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ilPf avança e MS já lidera
a produção agropecuária 
com o uso das integrações
Estado demarca 2 milhões de hectares com uso desta técnica

Pesquisa mostra que, atual-
mente, a área com algum 
tipo de adoção de sistema 

ILPF no Brasil abrange 11,5 mi-
lhões de hectares. Os estados que 
se destacam em área de adoção 

Estado uniformiza
agenda de vacinação
contra a febre aftosa
Para esta etapa, o objetivo é imunizar 
cerca de 9,5 milhões de animais. É 
a época de aproveitar o manejo e 
vacinar as fêmeas contra brucelose.

ACRISSUL EM AÇÃO

9
são Mato Grosso do Sul, com dois 
milhões de hectares; Mato Gros-
so, com 1,5 milhão; Rio Grande do 
Sul, 1,4 milhão, que se destacou 
também como o estado com maior 

número de propriedades partici-
pantes de alguma das modalida-
des; Minas Gerais, um milhão, e 
Santa Catarina, com 680 mil hec-
tares. CENÁRIO RURAL
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Expogrande 2011 abre seus portões dia 14;

Acrissul garante edição histórica da exposição
NESTA EDIÇÃO

Julgamentos vão de

14 a 23 na Acrissul
PÁGINA 8

Shows Expogrande

14 
abril

15 
abril

16 
abril

18 
abril

19 
abril

20 
abril

21 
abril

22 
abril

23 
abril
sábado

Luan Santana
sexta

Bruno &

Marronequinta
Restartquarta

Munhoz 

& Mariano
terça

Hugo e Raul

Pedro Henrique 

& Fernando

segunda

Amannda

Inimigos da HP

Hugo Pena & 

Gabriel

sábado
João Bosco 

& Viníciussexta
Michel Telóquinta

Zé Henrique 

& Gabrilel

Informações: 3029-9033

Leilão Max QM leva 

58 lotes para tatersal
PÁGINA 25

Sindicato Rural CG promove 24º 

Encontro de Tecnologias dia 18

Expogrande é palco da primeira

edição da MS Expo Genéti ca

PÁGINA 5

PÁGINA 13

www.acrissul.com.br
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Leilão King Horse vende

égua a R$ 75 mil PÁGINA 16

Shows Expogrande

19 
abril

20 
abril

21 
abril

22 
abril

23 
abril
sábado

Luan Santanasexta
Bruno &
Marrone

quinta
Restart

quarta
Munhoz  
& Mariano

terça

Hugo e Raul

Pedro Henrique 

& Fernando

Informações: 3029-9033

Expogrande define primeiros campeões
NESTA EDIÇÃO

www.acrissul.com.br

Expogenética conta com campeão nacional Nelore PÁGINA 11

Vapor da 

Rancharia, grande 

campeão cavalo 

pantaneiro

Isidoro do DER, 21 meses, grande campeão guzerá

KA do Pingado, 

campeão touro 

jovem nelore 

mocho

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

promove Dinapec 

de 23 a 25 em MS

Nesta edição

OIE reconhece a fronteira de 

MS como área livre de aftosa
PÁGINA 25

PÁGINAS 2 e 3

Ex-presidentes 

aprovam projeto

‘Acrissul Amanhã’

O colégio de ex-presidentes 

da Acrissul conheceu o projeto   

e aprovou as mudanças pro-

gramadas para acontecer no 

Parque de Exposições Laucídio 

Coelho. PÁGINA 14

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

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

Com a tradição de mesclar dinâmi-

cas ou roteiros tecnológicos, palestras 

e mini-cursos na mesma ocasião, Em-

brapa-Gado de Corte promove entre 

os dias 23 e 25 de fevereiro, na sua 

sede em Campo Grande, a VI Dinapec, 

uma oportunidade de o produtor ver 

as tecnologias, em contato direto com 

técnicos e pesquisadores. PÁGINA 5

Câmara aprova mudança em lei 

e permite shows na Expogrande

Projeto reconhece a tradiçao da feira. PÁGINA 11

via livre

arquivo
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Associados
aprovam contas

da Acrissul
Reunidos em assembléia geral, 

os associados da Acrissul aprova-
ram no dia 10 de maio a prestação 
de contas da gestão do presidente 
Francisco Maia. A diretoria apro-
veitou e fez um balanço de suas 
atividades durante os dois anos 
de mandato, que termina em ju-
nho, quitando dívidas superiores 
a R$ 3 milhões  e, hoje, a entida-
de tem certidão negativa e cre-
dibilidade em todos os âmbitos.  
BOLETIM ACRISSUL EM AÇÃO

Tecnologias ajudam  
a proteger o solo

Embrapa desenvolve e transfere tecno-
logias para que os produtores rurais ado-
tem práticas agrícolas sustentáveis, como 
o plantio direto na palha (foto). PÁGINA 12

Demanda por etanol
exige mais 15 usinas
O Brasil precisaria de ao menos 15 novas 
usinas produtoras exclusivamente de álcool 
- e já em funcionamento - para aumentar a 
oferta do combustível. PÁGINA 26

PÁGINA 10PÁGINA 10

Nesta edição

Confinamento Malibu
www.leiloboi.com.br

MS enfrenta baixa oferta de gado magroMS enfrenta baixa oferta de gado magro

Junho de 2011 • ANO XIII – Nº 330 |  Nas bancas R$ 3,50 | Edição EspecialAcrissul realiza eleiçãono dia 7 de junho
No dia 7 de junho, entre 19 e 22 horas, a Acrissul (Associação dos Cria-dores de Mato Grosso do Sul) realiza assembleia geral para eleger a nova diretoria, que irá dirigir os destinos da entidade de 2011 a 2013.  Duas chapas concorrem ao pleito. ACRISSUL EM AÇÃO

Pecuária de MS vive desafiosentre quantidade e qualidade

www.agroline.com.br

Nesta edição

Fazenda São Marcosé um modelo em MS
Fazenda São Marcos do Riacho Fun-do, em Corguinho, MS, é uma proprieda-de diferenciada por conta da tecnologia empregada e o seu profissionalismo. Com uma área de 2.149 hectares, ge-orreferenciada, a fazenda tem números que impressionam. É a personagem da coluna Fazenda Modelo. PÁGINA 18

Izabella Costa é a novapromessa do sertanejo
Natural de São Gabriel do Oes-te, a cantora de 26 anos já em-placa seus sucessos no cenário nacional.  PAGINA 37

Indústria chinesa ameaçao mercado de máquinas
Indústria nacional critica a invasão estrangeira de máquinas e implementos agrícolas no país.  PAGINA 13

Com o 3º maior rebanho de corte do País, Mato Grosso do Sul permanece 

sendo um gigante na produção de animais, genética e carne. Neste mês 

eventos de grande relevância movimentam todo o setor. NESTA EDIÇÃO

DEP. COMERCIAL 
ANA RITA BORTOLIN 

(67)  9604-6364
folhadofazendeiro@gmail.com

andam venti lando que as escalas frigorífi cas 
estão mais sólidas. Será?
POR FABIANO REIS

O mercado do gado gordo 
tem se mostrado um pouco 
mais complicado nos últimos 
meses. Em novembro a indús-
tria brasileira aumentou seus 
testes ao implementar ofertas 
abaixo do valor de referência 
em vários estados do Brasil. A 
situação, de acordo com par-
te dos compradores é a escala 
ter alguma folga. Entretanto, 
são poucas as unidades que 
fecham uma semana. Também 

há novidades no aspecto de aquisição de animais para 
cria e recria, de milho e até o Donald Trump eleito, 
que pode ser um fator de mudança no comportamento 
no preço de diversos produtos no cenário brasileiro.

Não há maneira de começar, se não for pelo início 
mesmo. O fato é existir uma alegação de compradores 
que suas escalas “estão mais bem formadas”. Eu per-
gunto, será? Não houve nada de diferente no mercado, 
os fundamentos são os mesmos de antes e não hou-
ve nenhuma “desova” de confi namento no Brasil, até 
porque se esses animais existiram em 2016, não seria 
necessária, digamos, uma grande frota de caminhões 
para transportar. Nas informações que trabalhamos 
temos o destaque de algumas unidades com escalas 
formadas, nada excepcional. Nada que justifi que as 
ofertas baixas que o senhor e a senhora estão rece-
bendo.

Por outro lado, era de se esperar uma pressão 
maior em novembro e também uma forte ventilação 
de informações de que “as escalas estão tranquilas”, 
“indústria frigorífi ca trabalha com folga”, “preço em 
queda”, etc. É parte da estratégia de jogo do outro 
lado, exatos como um relógio suíço, acontece todo o 
ano. Também, é importante lembrar, a forte demanda 
esperada no mercado interno brasileiro a partir do 
próximo mês com a entrada de muito mais dinheiro 
em circulação no País com o 13º, que começa a ser 
pago no fi nal de novembro. Finalizando o assunto, não 
seria nada mal, para os frigorífi cos, conseguir uma 
baixa nos preços agora, para precifi car os valores do 
fi nal da 11º mês do ano e também de dezembro, com 
os valores do fi nal do mês de outubro, por exemplo. 
O êxito da indústria na tática vai depender na defesa 
do valor de venda agora por parte dos pecuaristas, de 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e dos outros estados 
produtores do País.

Informações para estratégia
É, tem mais. Perceberam que há uma nítida procu-

ra em aquecimento por bezerros na maior parte dos 
estados produtores do Brasil? Percebeu na sua região 
de atuação? Está muito claro que a busca por bezerros 
e bezerras é mais forte em relação ao gado magro e 
isso faz com que se tenha um nítido aumento para os 
valores da primeira categoria citada, enquanto a se-
gunda permanece, mais ou menos, da mesma maneira.

Outro fator era o recuo do preço do milho e da 
soja no Brasil até o último dia 9 de novembro. Coloco 
no pretérito, pois aparentemente, ou por enquanto, o 
processo cessou. Nesta data os Estados Unidos sur-
preenderam o mundo ao elegerem o Donald Trump, 
pessoa qual o leitor da Folha do Fazendeiro já leu e 
ouviu suas qualidade e principalmente a falta delas 
nos últimos tempos e não vamos perder tempo en-
chendo mais linhas sobre o exótico e excêntrico novo 
presidente Yankee. Entretanto, ele é a causa para dis-
parada do Dólar no mundo todo. 

A moeda norte-americana valorizada no Brasil eleva 
imediatamente os preços da soja e com um pouco mais 
de tempo ameniza as quedas para o preço do milho. 
O processo já pode ser notado claramente, mas não é 
só. É certa uma alta na taxa de juros nos EUA no mês 
dezembro, ao se confi rmar vai fazer com que muito 
capital investido em países emergentes, como Brasil, 
migre para a América do Norte, o que vai elevar o 
Dólar mais uma vez no Brasil. Em resumo, há motivos 
fortes para acreditar que soja sobe de preço no mer-
cado interno e milho não caia tanto.

A pergunta é: é ruim para o pecuarista? Ainda é 
cedo para afi rmar, mas o cenário mostra mais situ-
ações de dúvidas para confi nadores em 2017, o que 
prejudica diretamente a indústria frigorífi ca.

Soja e café são produtos de exportação que sentem 
diretamente a alta do Dólar, na conversão para moeda 
brasileira, o aumento do valor em Reais é automático. 
Para o complexo carnes também. É nisso que devemos 
estar atentos. O valor da tonelada da carne exportada 
em Reais deve ser bem mais expressivo a partir de 
novembro.

Atenção: a indústria não vai informar o mercado ou 
o pecuarista da melhora em suas margens no cenário 
interno, apenas quando fi zer seus relatórios trimes-
trais obrigatórios. Fique ligado.

FABIANO REIS É JORNALISTA, MESTRE EM 
PRODUÇÃO E GESTÃO AGROINDUSTRIAL, 
APRESENTADOR DO AGRICULTURA BR/CANAL DO 
BOI (FABIANO@SBA1.COM)
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Agronegócio S.A.

