preço que ela realmente vale”, 
pondera.

Após articulação da Frente Par-
lamentar da Agropecuária (FPA) 
com o governo federal, é prorroga-
do até 30 de outubro o prazo para 
aderir ao Programa de Regulariza-
ção Tributária Rural (PRR), que 
refinancia a dívida de produtores 
rurais com o Fundo de Assistência 
ao Trabalhador Rural (Funrural).

A Medida Provisória 834/2018, 
editada pelo presidente da Repúbli-
ca Michel Temer, foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU). 

Ao comentar a notícia, Jona-
tan Pereira Barbosa, presidente da 
Acrissul (Associação dos Criado-
res de Mato Grosso do Sul), afir-
mou que a medida era necessária 
e que agora o produtor rural com 
passivo junto ao Funrural poderá 
refazer suas contabilidades antes 
de assumir qualquer compromisso 

ou parcelamento. “De qualquer forma 
a Acrissul continua vigilante na defesa 
dos direitos do produtor rural, e vamos 
manter nossa luta para derrubar o dé-
bito compreendido entre a decretação 
da inconstitucionalidade do Funrural 

(em 2010) e o novo entendimento o 
Supremo Tribunal Federal (em 2017), 
que reativou a cobrança do tributo”, 
analisou o ruralista.

Para a presidente da FPA, deputada 
Tereza Cristina (DEM-MS), a prorro-

gação é mais uma vitória do se-
tor produtivo para garantir que o 
produtor em dívida regularize sua 
situação com mais segurança jurí-
dica. “No PRR, produtores rurais 
contam com condições especiais 
de pagamento, além da redução de 
juros, multas e demais encargos da 
dívida”, afirma a presidente.

Dentre os principais itens garan-
tidos na Lei 13.606/2018, que ins-
tituiu o PRR, estão a redução em 
100% das multas e encargos legais; 
a cobrança em cascata, quando o 
produtor paga o imposto em vá-
rias etapas da cadeia; e a redução 
da alíquota de 2,5% para 1,7% aos 
produtores rurais Pessoa Jurídica. 
“Foi uma redução de 40% na alí-
quota de contribuição assegurada 
aos produtores rurais”, ressaltou a 
deputada Tereza Cristina.
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Acrissul inicia novo movimento para 
redução do ICMS do gado em pé
para operações interestaduais

STF desobriga pagamento de 
imposto sindical; Acrissul recebe
decisão do Supremo com alívio

A Acrissul (Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul) vai 
iniciar um novo movimento para rei-
vindicar do Governo do Estado uma 
nova redução do ICMS para vendas 
interestaduais do boi em pé para aba-
te, a exemplo do que ocorreu no ano 
passado quando o tributo foi reduzi-
do de 12% para 7% por 90 dias.

Segundo o presidente da entidade, 
Jonatan Pereira Barbosa, nos estados 
vizinhos – Mato Grosso e Goiás – a 
alíquota de ICMS para venda inte-
restadual de gado em pé está em 7%, 
enquanto em Mato Grosso do Sul é 
de 12%. “Estamos conversando com 
setores do governo estadual para que 
a pecuária seja novamente socorrida 

nesse momento de grave crise pela 
qual passa o segmento”, analisou.

A preocupação da Acrissul é que 
com a crise na pecuária o abate vem 
sofrendo redução e os frigoríficos 
operam com escalas bem curtas, em 
função da queda sentida no consu-
mo. Números do IBGE indicam que 
no primeiro trimestre de 2018 os 
abates cresceram 14% em relação 
ao igual período do ano passado. 
Entretanto, caíram 6,9% em relação 
ao trimestre imediatamente anterior. 