Vendas externas do agronegócio alcançam 
US$ 73,10 bilhões no acumulado do ano
Setor teve superavit de US$ 62,11 bi, segundo dados recentes divulgado pelo Ministério da Agricultura

A balança comercial do agronegó-
cio brasileiro teve superavit de 
US$ 62,11 bilhões, de janeiro 

a outubro deste ano.  As exportações 
brasileiras atingiram US$ 73,10 bi-
lhões nestes 10 meses. O valor é 2,2% 
inferior ao registrado em igual período 
do ano passado (US$ 74,73 bilhões). 
Já as importações caíram de US$ 
11,18 bilhões para US$ 10,99 bilhões 
(-1,7%). Os dados foram divulgados 
pelo Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa).

Segundo a Secretaria de Relações 
Internacionais do Agronegócio (SRI), 

as vendas externas foram compensa-
das pelo aumento de 33,6% do setor 
sucroalcooleiro. O montante dos em-
barques do setor subiu de US$ 6,79 bi-
lhões para US$ 9,08 bilhões, impulsio-
nados especialmente pelo incremento 
das exportações para a Ásia, que pas-
saram de US$ 2,31 bilhões para US$ 
3,31 bilhões. Outros destaques positi-
vos foram carne suína (+13,7%), cacau 
(+15,7%) e pescados (+12,0%).

 
Ásia aumenta compras
As exportações brasileiras para a 

Ásia – principal mercado de destino 

de produtos do agronegócio – tiveram 
aumento de 1,1% no acumulado de ja-
neiro a outubro de 2016, frente a igual 
intervalo de 2015, passando de US$ 
33,10 bilhões para US$ 33,47 bilhões. 
Com esse resultado, a região teve a 
participação de 44,3% para 45,8% so-
bre o total dos embarques do agrone-
gócio. A China liderou as compras de 
produtos brasileiros do agronegócio, 
respondendo por 26,3% do total expor-
tado em janeiro a outubro deste ano. 
Contudo, as vendas ao país recuaram 
3% no período, retrocedendo de US$ 
19,81 bilhões para US$ 19,22 bilhões.

Em outubro, as exportações do 
agronegócio somaram US$ 5,74 bi-
lhões, com redução de 26,2% (US$ 
2,04 bilhões) em relação ao mesmo 
mês de 2015, quando totalizaram 
US$ 7,78 bilhões, reflexo da queda de 
58,2% e 79,3% das vendas externas 
da soja em grão e do milho, respecti-
vamente.

Os cinco principais setores exporta-
dores no mês passado (carnes, comple-
xo sucroalcooleiro, produtos florestais, 
complexo soja e café) foram responsá-
veis por 72,3% das vendas externas do 
agronegócio. 
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Soja deve ter crescimento de 2,4% da área em MS

A estimativa da safra 2016/17 de 
grãos pode variar de 210,9 mi-
lhões de toneladas a 215,1 mi-

lhões de toneladas, de acordo com o 
2º levantamento da produção agríco-
la, divulgado no dia 10 de novembro, 
pela Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab). O crescimento 
poderá ser de até 15,6% em relação 
à safra anterior, de 186,1 milhões. Se 
o resultado se confirmar, o Brasil re-

gistrará mais um recorde no campo.
Também há previsão de ampliação 

da área total plantada, que deve se 
situar entre 58,5 milhões de hecta-
res e 59,7 milhões de hectares, o que 
representa crescimento de até 2,3% 
na comparação com a safra 2015/16. 
Com exceção do algodão e do amen-
doim primeira safra, todas as demais 
culturas de primeira safra tiveram in-
cremento de área plantada.

Safra de grãos deve superar 
em até 15,6% a de 2015/2016 
e atingir mais um recorde
Estimativa é que a produção alcance até 215,1 milhões de 
toneladas;  aumento mostra competência do agricultor 

Há uma expectativa otimista de 
que a produção continuará avançan-
do nos próximos anos, disse Neri Gel-
ler, secretário de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), durante a 
divulgação da safra agrícola na Co-
nab. Ele lembrou que, nos últimos 
10 anos, a área plantada cresceu 
em cerca de 10 milhões de hectares, 
com aumento de 20%, enquanto a 
produtividade aumentou entre 50% 
e 60%. “A elevação do rendimento 
no campo ocorre graças à compe-
tência do nosso produtor, ao clima, 
mas, principalmente, à incorporação 
de tecnologias, além do crédito em 
linhas de longo prazo.”

Milho e soja
O milho primeira safra deverá ter 

produção de 4,7% a 10,4% superior 
à passada, alcançando entre 27,1 mi-
lhões de toneladas a 28,6 milhões de 
toneladas. Já o arroz, com a retoma-
da de áreas não cultivadas, registra 
uma perspectiva de produção entre 
11,5 milhões de toneladas e 12,1 
milhões de toneladas, superior à sa-

fra passada entre 8,4% e 13,9%, en-
quanto o feijão primeira safra, tam-
bém com incremento de área, poderá 
ficar entre 1,2 milhão de toneladas 
a 1,3 milhão de toneladas. A produ-
ção é também superior entre 17,3% 
e 24,4%, em relação à última safra.

A projeção para a soja é de cresci-
mento de 6,5% a 8,5% na produção, 
podendo atingir 103,5 milhões de 
toneladas. Já a produção de algodão 
pluma deve crescer de 8,1% a 14,8% 
e pode chegar a 1,5 milhão de tone-
ladas, apesar da redução entre 6,9% 
e 1% na área cultivada.

Culturas de inverno
Para a safra de inverno 2016, o tri-

go é o destaque e a produção deverá 
ser de 6,3 milhões de toneladas, ou 
seja, 14,5% superior à safra passada. 
No caso da cevada, há leve redução 
de área, mas a produção será de 331 
mil toneladas, com a recuperação da 
produtividade. A canola e o triticale 
também apresentaram aumento de 
área e de produtividade. A primeira 
deve produzir 75 mil toneladas e, o 
segundo, 65,7 mil toneladas.

Até o momento, a Aprosoja/
MS projeta aumento de 2,4% da 
área plantada em Mato Grosso do 
Sul, passando de 2,46 milhões de 
hectares na safra 2015/16, para 
2,52 milhões de hectares na safra 
2016/17. Além disso, também é 
projetado acréscimo de 2,4% na 
produção do grão, passando de 
7,601 milhões de toneladas na sa-
fra anterior, para 7,787 milhões 

de toneladas nesta safra. Já a pro-
dutividade deverá se manter está-
vel, em 51,5 sc/ha. A semeadura 
da safra 2016/2017 de soja che-
gou a 78,6% das lavouras do es-
tado, de acordo com o Sistema de 
Informação Geográfica do Agro-
negócio (Siga MS), ferramenta 
desenvolvida pela Associação dos 
Produtores de Soja de Mato Gros-
so do Sul (Aprosoja/MS). 

foto | diVUlgação | fenaSoja



fra passada entre 8,4% e 13,9%, en-
quanto o feijão primeira safra, tam-
bém com incremento de área, poderá 
ficar entre 1,2 milhão de toneladas 
a 1,3 milhão de toneladas. A produ-
ção é também superior entre 17,3% 
e 24,4%, em relação à última safra.

A projeção para a soja é de cresci-
mento de 6,5% a 8,5% na produção, 
podendo atingir 103,5 milhões de 
toneladas. Já a produção de algodão 
pluma deve crescer de 8,1% a 14,8% 
e pode chegar a 1,5 milhão de tone-
ladas, apesar da redução entre 6,9% 
e 1% na área cultivada.

Culturas de inverno
Para a safra de inverno 2016, o tri-

go é o destaque e a produção deverá 
ser de 6,3 milhões de toneladas, ou 
seja, 14,5% superior à safra passada. 
No caso da cevada, há leve redução 
de área, mas a produção será de 331 
mil toneladas, com a recuperação da 
produtividade. A canola e o triticale 
também apresentaram aumento de 
área e de produtividade. A primeira 
deve produzir 75 mil toneladas e, o 
segundo, 65,7 mil toneladas.
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Mariana, minha filha adoles-
cente, que desde criança me acom-
panha na lida da fazenda, chegou 
em casa intrigada e me perguntou: 
“Pai, é verdade que o gado causa 
mais prejuízos ao meio ambiente 
que os automóveis?” Claro que não, 
respondi. Confiando em mim, ela 
ponderou: “Então precisa explicar 
melhor isso lá na internet”. Resolvi 
escrever.

Análises ingênuas e maldosas in-
terpretações costumam prejudicar 
a nossa agropecuária, manchando-
lhe a imagem. Na teoria do aqueci-
mento global reside a mais bizarra 
de todas. Segundo o Inventário Na-
cional, o gado bovino responde por 
15,4% dos gases de efeito estufa 
lançados na atmosfera, enquanto 
a queima de combustíveis fósseis 
gera 15,1%. O estranho cômputo, 
quando divulgado, em 2014, deli-
ciou tanto os ativistas vegetaria-
nos quanto as montadoras. Philipp 
Scheimer, presidente da Mercedes-
Benz, sacou rápido: “O automóvel 
tem sua parcela de participação no 
aquecimento global, mas não é o 
grande vilão”. São as vacas, com-
plementou.

Na origem dessa absurda dis-
torção se encontra a metodologia 
de cálculo utilizada pelo Painel In-
tergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC), entidade ligada 
à ONU que gerencia essa agenda 
global. Gás carbônico e metano des-
tacam-se entre os gases com efeito 
estufa. O primeiro deles (CO2) tem 
elevado sua presença na atmosfera 
por causa da queima de derivados 
de petróleo e de florestas naturais; 
o segundo (NH4) surge expelido por 
vulcões ou da decomposição anae-
róbica de matéria orgânica, como 
se dá naturalmente nos pântanos, 
mas também nas lavouras irrigadas 
de arroz e no estômago de animais 
ruminantes.

Duas premissas se estabeleceram 
no IPCC: 1) o metano expelido por 
pântanos e vulcões, que representa 
40% do total, não é considerado na 
equação do aquecimento planetário, 
por não ter origem “antrópica”; 2) 
ao metano é atribuído, por suas ca-
racterísticas moleculares, um “po-
der de aquecimento” de 21 vezes 
acima do CO2. Ambas podem ser 
contestadas. Excluir o metano “não 

antrópico” (vulcões e pântanos) no 
efeito estufa resulta em ampliar, por 
decorrência, a contribuição relativa 
do metano gerado na agropecuária. 
Um peso, duas medidas.

Mas o xis da questão é outro. O 
metano “entérico”, qual seja, aquele 
gerado no estômago dos mamíferos 
ruminantes, origina-se na fermen-
tação das gramíneas pastadas pelo 
animal. Acontece que, para crescer, 
as plantas forrageiras realizam a fo-
tossíntese, capturando gás carbôni-
co da atmosfera e liberando oxigê-
nio, conforme se aprende no ensino 
fundamental. Ou seja, o carbono ex-
pelido pelo gado foi, anteriormente, 
fixado pelas pastagens. A Embrapa 
tem estudado esse “balanço de car-
bono” e, em certos casos, verifica 
mais captura, na agropecuária, do 
que liberação dos gases de efeito 
estufa. O IPCC, porém, não aceita 
essa metodologia de cálculo. Pena-
liza a pecuária.

Existe, ainda, outro grave repa-
ro. Na atmosfera, as moléculas de 
metano têm uma vida útil não muito 
longa, ao redor de 14 anos; distinto, 
o gás carbônico é estável por mais 
de século. Essa dinâmica físico-
química reduz em, no mínimo, um 
terço a influência real do metano no 
efeito estufa. O IPCC, todavia, tam-
bém desconsidera esse fenômeno.

Conclusão: a importância da pe-
cuária no aquecimento do planeta 
é, na verdade, quase desprezível.

Já os veículos movidos por com-
bustão são duplamente nocivos, ao 
meio ambiente e à saúde humana. 
Seus escapamentos não apenas fa-
vorecem o efeito estufa, pelo gás 
carbônico, como poluem a atmos-
fera com óxidos de nitrogênio (NOx) 
e de enxofre (SOx). Fora a fumaça 
preta, que envenena os pulmões, e 
o monóxido de carbono, que mata.

Carne bovina e leite, ao contrá-
rio, matam a fome.

Voltei à Mariana e dividi com 
ela uma dúvida: “Filha, se o arroto 
da boiada causa tanto malefício ao 
planeta Terra, que será do pum dos 
humanos?”. Encucada, ela me aju-
dou a pesquisar o assunto. Descobri-
mos que uma pessoa adulta elimina 
entre 500 a 1.500 ml de gases por 
dia, dependendo da dieta alimentar. 
Feijão, por exemplo, eleva muito a 
produção de metano no intestino. 