Outra preocupação manifesta pela 
Acrissul é que estamos em plena seca 
e se o comércio dos animais em pon-
to de abate não for estimulado vão 
acabar perdendo peso, o que resul-

tado em mais prejuízos para o pecu-
arista, também pelo alto custo de su-
plementação desses mesmos animais. 
“Nesse caso o prejuízo é duplo: para 
o produtor que não vende e para o 
Estado que não arrrecada”, pondera 
Jonatan Barbosa.

EXPERIÊNCIA POSITIVA
No ano passado a Acrissul en-

grossou um movimento semelhante 
e que acabou por o Governo do Esta-
do reduzindo por 90 dias o ICMS do 
boi gordo para venda interestadual 
de 12% para 7%. De janeiro a junho, 
antes da publicação do decreto, os 
produtores rurais de Mato Grosso do 
Sul comercializaram 89.346 animais 

para abate. Já nos meses de julho e 
agosto a venda de gado para abate 
atingiu um total de 74.089 animais. 
Segundo a Secretaria de Fazenda, 
isso significa dizer que após o in-
centivo do Governo do Estado, em 
apenas dois meses (julho e agosto) 
as vendas alcançaram 83% de todo o 
montante comercializado nos meses 
anteriores.

“No atual cenário é melhor para 
todos que a alíquota do ICMS seja 
novamente reduzida”, conclui Jona-
tan.

Nos estados de Mato Grosso e 
Goiás a pressão dos produtores ru-
rais é que a alíquota seja reduzida 
para algo em torno de 4% a 5%.

Presidente da Acrissul, Jonatan Barbosa

Justificativa da entidade é que o imposto para venda interestadual de boi em pé 

é menor nos estados vizinhos, o que coloca mercados em desigualdade 
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O plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu no dia 29 de 
junho, por 6 votos a 3, manter a ex-
tinção da obrigatoriedade da con-
tribuição sindical, aprovado pelo 
Congresso no ano passado como 
parte da reforma trabalhista.

Desde a reforma, o desconto 
de um dia de trabalho por ano em 
favor do sindicato da categoria 
passou a ser opcional, mediante 
autorização prévia do trabalhador. 
A maioria dos ministros do STF 
concluiu que a mudança feita pelo 

Legislativo é constitucional.
A Acrissul recebeu com alívio 

e justiça para o setor de produção, 
tanto pessoa física quanto jurídica, 
da queda da obrigatoriedade do 
chamado imposto sindical. “Ago-
ra continuaremos lutando para a 
modificação ampla da cobrança do 
Funrural. Vamos manter nossa vi-
gilância contra o imposto e assim 
aguardaremos”, frisou o presidente 
da associação, Jonatan Barbosa.

O ministro Alexandre de Mora-
es, que votou para que o imposto 

seja facultativo, avaliou que a obri-
gatoriedade tem entre seus efeitos 
negativos uma baixa filiação de tra-
balhadores a entidades representati-
vas. Para ele, a Constituição de 1988 
privilegiou uma maior liberdade do 
sindicato em relação ao Estado e do 
indivíduo em relação ao sindicato, o 
que não ocorreria se o imposto for 
compulsório.

“Não há autonomia, não há a 
liberdade se os sindicatos continu-
arem a depender de uma contri-
buição estatal para sobrevivência. 
Quanto mais independente eco-
nomicamente, sem depender do 
dinheiro público, mais fortes se-
rão, mais representativos serão”, 
afirmou Moraes. “O hábito do ca-
chimbo deixa a boca torta”, disse 
o ministro Marco Aurélio Mello, 
concordando com o fim da obri-
gatoriedade.

 Votaram para que o imposto 
continue opcional a presidente do 
STF, ministra Cármen Lúcia, e o 
os ministros Alexandre de Mora-
es, Luís Roberto Barroso, Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio Mello e 
Luiz Fux, que foi primeiro a di-
vergir e a quem caberá redigir o 
acórdão do julgamento.



Palavra do Presidente
JONATAN PEREIRA BARBOSA – Presidente
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E SECRETÁRIO DA FENAPEC (FRENTE NACIONAL DA PECUÁRIA)

A pecuária também quer subsídios
Nessas últimas semanas a nos-

sa Acrissul (Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul) tem 
chamado a atenção de diretores e 
associados para um debate envol-
vendo a necessidade urgente de 
que organismos ofi ciais – leia-se 
Estado e União – abram um canal 
de diálogo para que o setor possa 
ter oportunidade de propor a cria-
ção de uma política de concessão 
de subsídios para o desenvolvi-
mento da pecuária.

Ao longo das últimas quatro 
décadas, o que coincidiu com a 
criação da Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária), o setor vem atendendo a 
demanda do mercado e investindo 
no crescimento e na moderniza-

ção da pecuária, visando a produ-
ção autossustentável de carnes, 
principalmente a bovina que ocu-
pa o maior território devido à sua 
criação essencialmente extensiva.

Investimentos esses nos cam-
pos da genética, do manejo sanitá-
rio e nutricional, em boas práticas 
agropecuárias, na substituição de 
pastagens por variedades mais 
perenes e nutritivas, em formação 
de mão-de-obra, em sustentabili-
dade social, ambiental e econômi-
ca. Em genética, só para citar um 
exemplo, o pecuarista apurou de 
forma tão efi ciente a raça zebu-
ína, que a própria Índia (origem 
do gado) compra hoje material 
genético brasileiro para aplicar 
em melhoramento do lado de lá.

Para se ter uma ideia do cres-
cimento representado nesta linha 
do tempo, em 40 anos o Brasil 
passou de importador de carne 
bovina para grande exportador. 
O Mato Grosso do Sul hoje tem 
negócios com pelo menos 150 paí-
ses, dos mais diversos continentes 
e representados pelos mais varia-
dos e exigentes mercados consu-
midores.

Todo mundo quer a carne bra-
sileira, considerada hoje uma das 
melhores do Planeta.

E tamanho investimento ao 
longo de tantos anos chega, ago-
ra, num estágio onde o setor, a 
exemplo de outros da economia, 
também precisa de um pouco de 
resposta dos órgãos ofi ciais (Es-
tado e União), para que esse ônus 
histórico não recaia somente so-
bre os ombros do produtor. Prin-
cipalmente nos últimos anos em 
que a pecuária foi degradada por 
Operação Carne Fraca nas indús-
trias, pela volta da cobrança do 
Funrural e pelos perversos efeitos 
no mercado da delação premia-

da dos Irmãos Batista, donos do 
maior conglomerado de frigorífi -
cos do mundo.

Tudo isso, somado ao fato de 
que a economia retraída vem cau-
sando naturalmente uma queda 
no consumo de proteína verme-
lha, vem jogando o preço da ar-
roba nos piores patamares dos 
últimos tempos. O MS tem hoje a 
3ª arroba mais desvalorizada do 
mercado nacional. E, também, re-
gistre-se a suspensão temporária 
de importações por signifi cativos 
mercados compradores externos.

Esse não é o discurso de que a 
sociedade precisa dividir o ônus 
com o produtor. É o discurso de 
um setor que desde a implanta-
ção do Plano Real vem ancorando 
a economia nacional, abastecen-
do o mercado doméstico e crian-
do oportunidade para o País equi-
librar sua balança comercial de 
forma a ter poder de compra ao 
negociar de igual para igual com 
os mercados internacionais.

Chega da política do silo cheio 
e bolso vazio. Essa é a nossa luta.
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Nova lei irá modernizar a aplicação 
de defensivos agrícolas no Brasil

Jonatan Barbosa 
é patrono do Lions
Clube InternacionalO projeto de lei 6299/2002, que fle-

xibiliza o uso de agrotóxicos no Brasil, 
foi aprovado no dia 25 de junho pela 
Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados em meio a discussões. Em 
entrevista à Globo Rural, a deputada 
Tereza Cristina (DEM-MS), presiden-
te da FPA (Frente Parlamentar Agro-
pecuária), disse que o projeto de lei é 
essencial para a modernização do uso 
dos produtos no Brasil. “Nós estamos 
fazendo o que o mundo inteiro faz”, 
argumenta a presidente da FPA.