Opinião XICO GRAZIANO – 
Agrônomo, foi secretário de Agricultura e secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo

Efeito estufa do arroto bovino
Considerando os dados médios, es-
timamos que cada ser humano pro-
duz 0,25 kg/ano de metano. Arre-
dondando, 200 pessoas equivalem, 
no efeito estufa, a um bovino. Como, 
globalmente, somos 7 bilhões de al-
mas, enquanto o rebanho mundial 
monta a 1 bilhão de cabeças, não é 
desprezível o efeito estufa da flatu-
lência do seu José. E agora?

Erra o alvo quem culpa a agro-
pecuária pelos graves problemas 
ambientais, ainda mais no aqueci-
mento global. Para os agrônomos, 
o CO2 é o gás da vida, sem o qual 
nada esverdeia, jamais um poluen-
te. E o metano entérico, do rúmen 
bovino, é fruto da transformação 
da energia do Sol, capturada pe-
las gramíneas na fotossíntese, em 
proteínas essenciais na história da 
civilização. Culpem o petróleo, lou-
vem a pecuária.

Preocupado com o aquecimento 
global, certo ambientalismo inventa 

(falsas) soluções, como eliminar os 
rebanhos ou proibir o arroz irriga-
do. Já houve quem, no Reino Unido, 
sugerisse reduzir o consumo de fei-
jão, para evitar a desgraça ecoló-
gica do planeta. Imaginem propor 
uma medida dessas no Brasil. Pa-
tético.

A origem fundamental do dese-
quilíbrio ecológico está no aumento 
da população humana, que cresce 
sem parar. E aprecia churrasco 
cada vez mais. Assim como pânta-
nos e vulcões há milhares de anos 
lançam gases na atmosfera, man-
tendo a Terra habitável, deixem o 
boi e sua senhora vaca arrotar em 
paz, produzindo carne e leite para 
assegurar a jornada humana. Che-
ga de culpar os homens do campo 
pelos desastres ambientais.

Quem decide a dinâmica civiliza-
tória, e cria seus imensos desafios, 
são as metrópoles. E seus automó-
veis.
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Margens estreitas para o produtor de leite

Análise

Análise

IZABELLA CAMARGO – 
Zootecnista – Da Scot Consultoria

JULIANA PILA – 
Zootecnista – Da Scot Consultoria

Mercado de reposição com preços frouxos em 2016
Ao contrário do que aconte-

ceu em 2015, 2016 foi marcado 
por queda de preço no mercado 
de reposição. 

Na média de todas as catego-
rias e praças pesquisadas pela 
Scot Consultoria, a queda foi de 
5,1%, desde o início do ano. 

Considerando os machos ane-
lorados, o bezerro desmamado 
(6@) caiu 7,4% e o boi magro 
(12@) caiu 3,1%.

Mercado do boi gordo
Desde o início do ano, consi-

derando todos os estados pesqui-
sados, a alta foi de 3,5% para o 
preço do boi gordo.

Destaque para as praças de 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Minas Geraiscujos preços 
subiram5,9%, 5,4% e 4,0%, res-
pectivamente.

A baixa disponibilidade de bo-

vinos terminados, com a consequente 
dificuldade de alongamento das esca-
las de abate, vem sendo o principal 
fator de sustentação dos preços. 

Por outro lado, a situação eco-
nômica é um fator limitante para as 

valorizações. O escoamento da carne 
bovina está lento.

Relação de troca
Com a queda dos preços da repo-

sição e as cotações firmes no mer-

cado do boi gordo melhorou o 
poder de compra do recriador e 
invernista na maioria dos esta-
dos pesquisados. Em São Paulo, 
em outubro eram necessárias 
7,62 arrobas de boi gordo para 
a compra de uma cabeça de be-
zerro desmamado e 12,6 para a 
compra de um boi magro. Valores 
15,7% e 5,7% menores, quando 
comparados ao início do ano.

Considerações finais 
A expectativa é de sustenta-

ção nos preços da reposição em 
curto prazo devido a recupera-
ção gradual no suporte das pas-
tagens que atrai os compradores.

Entretanto, é importante res-
saltar, que não é prudente espe-
rar por fortes correções, espe-
cialmente para o bezerro, que 
deverá continuar apresentando 
queda real frente a 2015.

A alta nos preços ao produtor que perdu-
rou nos últimos oito meses, chegou ao fim.No 
pagamento de setembro, referente à produção 
de agosto, o preço caiu 3,2%.

Segundo levantamento da Scot Consultoria, 
considerando a média nacional, o produtor re-
cebeu R$1,192 por litro.

Em relação a setembro do ano passado, 
recebeu 23,7% a mais pelo litro de leite, em 
valores nominais. 

Existe pressão do lado da indústria, em 
função das fortes quedas verificadas nos pre-
ços do leite longa vida no atacado nas últimas 
quinzenas, além da retomada da produção de 
leite no país e importações de leite em pó.

Para o último trimestre, a expectativa é 
de que continue a pressão de baixa, com o 
peso mais forte da safra nas regiões Sudeste 
e Centro-Oeste.

e o custo de produção?
De janeiro a agosto o preço subiu. Os cus-

tos de produção, porém, não deram tréguas.
No acumulado do período a alta foi de 

7,7%. Em relação a outubro do ano passado, 

os custos aumentaram 16,2%, segundo o Índice 
Scot Consultoria de Custo de Produção.

Pontualmente, em outubro, os custos volta-
ram a subir, depois da redução em setembro, 
com o peso do mercado do milho firme e altas 
dos fertilizantes, entre outros.

Considerações finais
Para o produtor de leite, fica o alerta com 

relação às margens da atividade, com os pre-
ços do leite caindo nos próximos pagamentos 
e os custos de produção ainda em patamares 

historicamente elevados.
Com as chuvas regulares e melhorias das 

condições das pastagens fica a expectativa de 
redução da necessidade de suplementação con-
centrada, o que deve dar um alívio nos custos.

De qualquer maneira, as margens da pecuá-
ria leiteira estão estreitas desde o ano passado.

Diante disso, o planejamento da atividade, 
traçando estratégias de compra de insumos, por 
exemplo, para redução dos custos, bem como a 
eficiência produtiva, são essenciais para a me-
lhoria dos resultados econômicos da atividade.
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Os preços do boi gordo encer-
raram outubro estáveis, con-
fi rmando o cenário observado 

no correr de praticamente todo o ano. 
O Indicador ESALQ/BM&FBovespa 
(estado de São Paulo) acumulou leve 
recuo de 0,5% no mês, fechando a R$ 
150,61 no dia 31. No balanço de 2016, 
a variação é positiva em apenas 1%.

Ainda que a oferta de animais para 
abate tenha seguido relativamente res-
trita, frigorífi cos não mostraram gran-
de interesse de compra no correr de 
outubro, limitando reajustes da arro-
ba. Além dos lotes adquiridos anteci-
padamente, por meio principalmente 
dos contratos a termo, e das compras 
efetuadas em outros estados, o fraco 
desempenho do mercado de carne re-
forçou a postura retraída da indústria 
no mercado paulista. Frigorífi cos ale-
gavam fracas vendas no varejo.

No acumulado de outubro, a carca-
ça casada bovina se desvalorizou 4,6%, 

O Clarion Biociências é uma 
empresa brasileira fabricante de 
medicamentos veterinários e tem 
como objetivo  pesquisar e desen-
volver produtos inovadores com 
as mais avançadas tecnologias 
disponíveis no mercado mundial.

O Centro Tecnológico de Pes-
quisa e Desenvolvimento do Cla-
rion direciona seus esforços em 
pesquisar soluções que agregam 
tanto para o agronegócio, quan-
to a saúde animal e humana; so-
luções essas que maximizam os 
índices produtivos da pecuária 
nacional,  contribuindo com a 
produção de alimentos seguros 
para o consumo humano, e asse-
gurando aos médicos veterinários 
tranquilidade na indicação e uso 
de seus produtos.O Clarion Bio-
ciências é uma empresa com o 
permanente compromisso com a 
inovação.

Novatack Gold é o único en-

dectocida injetável associado a 
inibidor de crescimento de car-
rapatos com Carência Zero para 
o leite e seis dias para o abate.

Novatack Gold é o resultado 
de anos de pesquisas para o de-
senvolvimento e aprovação de sua 
formulação e registro, sendo uma 
associação única do ectoparasiti-
cida Novaluron (ativo exclusivo 
Clarion) e Eprinomectina.

Novatack Gold é ideal para 
programas de controle dos ec-
toparasitas e verminoses em re-
banhos leiteiros, sendo aprovado 
para o tratamento de todas as 
fases de criação; bezerros (as), 
novilhas, vacas secas, touros e 
vacas em lactação sem que haja 
necessidade de descartar o leite 
destinado ao consumo humano, 
pois sua Carência para o leite é 
Zero.

Novatack Gold é tratamento efi -
caz, inovador, é mais produtividade 

Clarion apresenta ao mercado o 
antiparasitário injetável Novatack Gold 

com carência  zero para o leite

e rentabilidade ao produtor. Nova-
tack Gold é rebanho leiteiro prote-
gido e leite seguro para o consumo.

SeRViço
Mais informações: 
www.clarionbio.com.br

geNDe-seA
Com oferta de gado restrita, boi estabiliza em outubro
Segundo o Cepea, no mercado de reposição, apesar das chuvas, muitos pastos ainda não se recuperaram, pressionando o bezerro

com o quilo do produto cotado a R$ 
9,82 no dia 31, no atacado da Grande 
São Paulo. Desde o encerramento de 
2015, a variação é negativa em 3,3%.

O fato é que, em função da oferta 
reduzida, os preços se mantiveram em 
patamares elevados. Na média parcial 
deste ano, o Indicador do boi gordo 
está em R$ 153,55, alta de 5,8% em 

relação à de período equivalente de 
2015. Vale ressaltar que, no ano pas-
sado, foram observados os maiores 
patamares de toda série histórica do 
Cepea, iniciada em 1994, com o re-
corde sendo verifi cado em abril, de 
R$ 169,73 (valores defl acionados pelo 
IGP-DI de set/16).

Para a carne, de janeiro a outubro, 

a média é de R$ 9,85/kg, 5,5% supe-
rior à de igual intervalo do ano pas-
sado, em termos nominais. A máxima 
real do produto também foi registrada 
em abril/15, de R$ 10,86/kg – série ini-
ciada em 2000.

No mercado de reposição, apesar 
das chuvas, muitos pastos ainda não 
se recuperaram, pressionando os va-
lores do bezerro. O Indicador ESALQ/
BM&FBovespa do bezerro (Mato Gros-
so do Sul) recuou 3,7% em outubro, 
fechando a R$ 1.238,64. A média do 
bezerro negociado em São Paulo caiu 
3,1% no mesmo período, indo para R$ 
1.253,28.

exportação
No acumulado de 2016 (de janeiro 

a outubro), as exportações brasileiras 
de carne bovina somam 914,54 mil 
toneladas, 4,5% acima da quantidade 
do mesmo período do ano passado, 
segundo dados da Secex.
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avanço da safra e menor 
demanda reduzem preço do 
leite pelo segundo mês
Mesmo com a queda mensal, o preço pago ao produtor 
ainda acumula alta de 37,3% neste ano, em termos reais

ecuÁria leiteiraP

O avanço da safra em grande par-
te do Brasil, que eleva a produ-
ção e a captação de leite pelas 

indústrias, e a persistente fraca de-
manda nacional pressionaram os valo-
res pagos ao produtor em outubro pelo 
segundo mês seguido. Segundo pes-
quisas do Cepea (Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada), 
da Esalq/USP, o preço médio recebido 
pelo produtor na “média Brasil” (sem 
frete e impostos) foi de R$ 1,3961/litro 
no mês, forte baixa de 8,5% (ou de 13 
centavos/litro) em relação a setembro.