Tereza Cristina explica que ao con-
trário do que dizem os grupos oposito-
res sobre o projeto, a lei não incentiva 
o uso e sim auxilia a trazer produtos 
atualizados que ainda não estão sendo 
usados no país por conta da burocra-
cia. “É claro que temos que ter todo 
o cuidado, mas não tem incentivo ne-

nhum ao uso, muito pelo contrário. O 
produtor rural não irá usar defensivo 
quando não é necessário, afinal hoje o 
custo do produto é altíssimo. Ele só vai 
usar se realmente for necessário. Hoje, 
nós precisamos de produtos mais mo-
dernos que não são usados no Brasil 
porque não são aprovados em tempo. 
Ou seja, 10 anos você leva para apro-
var um registro aqui, as vezes esse pro-
duto lá fora já nem está sendo usado 
porque já existe algo mais moderno”.

Tereza Cristi na é presidente da FPA

Durante gravação do programa 
Caminhos do Produtor, o presidente 
da Acrissul e apresentador do pe-
riódico, Jonatan Barbosa, externou 
seus agradecimentos à homenagem 
que o Lions Clube Internacional 
prestou-lhe, com o título de patro-
no desta que é considerada uma das 
maiores associações de defesa das 
causas humanitárias do mundo, e 
que no ano passado completou cem 
anos de existência.

A proposta da comenda partiu 
do presidente do Lions Clube Inter-
nacional, DG CL Ulisses Duarte e 
de sua esposa, CaL Sônia Maria 
Duarte.  Em 2015, o Lions Clube 
Internacional contava com mais de 

46 mil clubes locais em 200 países 
e 1,4 milhões de membros. Dentre 
as as ações realizadas pelo grupo 
estão a construção de hospitais, 
equipamentos escolares, a criação 
de workshops para jovens com de-
ficiência física, prestação de ajuda 
em enchentes, entre outros.
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A
pesar de o Brasil ain-
da ser um país de bai-
xa escolaridade (51% 
concluiu apenas o en-
sino fundamental e 
há elevado índice de 

analfabetismo funcional), o ativismo 
dos consumidores deve crescer nas 
próximas décadas em razão de seu 
maior acesso a informações por meio 
das mídias sociais: 61% dos produto-
res já usam smartphones e o whatsa-
pp já é o principal meio de comunica-
ção na zona rural, utilizado por 96% 
dos produtores com acesso à inter-
net. A avaliação faz parte do estudo 
da Embrapa (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária) Visão 2030 o 
Futuro da Agricultura Brasileira, que 
trata também dos riscos, desafios e 
temas como a sustentabilidade.

Em mercados com diferenças acen-
tuadas entre as classes sociais como 
o brasileiro, o protagonismo dos con-
sumidores tende a ser liderado pelas 
classes com maior poder de compra. 
Ainda assim, análises mostram que 
consumidores brasileiros de classe 
média baixa também valorizam carac-
terísticas dos alimentos que vão além 
do preço, tais como sabor e qualidade 
nutricional, diz o estudo.

Pesquisadores destacam, que o 
avanço das tecnologias da informa-
ção e de comunicação, a proliferação 
das mídias sociais e de plataformas 
digitais, está modificando as relações 
entre produtores de alimentos e con-
sumidores. Maior acesso a computa-
dores e celulares, internet de baixo 
custo e Wi-Fi estão propiciando acesso 
à informação e compartilhamento de 
experiências e avaliações de produtos 
e marcas, o que amplia o poder na to-
mada de decisão de compra.

E essa transformação nas relações 
entre produtores e consumidores não 
só influi na qualidade e intensidade da 
produção e dá origem a novos negó-
cios e oportunidades, como também 

Influência dos consumidores cresce e modifica a produção
Estudo de pesquisadores da Embrapa traça o futuro da agricultura até 2030; o avanço das tecnologias modifica padrões comportamentais

ENÁRIO RURALC

cria desafios para empresas e gover-
nos.  O poder dos consumidores de 
influenciar as decisões da cadeia pro-
dutiva agroalimentar deriva de mudan-
ças nos seus hábitos de consumo, que 
são resultantes de complexos movi-
mentos econômicos, sociais, culturais 
e políticos.

Fatores como crescimento da po-
pulação, nível de urbanização, taxa 
de escolaridade e educação em geral, 
nível de informação, estrutura etária, 
sobretudo grau de envelhecimento, e 
familiar das comunidades e níveis de 
renda são determinantes para mudan-
ças nos padrões de consumo.

Mar de riscos
Um dado revelado pelo trabalho dos 

pesquisadores relata levantamento fei-
to em 48 países em desenvolvimento, 
que indica que 25% dos danos pro-
vocados por desastres naturais entre 
2003 e 2013 recaíram sobre a agro-
pecuária, causando prejuízos de US$ 

70 bilhões. Estima-se que 44% dessas 
perdas foram causadas por secas e 
39% por enchentes.

No Brasil, análises evidenciam per-
da anual próxima de R$ 11 bilhões 
(1% do PIB agrícola) devido a eventos 
extremos.

Atualmente, 75% dos alimentos do 
mundo são gerados a partir de 12 es-
pécies de plantas e cinco espécies de 
animais. Isto torna o sistema alimentar 
global altamente suscetível aos riscos 
inerentes à atividade agrícola, como 
pragas e doenças em animais e plan-
tas, problema agravado pelos efeitos 
da mudança do clima.

Fazendas Inteligentes
Produtores agrícolas poderão par-

ticipar da convergência possível pela 
integração de geotecnologias, agri-
cultura de precisão, da evolução ex-
ponencial da inteligência artificial e 
de outros recursos computacionais 
para promover a transformação digital 

das fazendas, viabilizando o chamado 
smart farming e as smart farms.

A produção agrícola já experimenta 
maior acesso à energia elétrica, com 
o uso crescente de painéis solares, o 
que permite vislumbrar a superação 
dos problemas de comunicação com 
maior uso de computadores e a inte-
gração dos fazendeiros na rede 4G, 
sua atualização para o padrão 5G e 
finalmente seu acesso à Internet das 
coisas (Iot). No Brasil, os produtores 
serão ainda beneficiados com o lança-
mento do Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações Estratégicas e 
a consequente ampliação do Programa 
Nacional de Banda Larga.

O trabalho discorre ainda sobre con-
vergências tecnológicas, agregação de 
valor nas cadeias produtivas, mudan-
ças socioeconômicas e espaciais e do 
clima, além de um histórico sobre a 
trajetória da agricultura brasileira. 
Tudo com muitos dados, gráficos e 
detalhes sobre esses assuntos.
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Indicadores
mercAdo fíSico do Boi Gordo - 06.07.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 138,00 estável 06/07/18 44,14
Araçatuba 138,00 estável 06/07/18 44,14
Lins 139,00 estável 06/07/18 44,46
Pres. Prudente 140,00 estável 06/07/18 44,78
Pres. Venceslau 139,00 estável 06/07/18 44,46
S. J. Rio Preto 139,00 R$ 1,00 06/07/18 44,46
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 131,00 R$ 1,00 06/07/18 41,90
Dourados 128,00 estável 06/07/18 40,94
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 125,00 -R$ 2,00 06/07/18 39,98
Araputanga 129,00 R$ 1,00 06/07/18 41,26
Barra do Garças 129,00 R$ 0,50 06/07/18 41,26
Cáceres 128,50 R$ 0,50 06/07/18 41,10
Cuiabá 130,00 R$ 1,00 06/07/18 41,58
Juara 126,00 -R$ 1,00 06/07/18 40,30
Juína 125,00 -R$ 2,00 06/07/18 39,98
Rondonópolis 130,00 R$ 1,00 06/07/18 41,58
Tangará 129,50 R$ 0,50 06/07/18 41,42
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 129,00 R$ 2,00 06/07/18 41,26
Mineiros 127,00 R$ 2,00 06/07/18 40,62
Palmeiras de Goiás 129,00 R$ 2,00 06/07/18 41,26
Preço à vista.