Mesmo com a queda mensal, o 
preço pago ao produtor ainda acu-
mula alta de37,3% neste ano, em ter-
mos reais (valores deflacionados pelo 
IPCA de setembro/16).O preço bruto 
médio do leite (que inclui frete e im-
postos) caiu 8% de setembro para ou-
tubro, passando para R$ 1,506/litro. 
As médias calculadas pelo Cepea são 
ponderadas pelo volume captado em 
setembro nos estados de GO, MG, PR, 
RS, SC, SP e BA.

A captação de leite aumentouem 
todos dos estados que compõem a 
“média Brasil”,refletindo a recupera-
ção das pastagens, favorecida pela 
chegada das chuvas em grande parte 
das bacias leiteiras. De agosto para se-
tembro, o Índice de Captação de Leite 
do Cepea (ICAP-L/Cepea) aumentou 
significativos 6,24%, com destaque 
para Bahia e Rio Grande do Sul, onde 
foram verificadas altas de 10,72% e 
de 9,8%, respectivamente. Já o menor 
aumento na captação foi observado no 
Paraná, de 1,77%.

Para novembro, com o avanço da 
safra, representantes de laticínios/
cooperativas consultados pelo Cepea 
apontam nova queda nos preços do lei-
te. A maioria dos agentes entrevista-
dos (94,2%),que representa 99,8% do 
leite amostrado, indica que os valores 
devem cair. Outros agentes (1,9%), 
que representam 0,02% do volume 
amostrado de leite, acreditam em es-
tabilidade. Fundamentados no volume 

foto | RePRodUção

de chuvas abaixo do esperado em al-
gumas regiões, alguns colaboradores 
(3,8% dos agentes que representam 
0,2% da amostra) têm expectativa de 
alta nas cotações em novembro.

No mercado de derivados, os valo-
res também caíram, especialmente no 
Sudeste do País, devido à entrada de 
produtos lácteos vindos do Rio Grande 
do Sul, de Santa Catarina e Paraná. 
Como a safra na região Sul do Brasil 
ocorre antes que no Sudeste, os pro-

dutos sulistas chegam a valores me-
nores aos demais estados, acirrando 
a concorrência. 

Além disso, a demandaestá enfra-
quecida, em decorrência dos eleva-
dos patamares de preços nos últimos 
meses,o que tem aumentado os esto-
ques dos derivados e pressionado as 
cotações. Os preços médios do leite 
UHT e do queijo muçarela negociados 
no atacado de São Paulo em outubro 
(até o dia 28)foram de R$ 2,23/litroe 

de R$ 17,05/kg, respectivamente, 
significativas quedas de 10,16% e de 
10,96% em relação às médias de se-
tembro. Com o cenário de baixas inten-
sas desde agosto, a variação acumula-
da do leite UHT desde o início do ano 
já passou a ser negativa, em 4,9%.A 
pesquisa de derivados do Cepea é re-
alizada diariamente com laticínios e 
atacadistas e tem o apoio financeiro 
da Organização das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB). as informações são do Cepea.

Boletim dA AcriSSul - ASSociAção doS criAdoreS de mAto GroSSo do Sul 



foto | diVUlgação

Boletim dA AcriSSul - ASSociAção doS criAdoreS de mAto GroSSo do Sul - novemBro 2016 | acrissul@terra.com.br | 67 3345-4200

canal 183 da net pelo Agrobrasil tv

Boletim dA AcriSSul - ASSociAção doS criAdoreS de mAto GroSSo do Sul 

9NOVEMBRO 2016

Governo lança 2ª etapa 
de vacinação contra aftosa 

com meta de imunizar 
9,5 milhões de animais

Secretário fernando lamas participa da solenidade de lançamento da campanha de vavinação

O Governo de Mato Grosso do 
Sul, por meio da Secretaria de Esta-
do de Produção e Agricultura Fami-
liar (Sepaf) e da Agência Estadual de 
Defesa Sanitária Animal e Vegetal 
(Iagro), lançou na terça-feira (1º), 
em Campo Grande, a segunda eta-
pa de vacinação contra a febre aftosa 
no Estado. A meta é vacinar mais de 
9,5 milhões de bovinos e bubalinos 
com até 24 meses de idade nas regi-
ões do Planalto e de Fronteira.  Na 
região do Pantanal, produtores que 
optaram pela vacinação em novem-
bro devem imunizar todo o rebanho.

A campanha de vacinação é re-
alizada pelo Governo do Estado de 
MS, por intermédio da Sepaf   e tem 
parceria do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento; Em-
brapa; Iagro - Agência Estadual de 
Defesa Sanitária Animal e Vegetal, 
do Sistema Famasul, da Acrissul – 
Associação dos Criadores de MS e 
da Agraer - Agência de Desenvolvi-
mento Agrário e Extensão Rural.

As vacinas devem ser aplicadas 
entre os dias 1º e 30 de novembro. 

Segundo o diretor-presidente da Ia-
gro, Luciano Chiochetta, a segunda 
etapa da campanha, com animais de 
até dois anos de idade, ocorre nesse 
período para garantir que bovinos 
e bubalinos que nasceram após a 
primeira etapa de imunização rece-
bam a primeira dose vacina. “Esses 
animais com até dois anos de idade 
possuem a imunidade menor e de-
vem ser vacinados a cada seis meses, 
com no mínimo três doses”, contou. 
Ainda conforme Chiochetta, essas 
regras estão previstas no Programa 
Nacional de Erradicação e Preven-
ção da Febre Aftosa, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa). 

O presidente da Iagro foi entre-
vistado no programa Caminhos do 
Produtor, apresentado pelo presi-
dente da Acrissul (Associação dos 
Criadores de Mato Grosso do Sul), 
Jonatan Pereira Barbosa.

Na oportunidade Luciano Chio-
chetta falou também sobre as novas 
regras para vacinação contra a rai-
va e também lembrou que esta é a 

época para vacinar as fêmeas contra 
brucelose.

Em Mato Grosso do Sul, o índice 
de cobertura vacinal na última cam-
panha foi de 99,4%, valor que vem 
evoluindo a cada ano. É o terceiro 
melhor resultado do País. Para aten-
der os produtores de fronteira e man-
ter a excelência do serviço oficial de 
defesa animal em Mato Grosso do 
Sul, o Governo do Estado equiparou 
este ano as estratégias de vacinação 
das regiões do Planalto e de Frontei-
ra. A vacinação de animais com até 
dois anos nessas duas regiões será 
feita em novembro. Antes, a campa-
nha iniciava primeiro na fronteira e 
depois de 30 dias começava no Pla-
nalto. A mudança no calendário foi 
aprovada pelo Mapa.

Estado livrE dE aftosa
Desde 2006 Mato Grosso do Sul 

não registra focos do vírus da febre 
aftosa. Em 2008 o Estado recebeu 
o status de zona livre da doença. 
“Todo esse esforço é fundamental, 
já que a base da economia estadual 
é a atividade agropecuária”, falou o 
secretário Estadual de Produção e 
Agricultura Familiar, Fernando La-
mas durante o lançamento da cam-
panha no dia 1º de novembro. Para 
ele, a campanha de vacinação é fer-
ramenta que mantém a excelência da 
defesa sanitária animal no Estado. 
“Essas ações também são ideais pra 
que para que possamos ocupar um 
mercado consumidor de carne cada 
vez mais competitivo”, completou.

Nesse contexto, a chefe da divisão 

de defesa agropecuária da Superinten-
dência Federal de Agricultura (SFA) 
do Mapa em Mato Grosso do Sul, 
Juliana Fernandes, destacou que, no 
Brasil, o maior número de plantas fri-
goríficas que exportam carne in natura 
para os Estados Unidos está em Mato 
Grosso do Sul. “Esse ano, produtores 
da Zona de Fronteira também foram 
habilitados para exportar para países 
da União Europeia”, comemorou.

PEríodos dE vacinação
O Estado tem dois períodos ofi-

ciais de vacinação contra febre aftosa 
– para efeito de planejamento, exe-
cução e controle sanitário animal – 
nas três regiões sanitárias: Planalto, 
Pantanal e Zona de Fronteira.

Nesta segunda etapa da vacina-
ção, as regiões do Plantal e de Fron-
teira aplicam a vacina entre 1º e 30 
de novembro, com o prazo de 1º de 
novembro a 15 de dezembro para o 
registro. Já a região do Pantanal va-
cina de 1º de novembro a 15 de de-
zembro, e registra de 1º de novembro 
a 30 de dezembro.

Em todos os casos, o registro da 
vacinação deve ser realizado direta-
mente pelo produtor no site www2.
iagro.ms.gov.br, ou em casos especí-
ficos, e a critério da Iagro, em seus 
escritórios locais.

sErviço:
o programa caminhos do Pro-

dutor é veiculado pelo agrobrasil 
tv (canal 183 da net), diariamente 
às 7:30 e 23 horas. no sábado às 10 
horas e 23 hs.Presidente da iagro MS, luciano Chiochetta, foi o entrevistado da semana do Caminhos do Produtor

foto | Via liVRe
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Procedimentos do comércio de 
insumos para diagnóstico de 

brucelose e tuberculose agora
têm padronização da Iagro

É hora de apartar para vacinar contra aftosa e imunizar as fêmeas contra a brucelose

foto | diVUlgação

A portaria nº 3.558 publicada pela 
– Agência Estadual de Defesa Sanitá-
ria Animal e Vegetal (Iagro) no Diário 
Oficial do Estado padroniza os procedi-
mentos de comércio de insumos desti-
nados ao diagnóstico de brucelose e de 
tuberculose.

A brucelose, causada pela Brucella 
abortus, e a tuberculose, causada pelo 
Mycobacterium bovis, estão dissemi-
nadas por todo o território nacional. 
Sabe-se que a brucelose atinge tanto o 
gado de corte quanto o gado de leite, 
enquanto que a tuberculose é um pro-
blema mais sério para os produtores de 
leite. Ambas as enfermidades afetam 
também a população de bubalinos.

Os testes de diagnóstico para bruce-
lose são realizados exclusivamente em 
fêmeas com idade igual ou superior a 
24 meses, desde que vacinadas entre 3 
e 8 meses, e em machos e fêmeas não 
vacinadas, a partir dos 8 meses de idade. 
São submetidos a testes de diagnóstico 
para tuberculose todos os animais com 
idade igual ou superior a seis semanas.

As atividades de saneamento para 
certificação de propriedades livres de 
brucelose e tuberculose são realizadas 
por médicos veterinários habilitados 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa).

Considerando a necessidade de me-
lhor disponibilização de insumos desti-
nados ao diagnóstico de brucelose e de 
tuberculose aos Médicos Veterinários 
Habilitados no Programa Nacional de 
Controle e Erradicação de Brucelose 
e Tuberculose Animal (PNCEBT), a 
agência autoriza a distribuição comer-
cial dos seguintes insumos para diag-
nóstico dessas enfermidades: antígeno 
acidificado tamponado (AAT), antígeno 
para teste do anel do leite (TAL) e tuber-
culinas bovina e aviária, além dos que 
vierem a ser autorizados pelo Mapa.

A comercialização deve ser feita por 
distribuidores registrados e autorizados 
pelo Ministério que comercializam 
produtos destinados ao uso veterinário, 
sujeitos a controles especiais. A Iagro 
informará mensalmente aos laborató-
rios fornecedores e à Superintendência 
Federal de Agricultura em Mato Grosso 
do Sul – SFA/MS/MAPA a listagem 
das revendas autorizadas a distribuir os 
insumos.

Desde o dia 1 de outubro, as reven-
das autorizadas podem adquirir estes in-
sumos, porém a distribuição comercial 
foi autorizada a partir de 1 de novem-
bro. Sendo assim, este comércio deixou 
de ser realizado pela Iagro.

Para distribuir os insumos de diag-

nóstico do PNCEBT, o Estabelecimento 
de Comércio de Produtos de Uso Vete-
rinário deverá ter licença anual válida 
emitida pela SFA/MS para o comércio 
de produtos biológicos sujeitos a con-
troles especiais; ser cadastrado na Iagro; 
cumprir as normas estaduais e federais 
para o comércio de insumos para os 
diagnósticos de rotina previstos no PN-
CEBT, ou o que vier a ser publicado.

O controle de estoque dos insumos 
de diagnóstico do PNCEBT nos esta-
belecimentos descritos será executado 
pela IAGRO, que é responsável por 
receber os insumos nos estabelecimen-
tos avaliando sua condição, identidade, 
temperatura e autorizará sua distribui-
ção por meio do sistema informatizado 
E-SANIAGRO. Somente os médicos 
veterinários habilitados no PNCEBT 
pela SFA/MS poderão adquirir estes in-
sumos. Por isso, todos deverão procurar 
a Iagro para obter senha de acesso ao 
sistema informatizado caso ainda não 
possuam.

Os casos notificados de animais re-
agentes para brucelose e tuberculose, 
diagnosticados em propriedades de 
Mato Grosso do Sul, devem ser infor-
mados imediatamente pelo sistema in-
formatizado ou ao Escritório Local da 
Iagro, mas este procedimento não isen-
ta a obrigatoriedade da notificação de 
suspeita ou ocorrência destas doenças 
por qualquer cidadão, profissionais que 
atuem na área ou instituições de ensino 
e pesquisa em saúde animal conforme 
previsto na legislação sanitária.

Dados da Iagro demonstram que 
no ano de 2015 foram  distribuídas 
para médicos veterinários habilitados, 
por meio dos seus 15 escritórios locais 
autorizados, 3.400 doses de tuberculina 
PPD aviária, 59.000 doses de tuberculi-
na PPD bovina e 149.760 doses de an-
tígeno acidificado tamponado – AAT. 
Em 2016, até o mês de setembro foram 
comercializados 137.000 doses de AAT, 
50.500 doses de PPD bovina e 1.050 do-
ses de PPD aviária.

Portaria da Agência Estadual 
de Defesa Sanitária Animal e Ve-
getal (Iagro) de Mato Grosso do 
Sul torna obrigatória a vacinação 
contra a raiva de todos os animais 
herbívoros, o que inclui bovídeos, 
equídeos e pequenos ruminantes, 
com três meses ou mais, nas regi-
ões onde forem registrados casos 
da doença. A determinação foi 
publicada na edição de quarta-
feira (9 de novembro), do Diário 
Oficial do Estado.

Segundo a portaria, somen-
te após o diagnóstico da doen-
ça ser confirmado por testes de 
laboratório uma propriedade 
será considerada foco da raiva. 

Iagro torna obrigatória vacinação de animais em áreas com casos de raiva
De acordo com a determina-

ção, os produtores que estive-
rem inseridos nesta área de se-
gurança serão notificados sobre 
a obrigatoriedade da vacinação 
por técnicos da Iagro e deverão 
imunizar os seus animais em um 
prazo de até 30 dias. Ainda con-
forme a portaria, o proprietário 
deverá notificar de imediado o 
órgão de qualquer ocorrência ou 
suspeita de caso da doença. In-
dependente, do registro de uma 
ocorrência em sua propriedade 
ou área vizinha, o criador po-
derá vacinar em qualquer época 
do ano os seus animais contra 
a raiva.

A partir deste foco será definido um 
perímetro com um raio de até 12 
quilômetros, em que os animais das 

propriedades vizinhas que se enqua-
drarem nas determinações da porta-
ria deverão ser vacinados.

Morcego hematófago 
desmodus rotundus
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É hora de apartar para vacinar contra aftosa e imunizar as fêmeas contra a brucelose

novas mudanças trazidas para o programa passam a valer a partir de fevereiro de 2017

foto | diVUlgação |SePaf

Já estão abertas as inscrições para 
o processo de credenciamento de em-
presas independentes de classificação e 
tipificação de carcaças bovinas que tive-
rem interesse em atuar junto às Indús-
trias Frigoríficas instaladas no Estado, 
na classificação de bovinos no Proape 
Precoce/MS. O Subprograma é o antigo 
“Novilho Precoce” que desde novembro 
de 2015 passa por reformulações e vol-
tará em fevereiro de 2017, totalmente 
informatizado.

Com importantes melhorias técnicas 
que buscam agregar, de forma voluntá-
ria, atributos de qualidade e consequen-
temente valor à cadeia produtiva da 
bovinocultura de Mato Grosso do Sul, 
o Precoce MSfoi reformulado buscan-
do principalmente a ampliação de sua 
segurança e dos processos de aferição 
de resultados de desempenho de esta-
belecimentos pecuários e dos produtos 
obtidos (animais).

Como exemplo de melhorias pode-
se citar a adoção das boas práticas agro-
pecuárias, protocolos de gestão sanitária 
individual de animais, sistemas susten-
táveis de utilização de áreas com capa-
cidade de apascentamento abaixo do 
potencial existente, ao associativismo, 
à melhoria do peso e da cobertura de 
gordura dos animais, maior uniformi-
dade nos lotes, além de oferecer padrão 
seguro e confiável dos seus produtos aos 
mercados nacional e internacional.

Nesse novo formato, haverá a co-
brança de maior empenho e compro-

misso dos responsáveis técnicos pelos 
empreendimentos pecuários sob sua 
orientação, com a utilização de ins-
trumentos legais como Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART’s), 
fiscalizados pelos Conselhos de Classe 
(CREA e CRMV), com o compromisso 
dos estabelecimentos frigoríficos creden-
ciados, de disporem e utilizarem equipa-
mentos de coleta/ transmissão de dados 
e informações, sobre a tipificação de ani-
mais em tempo real, ao banco de dados 
do Estado e também do pagamento de 
eventuais bonificações, por depósito 
bancário, na conta do beneficiário, em 
até três dias após o abate.

Para os estabelecimentos frigoríficos 
credenciados caberá ainda o compro-
misso de a partir de 2017 assumirem 
integralmente a função de classificação 
e tipificação de carcaças dos animais 
abatidos, que até então era realizado 
pelos servidores vinculados à SFA-MS.

A inscrição para habilitação das em-
presas independentes que farão a classi-
ficação e tipificação dos animais nos fri-
goríficos encontra-se aberta no sistema 
da Secretaria de Produção e Agricultura 
Familiar (Sepaf), e podem ser realiza-
das via internet na página destinada ao 
PRECOCE MS.

PErfil Exigido 
Para o Profissional
Para se habilitarem a realizar o ser-

viço de classificação e tipificação das 
carcaças bovinas para o Subprograma 

Proape-Precoce/MS, os profissionais 
classificadores das empresas indepen-
dentes de classificação e tipificação de 
carcaças bovinas credenciadas, deve-
rão atender aos requisitos: ter forma-
ção como médico veterinário ou zoo-
tecnista; estar devidamente inscrito e 
regularizado junto ao seu respectivo 
Conselho de Classe, no Estado de Mato 
Grosso do Sul (CRMV/MS); estar regu-
larmente vinculado mediante contrato 
de trabalho à empresa independente 
de classificação e tipificação de carca-
ças bovinas devidamente credenciada 
no subprograma; estar previamente 
cadastrado no sistema informatizado 
do Subprograma, que o habilitará, me-
diante uma senha de acesso, para que 
ele lance todas as informações relativas 

ao serviço de classificação dos animais, 
que serão de sua responsabilidade; e 
ainda ter realizado e ter sido aprovado 
em capacitação/treinamento específi-
cos, ministrados pela Superintendência 
Federal de Agricultura (SFA/MS), que 
o habilitem a realizar os protocolos téc-
nicos do subprograma Proape- Precoce/
MS com eficiência.

Trabalhar com seriedade e respon-
sabilidade quanto à veracidade das in-
formações e avaliações feitas no abate 
dos bovinos perante o subprograma 
e manter sigilo quanto às senhas de 
acesso que lhe forem conferidas para 
inserção de dados no sistema infor-
matizado de classificação dos animais 
no subprograma estão entre as obriga-
ções dos profissionais.

Poderão participar deste credencia-
mento pessoas jurídicas inscritas no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
– CNPJ e no Cadastro de Contribuin-
tes do Estado de Mato Grosso do Sul, 
que possuam objeto social compatível 
com os perfis descritos nas atividades do 
objeto deste credenciamento e que com-
provem ter acreditação junto ao Institu-
to Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (INMETRO), na norma 
ABNT NBR ISO/IEC 17065, para 
execução dos serviços de certificação 
de produtos agropecuários, observadas 
as condições inerentes a este edital.

As empresas interessadas deverão 
preencher o requerimento e iniciar o 
seu cadastro no módulo informatizado 
disponível no site da SEPAF indicando 
seu quadro de profissionais de medici-
na veterinária ou de zootecnia (podendo 
indicar quantos desejar). Atendidos os 
requisitos a SEPAF convocará, por meio 
do e-mail cadastrado, os selecionados a 
participarem do procedimento de habi-
litação técnica.

Os profissionais cadastrados no sub-
programa como responsáveis técnicos 

de estabelecimentos rurais, não poderão 
se cadastrar como profissionais classifi-
cadores de empresas independentes de 
classificação e tipificação de carcaças 
bovinas. Durante a capacitação e ha-
bilitação técnica dos profissionais in-
dicados pela empresa será analisada a 
experiência dos após a capacitação em 
treinamento metodológico.

A responsabilidade pelo pagamen-
to da empresa independente contrata-
da para classificar e tipificar a carcaça 
bovina, nos termos da Resolução con-
junta SEFAZ/SEPAF, nº 069/2016, 
será única e exclusivamente das In-
dústrias Frigoríficas  credenciadas que 
tenham interesse em adquirir bovinos 
precoces produzidos nos sistemas de 
produção estabelecidos na menciona-
da Resolução.

Divulgado o resultado do credencia-
mento, as empresas independentes de 
classificação e tipificação de carcaças 
bovinas credenciadas serão contratadas 
pelas Indústrias Frigoríficas credencia-
das para prestar serviços à medida que 
surjam as demandas em conformidade 
com o perfil para o qual foi selecionado.

Critérios para inscrição das 
empresas tipificadoras 
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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)

Um perigo chamado Donald Trump!
O mundo assistiu há dias 

atrás com muita surpresa, 
inclusive dos próprios norte-
americanos, a vitória do bi-
lionário Donald Trump para 
a presidência dos Estados 
Unidos. Com uma campanha 
baseada em propostas ultra-
radicais, o republicano tão 
logo terminou a apuração já 
provocou indignação de vá-
rias nações, que temem du-
ras represálias em todos os 
campos, em todos os âmbitos. 

De lá para cá não se fala em 
outra coisa, e o sucessor de Ba-
rack Obama tem sido a pauta 
de discussões de programas 
especializados, e quase todos 

eles são unânimes em afi rmar 
que ele é uma ameaça para o 
mundo, principalmente o econô-
mico, inclusive para o Brasil. A 
campanha dele, tida por muitos 
como um fi asco, ganhou simpa-
tia dos eleitores, como a absur-
da proposta de construir um 
muro separando EUA e México, 
depois amenizada por  Trump.

O fato é que ele mostrou 
uma personalidade racista, 
radical e narcisista, reunindo 
características odiosas para 
o mundo (globalizado) atual 
que busca um equilíbrio en-
tre as nações, em todos os as-
pectos. Ao que parece Trump 
quer resgatar velhas práticas 

mercantilistas, com alianças 
para lá de suspeitas.

Para o Brasil, essa grande 
e produtiva fazenda do mun-
do, os riscos são reais. Para 
alguns analistas, a política ex-
terna dele seria o mais pro-
tecionista possível. E o Brasil 
está num momento de tenta-
tiva de alinhar novos acordos 
comerciais. Há quem diga que 
as ideias dele (do Trump) são 
muito soltas, o plano econô-
mico é confuso. E ele mesmo 
não tem domínio do que seria 
o plano econômico. É difícil 
entender o que ele quer.

O fato é que se a vitória ti-
vesse sido da Hillary Clinton, 
os EUA teriam um governo 
continuísta, o que benefi ciaria 
o Brasil. Com Trump, é tudo 
um mar de incertezas. No Bra-
sil da pós-vitória de Trump, o 
que se viu imediatamente foi 
a queda das Bolsas e a eleva-

ção da cotação do dólar. 
Para o agronegócio, o que 

precisa é as autoridades tra-
balharem para minimizar os 
impactos negativos que a po-
lítica protecionista de Trump 
(que ainda precisa passar pelo 
Congresso norte-americano) 
possam a ter sobre os produ-
tos brasileiros, em mercados 
recém-conquistados. 

Ainda que a grande pressão 
do mundo seja feita por conta 
da oferta abundante (ou não), 
ainda existe a demanda por 
commodities que ainda supera 
tudo em termos globais.