Pr r$/@ diferença data uS$/@
Guarapuava 140,00 R$ 1,00 06/07/18 44,78
Londrina 140,00 R$ 2,00 06/07/18 44,78
Maringá 142,00 R$ 2,00 06/07/18 45,42
Curitiba 141,00 R$ 2,00 06/07/18 45,10
Ponta Grossa 135,00 -R$ 3,00 06/07/18 43,18
Umuarama 140,00 estável 06/07/18 44,78
Preço à vista.

mG r$/@ diferença data uS$/@
Triângulo Mineiro 137,00 estável 06/07/18 43,82
Norte de Minas 138,00 R$ 2,00 06/07/18 44,14
Preço à vista.

Sc r$/@ diferença data uS$/@
Rio do Sul/Ibirama 153,00 estável 06/07/18 48,94
Chapecó 138,00 estável 06/07/18 44,14
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 – 06.07.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 128,00 -R$ 2,00 06/07/18 40,94
Araçatuba 130,00 R$ 2,00 06/07/18 41,58
Lins 130,00 estável 06/07/18 41,58
Pres. Prudente 126,00 -R$ 2,00 06/07/18 40,30
Pres. Venceslau 128,00 estável 06/07/18 40,94
S. J. Rio Preto 126,00 -R$ 2,00 06/07/18 40,30
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 121,00 R$ 2,00 06/07/18 38,71
Dourados 120,00 estável 06/07/18 38,39
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 119,00 -R$ 1,00 06/07/18 38,07
Araputanga 122,50 R$ 2,00 06/07/18 39,18
Barra do Garças 123,00 R$ 3,00 06/07/18 39,34
Cáceres 122,00 R$ 1,00 06/07/18 39,03
Cuiabá 123,00 R$ 2,50 06/07/18 39,34
Juara 120,00 estável 06/07/18 38,39
Juína 120,00 estável 06/07/18 38,39
Rondonópolis 122,50 R$ 1,50 06/07/18 39,18
Tangará 123,00 R$ 2,50 06/07/18 39,34
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 122,00 R$ 1,00 06/07/18 39,03
Mineiros 121,00 R$ 1,00 06/07/18 38,71
Palmeiras de Goiás 121,00 estável 06/07/18 38,71
Preço à vista

mercAdo futuro do Boi Gordo - 06.07.2018

Vencimento  fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Ago/18 146,25 -0,05 795 34  

Set/18 148,20 -0,25 232 0  

Out/18 150,35 -0,25 6.067 200  

Nov/18 149,40 -0,25 66 1  

Dez/18 149,15 -0,25 89 0  

Jan/19 149,90 -0,10 58 0  

Mai/19 146,80 -0,10 30 0 

Set/19 153,35 -0,10 0 0 

indicAdor de Preço diSPoníVel do Bezerro 
eSAlq/Bm&f – eStAdo de mAto GroSSo do Sul

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

06/07/2018 1.180,51 -1,12% 2,52% 302,23

05/07/2018 1.193,83 0,59% 3,68% 303,54

04/07/2018 1.186,80 1,81% 3,07% 303,37

03/07/2018 1.165,66 1,58% 1,23% 299,42

02/07/2018 1.147,54 -0,34% -0,34% 293,41
Fonte: CEPEA

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