De resto, penso que os 
ministérios da Agricultura e 
do Comércio Exterior estão 
mais que certos ao buscar no 
Oriente novas alternativas de 
escoamento do excedente da 
produção brasileira.

E assim, vamos esperar 
para ver.

Expogrande: Acrissul inicia preparativos para edição 2017
Com o anúncio pela Acrissul, no 

mês passado, de que a a Expogrande 
de 2017 será promovida de 30 de mar-
ço a 9 de abril, a entidade já iniciou os 
preparativos do Parque de Exposições 
Laucídio Coelho para mais uma edição 
histórica da maior feira agropecuária do 
Centro-Oeste. A agenda de leilões já está  
toda reservada.

Para a entidade, o objetivo da an-
tecipação do anúncio da data visa dar 
um tempo maior para a preparação do 
Parque de Exposições Laucídio Coelho, 
sede da Expogrande, além de permitir 
que expositores, leiloeiras, produtores 
rurais, instituições,  e todos os agentes 
envolvidos na promoção e produção do 
evento, se organizem em suas tarefas.

As empresas envolvidas na agenda 
de shows já estão trabalhando para pre-
parar uma programação à altura dos 
maiores eventos nacionais do gênero.

“Vamos aproveitar o bom momen-
to pelo qual a agropecuária passa, com 
boas cotações nos mercados agrícola e 
pecuário, com a reação do preço da cria 
e dos investimentos que estão sendo fei-
tos em tecnologias para melhorar a pro-
dução e a produtividade. E vamos, de 

novo, promover mais uma Expogrande 
para ficar na história”, avalia Jonatan.

O assunto foi tema de entrevista do 
programa Caminhos do Produtor, no 
Canal Agrobrasil, apresentado pelo pre-
sidente Jonatan Barbosa. Segundo Pe-
dro Fenelon, diretor de comercialização 
da Expogrande, um dos participantes do 
programa, a Acrissul vai aproveitar em 
2017 o fato de que a feira é uma grande 
geradora de negócios para atrair novos 
expositores. Para isso, a entidade já pre-
para melhorias na Alameda Gourmet, 

com novos nichos de restaurantes e tam-
bém algumas estratégias para aumen-
tar o acesso do público ao local, com a 
construção de um local mais confortável 
para os pecuaristas que acompanham os 
julgamentos na pista que fica próximo à 
alameda e uma agenda cultural própria.

Segundo Pedro Fenelon, o Banco do 
Brasil e o Sicredi já confirmaram pre-
sença e com todas as suas linhas de cré-
dito específicas para a exposição. Estão 
sendo feitas tratativas com a Caixa Eco-
nômica Federal, Bradesco e Santander 

para que também participem da feira. 
O Banco Original, que pertence ao 

Grupo JBS, irá, segundo Jonatan Bar-
bosa, inaugurar sua sede no Parque de 
Exposições Laucídio Coelho durante 
a Expogrande. O Governo do Estado, 
por sua vez, irá montar novamente seu 
estande envolvendo todas as secretarias, 
bem como irá criar uma agenda para 
aproximar Poder Público e cidadãos 
durante o evento.

No âmbito dos esportes equestres, a 
Acrissul prepara grandes novidades para 
2017. Para começar o parque irá ganhar 
96 novas baias próximo à pista de laço, 
além das 200 baias já existentes, o que 
irá resultar numa economia de R$ 50 
mil mensal para a entidade. Também 
está garantida a realização da 2ª Copa 
Acrissul de Laço Comprido, bem como 
também a entidade irá inaugurar uma 
pista de ranch sorting (prova de aparta-
ção), esporte que vem ganhando cada 
vez mais adeptos em MS.

Segundo Fábio Araújo, organizador 
das provas de laço comprido, a copa 
recebe sua etapa inaugural durante a 
Expogrande, já com 60 equipes convi-
dadas.

Pedro fenelon e fábio araújo foram entrevistados no Programa Caminhos do Produtor 

foto | Via liVRe
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Capacidade dos produtores rurais de absorver novas tecnologias justi fi ca crescimento do uso da integração

16
Con�ira as últimas 
notícias do mercado 
agrícola brasileiro.

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

Adoção de práticas de 
ILPF chega a 11,5 milhões 

de hectares no País
Produtores com atuação predominante na pecuária e que 

adotam a estratégia, 83% usam integração lavoura-pecuária

foto | aRQUiVo iePeC
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A 
pesquisa mostra que, 
atualmente, a área 
com algum tipo de ado-
ção de sistema ILPF no 
Brasil abrange 11,5 mi-
lhões de hectares. Os 

estados que se destacam em área 
de adoção são Mato Grosso do Sul, 
com dois milhões de hectares; Mato 
Grosso, com 1,5 milhão; Rio Grande 
do Sul, 1,4 milhão, que se destacou 
também como o estado com maior 
número de propriedades participan-
tes de alguma das modalidades; Mi-
nas Gerais, um milhão, e Santa Ca-
tarina, com 680 mil hectares.

No âmbito dos produtores rurais 

com atuação predominante na pecu-
ária e que adotam a estratégia, 83% 
utilizam o sistema de integração 
lavoura-pecuária - ILP, (9% ILPF, 7% 
IPF ou integração pecuária-fl oresta) 
e entre os produtores de grãos, 99% 
adotam o sistema integração lavou-
ra-pecuária - ILP (0,4% ILPF e 0,2% 
ILF).

Entre os produtores cujo foco pre-
dominante é a pecuária, os principais 
fatores motivadores para a adoção 
do sistema foram a redução de im-
pactos ambientais, entendida como 
uma preocupação de adequar am-
bientalmente a atividade diante das 
pressões da sociedade e dos merca-

dos e o interesse dos pecuaristas na 
recuperação das pastagens.

Já entre os produtores de grãos, 
os principais fatores que justifi caram 
a adoção estão diretamente relacio-
nados ao aumento da produtividade 
e ao incremento na resiliência dos 
sistemas produtivos com consequen-
te diminuição dos riscos fi nanceiros 
na atividade.  

Paulo Herrmann, presidente da 
Rede de Fomento à Integração La-

voura-Pecuária-Floresta, credita a 
grandiosidade dos números de ado-
ção a duas características, ou seja, 
aptidão natural dos trópicos para a 
produção agrícola e capacidade dos 
produtores brasileiros em absorver 
novas tecnologias produtivas e sus-
tentáveis.

Hermann destaca que a integra-
ção é um sistema complexo, mas pro-
dutivo e, por isso, requer um modelo 
de fi nanciamento orientado a apoiar 
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Agora Campo Grande poderá contar com mais uma opção em decoração de festas infantis com todo o 
“glamour e bom gosto” que seus filhos merecem. O Ateliê Baís Festas dispõe dos mais atuais e sofisticados 
temas infantis e muitas variedades para sua festa, vem fazer um orçamento conosco através do telefone 
(67) 9984–9899 Ivana Baís.

“Onde seus contos de fada se realizam”

Rua Eduardo Santos Pereira, 1875 
Casa 1 – Vila Célia - Campo Grande (MS)
www.facebook/Ateliê Baís Festas
Instagram: atelie_bais_festas

(67) 9984–9899

foto | RePRodUção

todas as etapas do sistema de produ-
ção e não somente o financiamento 
de uma única safra para produção de 
um produto em separado.  Hermann 
ainda ressalta que o crédito para a 
ILPF é o mais seguro, entre os apli-
cados ao campo, “pois mitiga riscos 
do investimento, uma vez que o sis-
tema ILPF produz ao longo de todo o 
ano, melhorando o fluxo de caixa da 
atividade além de promover o incre-
mento de propriedades agronômicas 
que conferem capacidade adaptativa 
aos desafios impostos pela mudança 
do clima”, completa.

Para o pesquisador da Embrapa 
Meio Ambiente e integrante da Rede 
de Fomento ILPF Ladislau Skorupa, 
os números revelados pela pesqui-
sa sugerem que há um grande es-
paço para ações de transferência 
de tecnologia, no sentido de elevar 
a qualidade dos sistemas já implan-
tados. Dessa forma, ele acredita 
que a crescente disseminação de 
informações sobre os benefícios da 
estratégia pode ampliar a sinergia 
que a integração dos componentes 
lavoura, pecuária e/ou floresta pode 
proporcionar. “Em outras palavras, 
podemos ir muito além, explorando 

todas as potencialidades da estraté-
gia integrada,” explica.

estratégia flexível
Skorupa salienta ainda que  a es-

tratégia de ILPF é flexível, podendo 
ser adotada  por pequenos, médios 
e grandes produtores. Conforme ex-
plicou, a pesquisa ainda mostrou um 
cenário de consolidação da ILPF no 
País, onde os dados gerados pode-
rão orientar as políticas públicas. A 
base interpretativa da pesquisa con-
centrou-se na percepção do produ-
tor, em relação ao que ele acreditava 
possuir implantado na propriedade. 
Com isso, as configurações, bem 
como a dinâmica (Lavoura, Pecu-
ária e Floresta) na adoção não são 
necessariamente as mesmas preco-
nizadas na pesquisa, Transferência 
de Tecnologia ou mesmo na Extensão 
Rural. Essa característica evidencia 
que é vital implementar ações para 
a identificação e qualificação da ado-
ção dos sistemas implantados nas di-
ferentes regiões do País.

O pesquisador Eduardo Assad da 
Embrapa Informática Agropecuária 
(SP), que também integra a Rede de 
Fomento de ILPF, destaca questões 

relacionadas à rentabilidade dos 
sistemas. Ele cita o Programa Novo 
Campo, em Alta Floresta (MT), que 
aborda estratégias de pecuária sus-
tentável na Amazônia, com taxa de 
ocupação de 1,6 animal/ha, conside-
rando a taxa de ocupação em pasta-
gens degradadas da ordem de 0,75 
animal/ha, ou o Projeto Roncador 
no médio Araguaia, onde a taxa de 
ocupação é 1,7 cabeças/ha, somente 
com o melhoramento de pastagens.

Assad ainda cita um estudo da 
Escola de Economia de São Paulo 
da Fundação Getúlioi Vargas (FGV/
EESP), Intensificação da Pecuária, 
seus Impactos no Desmatamento 
Evitado na Produção de Carne e na 
Redução de Emissões de GEE, no 
qual conclui que, se todo pecuarista 
no Brasil adotasse algum tipo de es-
tratégia ILP/ILPF, seria possível adi-
cionar mais 130 milhões de cabeças 
ao rebanho do País. Assad acredita 
que a integração produtiva permite 
aumentar a produção de carne, agre-
gando a possibilidade de certificação 
internacional, por meio da baixa pe-
gada de carbono.

O uso de ILPF na prática resulta 
em intensificação produtiva. De uma 
pecuária passamos para uma agro-
pecuária, contribuindo para atender 
as demandas de alimentos previstas 
pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa) para 
2030 com resiliência e sustentabili-
dade ambiental através da diversi-
ficação das paisagens produtivas e 
liberando áreas para a expansão da 
agricultura e plantio de florestas. 
Celso Manzatto explica que há “uma 
preocupação dos pecuaristas com o 
impacto ambiental de sua atividade 
e este tem sido um fator motivador 
para a adoção de ILPF”. Ele também 
destaca que “a ILPF está consolidada 

e é uma estratégia produtiva adota-
da por pequenas, médias e grandes 
propriedades”.

entenda a pesquisa
O universo amostral considera-

do na pesquisa de adoção levou em 
consideração duas abordagens: a 
percepção do produtor de grãos que 
adota ou pretende adotar a atividade 
pecuária e/ou a produção florestal; 
e a perspectiva do pecuarista que 
já explora ou pretende agregar a 
produção de grãos e/ou florestal na 
propriedade. As culturas seleciona-
das para a pesquisa foram o milho 
da safra de verão e soja.

A pesquisa identificou os princi-
pais tipos de sistemas adotados, além 
de informações complementares que 
darão apoio às ações de transferên-
cia de tecnologia, visando ampliar a 
adoção. As informações abrangem o 
perfil das propriedades e dos produ-
tores; nível de tecnificação;  vanta-
gens percebidas pelos adotantes que 
conduziram à decisão ou mesmo à 
desistência; as fontes de informação 
nas tomadas de decisão para a ado-
ção;  entraves e  perspectivas.

Foram realizadas 7.909 entrevis-
tas, compreendendo 3.105 pecuaris-
tas de leite e corte em todos os es-
tados; 2.958 produtores de soja nos 
estados da Bahia, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rondô-
nia, Rio Grande do Sul, Santa Cata-
rina, São Paulo e Tocantins; e 1.846 
produtores de milho nos estados da 
Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
São Paulo.

 
(Colaborou Marcos Vicente )
embrapa Meio ambiente, embrapa 
arroz e feijão 

Resultados práticos mostram que a integração lavoura-pecuária-floresta além de abrir uma nova fonte de renda para o produtor, com a agricultura, também melhora o solo e aumenta o bem-estar animal para pecuária
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Embrapa Gado de Corte
promove curso de ILPF 

de 28 a 30 de novembro

Palmeira considerada extinta no Brasil é encontrada em MS na região do Chaco

Conceitos, projetos, técnicas e re-
sultados de sistemas de Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) se-
rão apresentados no 4º Curso de In-
tegração Lavoura-Pecuária-Floresta 
(ILPF), que já está com as inscrições 
abertas e será realizado de 28 a 30 
de novembro, na Embrapa Gado de 
Corte (Campo Grande, MS). As in-
formações detalhadas podem ser ob-
tidas no endereço eletrônico http://
cloud.cnpgc.embrapa.br/ilpf2016/

São cem vagas destinadas a pro-
fissionais das ciências agrárias de 
empresas públicas e privadas de 
assistência técnica e extensão ru-
ral, estudantes de pós-graduação e 
de graduação (somente formandos) 
das ciências agrárias, bolsistas e es-
tagiários da Embrapa Gado de Corte. 
A programação pode ser vista aqui

Assim como no ano passado, 
além da programação tradicional 
do curso, haverá duas palestras 
com depoimentos de produtores ru-
rais. “A presença do setor produtivo 

será marcada por apresentações de 
produtores que se destacam tanto 
na prática da Integração Lavoura-
Pecuária [ILP], quanto da Integra-
ção Lavoura-Pecuária-Floresta”, diz 
um dos coordenadores do curso, o 
pesquisador Alexandre Romeiro de 
Araújo.

“Eles estão na vanguarda, tanto 
em um sistema quanto em outro. 
Esse é o diferencial que mostra de 
fato o potencial dos sistemas”, acres-
centa o pesquisador André Domin-
ghetti Ferreira, também coordenador 
do curso.

Visando inovar e agregar mais co-
nhecimento nas diversas áreas que 
compõem os sistemas integrados 
de produção ILP e ILPF, os coorde-
nadores do curso incluíram, ainda, 
dois novos temas para serem apre-
sentados e discutidos este ano: “Fi-
topalogia de plantas forrageiras” e 
“Produção e qualidade de sementes 
forrageiras”. Segundo eles, a ideia é 
que com o passar do tempo todas as 

áreas envolvidas no sistema de pro-
dução sejam abrangidas pelo curso.

Os objetivos específicos do curso 
são: caracterizar sistemas de ILPF 
e seus componentes; identificar 
condições para adoção de sistemas 
de ILPF; identificar as interações 
entre os componentes de sistemas 
de ILPF; identificar técnicas de ma-
nejo e gestão adequadas para sis-
temas de ILPF; conhecer resulta-
dos bioeconômicos sobre sistemas 
de ILPF, e conhecer projetos de 

sistemas de ILPF em andamento.
 
Serviço
local: Auditório Nelore – Embrapa 

Gado de Corte
Avenida Rádio Maia, 830 – Zona 

Rural, CEP 79106-550, Campo Gran-
de, MS

Coordenação técnica: Alexandre Ro-
meiro de Araújo e André Dominghet-
ti Ferreira

Mais informações: (67) 3368-2141 com 
Marilene fonseca

Pesquisadores da Embrapa 
Pantanal (MS) e da Universida-
de Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS) encontraram exem-
plares da palmeira Trithrinax 
schizophylla (foto), conhecida 
como carandilla, considerada 
extinta no Brasil. Trata-se do 
primeiro registro comprovado 
da espécie no País.

O encontro ocorreu na re-
gião do Chaco, no Município de 
Porto Murtinho, no sudoeste de 
Mato Grosso do Sul, durante de-
senvolvimento de estudos sobre 
a fauna. A equipe inicial foi for-
mada pelo pesquisador Walfrido 
Tomás, da Embrapa Pantanal, 
o bolsista André Restel Camilo 
e o ornitólogo Alessandro Pa-
checo Nunes, da UFMS. Pos-

teriormente, a equipe retornou 
à região acompanhada da bolsis-
ta Marcelle Aiza e da professo-
ra Iria Hiromi Ishii, do campus 

de Corumbá da Universidade. O 
material foi coletado, identifi-
cado, fotografado e depositado 
nos Herbários COR, da UFMS, e 

CPAP, da Embrapa Pantanal.

Conservação
“Por se tratar de um ecossis-

tema único, como o Cerrado e 
outras ecorregiões brasileiras, 
o Chaco possui muitas espécies 
raras e ameaçadas. Restam ape-
nas 13% de sua composição flo-
restal original na região de Porto 
Murtinho e, em melhor situação, 
está sua vegetação inundável”, 
afirma Tomás. Os pesquisadores 
sugeriram que essa palmeira 
integre a Lista Brasileira de Es-
pécies Ameaçadas na categoria 
“criticamente em perigo”, em 
função do pequeno número de 
exemplares que restaram em 
território nacional, a fim de pro-
mover a proteção da espécie.
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Argentina favorece soja brasileira
As frequentes chuvas em regiões produtoras 

de soja na Argentina vêm deixando produtores 
daquele país atentos quanto a um possível atra-
so no cultivo da soja. Esse cenário, somado à 
forte alta do dólar na última semana, elevou o 
interesse de produtores brasileiros em nego-
ciar o volume remanescente da safra 2015/16 e 
parte da temporada 2016/17. Assim, os preços 
da soja subiram em muitas regiões brasileiras 
nos últimos sete dias. Entre 4 e 11 de novem-
bro, o Indicador da soja Paranaguá ESALQ/
BM&FBovespa, referente ao grão depositado 

no corredor de exportação e negociado na mo-
dalidade spot (pronta entrega), no porto de 
Paranaguá (PR), subiu 3,19%, fechando a R$ 
78,93/saca de 60 kg na sexta-feira, 11. A mé-
dia ponderada da soja no Paraná, refletida no 
Indicador CEPEA/ESALQ, fechou a R$ 76,21/
saca 60 kg na sexta-feira, aumento de 3,9% 
no período.

Maior oferta pressiona cotações 
do milho

Os preços internos do milho estão em que-
da em quase todas as regiões acompanhadas 
pelo Cepea. Na última semana, vendedores es-
tiveram mais dispostos para negociar e, com 
isso, elevaram a oferta doméstica. Essa postura 
está atrelada à forte queda das exportações e 
ao aumento das importações. Com as recentes 
baixas, os valores do cereal estão próximos 
dos menores patamares de 2016, observados 
em janeiro/16. Na sexta-feira, 11, o Indicador 
ESALQ/BM&FBovespa (Campinas – SP) fechou 
a R$ 39,33/saca de 60 kg, queda de 3,15% fren-
te à sexta anterior, 4. Para as próximas semanas, 
estimativas oficiais reforçam a possibilidade de 
crescimento na oferta.

Preço da carne bovina para 
o alto e avante
Os varejistas, gradualmente, têm melhorado 
suas margens. Embora não haja indícios de au-
mento nas vendas de carne bovina, tanto que 
os reajustes semanais têm sido pequenos, me-
nores que 1,0%. Os reajustes, porém ,têm sido 
constantes.

Um estoque mais ajustado à demanda, prova-
velmente, é o que tem dado condição a este com-
portamento. Esta hipótese ganha força quando 
olhamos os preços no atacado em queda, indi-
cando que não há grande volume de compras.

Boi vivo para Malásia
O Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (Mapa) deverá assinar 
protocolo sanitário com a Malásia para 
que o Brasil exporte bovinos vivos des-
tinados ao abate e à reprodução no país 
asiático. A previsão é que, em até 30 dias, 
técnicos do governo malaio que visitaram 
o Pará – principal exportador brasileiro 
de gado em pé – enviem relatório para 
viabilizar o início das negociações. A 
informação é da coordenadora-geral de 
Trânsito e Quarentena Animal do Mapa, 
Judi Maria da Nóbrega.

Trump e a floresta brasileira
A vitória do candidato republicano, Donald Trump não interferirá na 

relação comercial da indústria brasileira de árvores, garante  Elizabeth de 
Carvalhaes, presidente executiva da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). 
“O Brasil possui a melhor celulose de eucalipto do mundo, reconhecida pela 
sua qualidade e alta produtividade, o que nos torna o maior fornecedor 
mundial desta matéria-prima. Temos um mercado de celulose consolidado 
nos Estados Unidos, que representa 17% da receita das nossas exporta-
ções; e há importantes empresas de capital americano, do setor, que atuam 
no nosso País. Além disso, o Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos 
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(Cebeu), em que empresas de am-
bos os países tratam ativamente das 
agendas comuns do setor privado”, 
avalia Elizabeth. “E o setor de papel 
e painéis de madeira, que exportam 
13% e 23% da receita para os Estados 
Unidos, respectivamente, não devem 
sofrer interferências”, complementa.

Vem aí o Três Lagoas 
Florestal 2017

De 28 a 30 de março de 2017, a 
capital mundial da celulose – Três La-
goas, em Mato Grosso do Sul – será 
palco da 3ª edição da feira Três Lago-
as Florestal. De acordo com o diretor 
executivo do Painel Florestal, Robson 
Trevisan, que é coordenador geral da 
feira, esta edição será maior a come-
çar pelo local. “Faremos na Arena Mix 
para termos uma área maior de de-
monstrações, principalmente para as 
empresas de máquinas e equipamen-
tos florestais”, disse Trevisan.

Os reis da borracha
Como comprovação da união do 

setor seringueiro, uma reunião re-
alizada entre produtores rurais de 
Cassilândia e a diretoria da Aprobat 

- Associação dos Produtores de Bor-
racha de Aparecida do Taboado e Re-
gião - obteve resultado positivo com 
a adesão de 90% dos participantes.

O encontro, promovido no último 
dia 22 de setembro, teve como ob-
jetivo fortalecer a atividade concen-
trada nos municípios de Aparecida 
do Taboado, Cassilândia, Paranaíba 
e Inocência por meio da organização 
de preços praticados junto às indús-
trias de látex que compram a produ-
ção local.

Setor de máquinas 
a todo vapor
As vendas de máquinas agrícolas 

no mercado interno cresceram 0,42% 
na comparação de outubro com se-
tembro deste ano. Foram 4.815 uni-
dades no mês passado. Em setembro, 
tinham sido 4.795. Os dados foram 
divulgados pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea).

O segmento de colheitadeiras aju-
dou a manter o resultado positivo. O 
número saltou de 392 para 530 uni-
dades de setembro para outubro, um 
crescimento de 35,2%. Os números 
da Anfavea mostram que a demanda 
aumentou em todas as faixas de po-
tência desses equipamentos.

MS sem raiva
Portaria da Agência Estadual de 

Defesa Sanitária Animal e Vegetal 
(Iagro) de Mato Grosso do Sul torna 

obrigatória a vacinação contra a raiva 
de todos os animais herbívoros, o que 
inclui bovídeos, equídeos e pequenos 
ruminantes, com três meses ou mais, 
nas regiões onde forem registrados 
casos da doença. A determinação foi 
publicada na edição desta quarta-feira 
(9), do Diário Oficial do Estado.

Novilho MS de
cara nova
Já estão abertas as inscrições para 

o processo de credenciamento de em-
presas independentes de classificação 
e tipificação de carcaças bovinas que 
tiverem interesse em atuar junto às 
Indústrias Frigoríficas instaladas no 
Estado, na classificação de bovinos 
no Proape Precoce/MS. O Subprogra-
ma é o antigo “Novilho Precoce” que 
desde novembro de 2015 passa por 
reformulações e voltará em fevereiro 
de 2017, totalmente informatizado.

Produção mundial 
de leite cai
Segundo dados do Departa-

mento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA, sigla em inglês), 
dos cinco principais exportadores 
de leite em pó, Nova Zelândia, 
União Europeia, Argentina, Aus-
trália e Brasil, quatro deles terão 
produção de leite fluido menor em 
2016, comparado com o ano ante-
rior. No Brasil a produção de leite 
caiu em 2015, em função do forte 
aumento dos custos de produção 
e também de problemas climáti-
cos em algumas regiões produto-
ras. Estes fatores desestimularam 
os investimentos na atividade e le-
varam a redução de despesas por 
parte do produtor, inclusive com 
alimentação do rebanho.

O cenário de queda na pro-
dução de leite se estendeu para 
2016. Segundo projeções da Scot 
Consultoria, o país deverá fechar 
o ano com produção 0,6% menor 
que o ano anterior.
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SoJA - indicAdor cepeA-eSAl-Bm&FBoveSpA - pArAnAGuá

valor r$ var./dia var./mês valor uS$

14/11/2016     78,91 -0,03% 2,47% 22,93

11/11/2016     78,93 1,14% 2,49% 23,16

10/11/2016     78,04 1,31% 1,34% 23,21

09/11/2016     77,03 0,64% 0,03% 23,97

08/11/2016     76,54 -0,01% -0,61% 24,13 

Fonte: cepeA
“Entre os dias 8 e 14 de novembro, foram consideradas todas as ofertas para
o cálculo do Indicador”.

Indicadores
mercAdo FíSico do Boi Gordo - 14.11.2016
Sp  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina  150,00  estável  14/11/16  43,55
Araçatuba  148,00  estável  14/11/16  42,97
Lins  150,00  estável  14/11/16  43,55
Pres. Prudente  153,00  estável  14/11/16  44,43
Pres. Venceslau  155,00  estável  14/11/16  45,01
S. J. Rio Preto  150,00  estável  14/11/16  43,55
Prazo 30 dias, para desconto do imposto.

mS  r$/@  diferença  data  uS$/@
Campo Grande  143,00  estável  14/11/16  41,52
Dourados  140,00  estável  14/11/16  40,65
Preço à vista.

mt  r$/@  diferença  data  uS$/@
Alta Floresta  128,50  estável  14/11/16  37,31
Araputanga  133,50  estável  14/11/16  38,76
Barra do Garças  136,00  estável  14/11/16  39,49
Cáceres  133,00  estável  14/11/16  38,62
Cuiabá  134,00  estável  14/11/16  38,91
Juara  130,00  estável  14/11/16  37,75
Juína  129,00  estável  14/11/16  37,46
Rondonópolis  134,00  estável  14/11/16  38,91
Tangará  134,50  estável  14/11/16  39,05
Preço à vista.

Go  r$/@  diferença  data  uS$/@
Goiânia  141,50  estável  14/11/16  41,09
Sul  141,50  estável  14/11/16  41,09
Mozarlândia  141,50  estável  14/11/16  41,09
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS).

pr  r$/@  diferença  data  uS$/@
Guarapuava  152,00  estável  14/11/16  44,13
Londrina  150,00  estável  14/11/16  43,55
Maringá  152,00  estável  14/11/16  44,13
Curitiba  148,00  estável  14/11/16  42,97
Ponta Grossa  151,00  estável  14/11/16  43,84
Umuarama  152,00  estável  14/11/16  44,13
Preço à vista.

mG  r$/@  diferença  data  uS$/@
Triângulo Mineiro  144,00  estável  14/11/16  41,81
Norte de Minas  148,00  estável  14/11/16  42,97
Preço à vista.

Sc  r$/@  diferença  data  uS$/@
Rio do Sul/Ibirama  160,00  estável  14/11/16  46,46
Chapecó  158,00  estável  14/11/16  45,88
Prazo 20 dias, para desconto do imposto.

pA  r$/@  diferença  data  uS$/@
Marabá  132,00  estável  14/11/16  38,33
Redenção  128,00  estável  14/11/16  37,17
Preço à vista.

BA  r$/@  diferença  data  uS$/@
Itapetinga  150,00  estável  14/11/16  43,55
Feira de Santana  153,00  estável  14/11/16  44,43
Salvador  154,00  estável  14/11/16  44,72
Prazo 30 dias, para desconto imposto.

to  r$/@  diferença  data  uS$/@
Araguaína  136,00  estável  14/11/16  39,49
Gurupi  135,00  estável  14/11/16  39,20
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 – 14.11.2016
Sp  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina  140,00  estável  11/11/16  40,73
Araçatuba  140,00  -R$ 3,00  11/11/16  40,73
Lins  143,00  estável  11/11/16  41,60
Pres. Prudente  143,00  R$ 1,00  11/11/16  41,60
Pres. Venceslau  145,00  estável  11/11/16  42,19
S. J. Rio Preto  144,00  estável  11/11/16  41,90
Prazo 30 dias, para desconto do imposto.

mS  r$/@  diferença  data  uS$/@
Campo Grande  140,00  estável  11/11/16  40,73
Dourados  132,00  estável  11/11/16  38,40
Preço à vista.

mt  r$/@  diferença  data  uS$/@
Alta Floresta  124,50  R$ 0,50  11/11/16  36,22
Araputanga  127,00  estável  11/11/16  36,95
Barra do Garças  130,00  estável  11/11/16  37,82
Cáceres  126,50  -R$ 0,50  11/11/16  36,80
Cuiabá  128,00  estável  11/11/16  37,24
Juara  124,00  estável  11/11/16  36,08
Juína  123,00  estável  11/11/16  35,79
Rondonópolis  128,50  estável  11/11/16  37,39
Tangará  127,00  estável  11/11/16  36,95
Preço à vista.

Go  r$/@  diferença  data  uS$/@
Goiânia  135,50  estável  11/11/16  39,42
Sul  135,50  estável  11/11/16  39,42
Mozarlândia  135,50  estável  11/11/16  39,42
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS).

pr  r$/@  diferença  data  uS$/@
Guarapuava  142,00  estável  11/11/16  41,31
Londrina  140,00  estável  11/11/16  40,73
Maringá  142,00  estável  11/11/16  41,31
Curitiba  138,00  estável  11/11/16  40,15
Ponta Grossa  140,00  estável  11/11/16  40,73
Umuarama  142,00  estável  11/11/16  41,31
Preço à vista.

mG  r$/@  diferença  data  uS$/@
Triângulo Mineiro  138,00  estável  11/11/16  40,15
Norte de Minas  138,00  estável  11/11/16  40,15
Preço à vista.

Sc  r$/@  diferença  data  uS$/@
Rio do Sul/Ibirama  140,00  estável  11/11/16  40,73
Chapecó  156,00  estável  11/11/16  45,39
Prazo 20 dias, para desconto do imposto.

pA  r$/@  diferença  data  uS$/@
Marabá  120,00  estável  11/11/16  34,91
Redenção  121,00  estável  11/11/16  35,20
Preço à vista.

to  r$/@  diferença  data  uS$/@
Araguaína  126,00  R$ 2,00  07/11/16  36,66
Gurupi  126,00  estável  07/11/16  36,66
Preço à vista. Preços coletados semanalmente.
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Nos últimos anos, muitas pes-
quisas têm sido realizadas com o 
objetivo de entender como a nu-
trição materna afeta a saúde e a 
produtividade durante o período 
pós-natal. Sabe-se que a nutrição 
materna durante a prenhez desem-
penha função essencial sob o de-
senvolvimento fetal e placentário, 
afetando diretamente a saúde e a 
produtividade de prole.

Quando o manejo nutricional da 
matriz é deficiente, a subnutrição é 
uma consequência imediata, sendo 
reportadas severas complicações 
na produção animal, que incluem o 
aumento da mortalidade neonatal, 
disfunções respiratórias e intesti-
nais, crescimento neonatal retar-
dado e diferenças no diâmetro das 
fibras musculares. Como resultado 
ocorre a redução na qualidade da 
carne.

Um aumento no suprimento de 
aminoácidos possui grandes impli-
cações na programação fetal, pois 
quando a dieta é deficiente em 
cisteína ou taurina, grande parte 
da metionina é utilizada para con-
versão destes dois aminoácidos. 
Assim, a deficiência destes amino-
ácidos possui efeitos duradouros 
sobre os efeitos epigenéticos no 
desenvolvimento do feto.

Com a subnutrição das fêmeas, 
ainda durante a placentação e es-
tabelecimento do sistema vascular 
materno-fetal, é reduzida a trans-
missão das quantidades necessá-
rias de nutrientes e de oxigênio, 
sendo estes muito exigidos durante 
o terço final de gestação.

Com relação ao desenvolvi-
mento muscular, o período fetal 
é crítico para o desenvolvimento 
das fibras musculares, pois após 
o nascimento não há aumento no 
número de fibras musculares. Em 
um experimento realizado por Gre-
enwood, onde demonstraram que 
machos com 30 meses de idade, 
oriundos de fêmeas submetidas a 
restrição nutricional durante a ges-
tação, tiveram um peso corporal e 
peso de carcaça inferior quando 
comparados à machos oriundos 
de vacas com nutrição adequada, 

demonstrando que o crescimento 
muscular foi prejudicado.

Além dos efeitos produtivos, 
ainda são reportados efeitos repro-
dutivos, onde novilhas oriundas de 
fêmeas submetidas à suplementos 
proteicos durante o terço final de 
gestação obtiveram a taxa de pre-
nhez superior quando comparadas 
a novilhas oriundas de vacas não 
suplementadas. Em um segundo 
estudo, a suplementação proteica 
das vacas influenciou a puberdade 
das filhas, pois um maior número 
de fêmeas atingiu a puberdade, 
quando comparadas as filhas de 
vacas não suplementadas.

Os efeitos de uma correta suple-
mentação das matrizes sobre o seu 
próprio desempenho reprodutivo 
são notáveis, em um experimento 
realizado por Nepomuceno, onde 
vacas foram submetidas à uma su-
plementação proteica obtiveram 
taxa de retorno à ciclicidade no 
pós-parto precoce 13 % superior 
e aumento na taxa de prenhez de 
4,8%, quando comparadas a vacas 
não suplementadas em um mesmo 
escore de condição corporal.

Um fato potencial associado à 
subnutrição durante a gestação é 
o aumento exponencial de substân-
cias oxidativas no corpo da matriz, 
sendo que a subnutrição leva à uma 
redução de substâncias antioxidan-
tes, estas, por sua vez, desempe-
nham consequências negativas 
para o feto à curto e longo prazo. 
Assim, a suplementação adequada 
com Selênio visa prevenir possíveis 
efeitos deletérios causados pelos 
radicais livres.

Portanto, é notório o efeito da 
suplementação mineral proteica 
durante a fase gestacional, assim, 
com o objetivo de suprir as neces-
sidades de aminoácidos como já 
citados, devemos ter em mente a 
utilização de produtos de suple-
mentação animal que contenham 
em sua formulação fontes de prote-
ína verdadeira que propiciarão um 
aporte de nutrientes necessários 
para o desenvolvimento fetal ade-
quado, refletindo na produtividade 
do sistema de cria.

Efeito da nutrição materna 
sob o desenvolvimento fetal

leite Ao produtor | novemBro de 2016 - conseleite

indicAdor de preço diSponível do Bezerro 
eSAlq/Bm&F – eStAdo de mAto GroSSo do Sul

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

14/11/2016     1.240,95 0,12% 0,19% 360,64

11/11/2016     1.239,48 0,94% 0,07% 363,70

10/11/2016     1.227,98 0,03% -0,86% 365,14

09/11/2016     1.227,61 0,00% -0,89% 381,96

08/11/2016     1.227,61 0,00% -0,89% 387,01
Fonte: cepeA

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

mercAdo Futuro do Boi Gordo

vencimento  Fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Dez/16  148,80  -0,55  5.018  342   

Jan/17  149,60  -0,31  231  12   

Fev/17  147,44  -0,32  0  0   

Mar/17  146,87  -0,29  0  0   

Abr/17  145,70  -0,25  1.035  40   

Mai/17  155,22  -0,22  126  0 

MARCOs VINICIUs BIEhL é médico 
veterinário e doutor em Ciências 
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