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Brasil já reconquista 
mercados depois da

Operação Carne Fraca

Ministro Blairo Maggi
confi rma presença na
Expogrande 2017

Justiça garante restituição
a agricultores de valores
cobrados no Plano Collor

Ministro da Agricultura confi rmou 
presença na cerimônia de abertura da 
Expogrande, no dia 30 de março. A 
exposição segue até o dia 9 de abril.

Produtores rurais que tomaram empréstimos junto a 
bancos na modalidade denominada Cédula de Crédito 
Rural têm direito à restituição pelos altos juros cobrados 
durante o Plano Collor, garante jurista Américo Nicolatti.

ACRISSUL EM AÇÃO SEU DIREITO

9 8

Dez dias depois da Opera-
ção Carne Fraca e depois 
de exaustivo trabalho das 

autoridades diplomáticas brasilei-
ras, somado ao movimento das en-
tidades ruralistas em todo o Brasil, 
o País começa a reconquistar im-
portantes mercados que suspende-
ram as importações de carnes do 

Brasil, surpreendidos pelo cenário 
de incertezas que a Operação Car-
ne Fraca acabou desenhando, por 
ausência de preparo técnico e tam-
bém pela falta de sensibilidade na 
divulgação dos fatos, o que acabou 
gerando um efeito catastrófi co nas 
redes sociais e afetando o mercado. 

PÁGINA 3

China, Chile e Egito normalizam compras; mercado dos Estados 
Unidos, o mais exigente do mundo, decide manter importações
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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

Carne forte, pecuária forte e a crença no trabalho também
POR FABIANO REIS

Talvez nunca quem atua 
no complexo carnes do Brasil 
imaginou  tamanha tragédia e 
situações tão negativas para 
o setor. O fator defl agrado na 
chamada operação “Carne Fra-
ca” no último dia 17 de março 
deixou em embaraço primeira-
mente indústrias, os outros elos 

da cadeia produtiva, trouxe perplexidade à população 
brasileira, em alerta os grandes importadores e decep-
cionado quem trabalho certo neste País.

Não entro em debate se a Polícia Federal fez ou não o 
seu trabalho corretamente. Era necessário, de fato tinha 
que ser feito. Entretanto, algo que corta tão profunda-
mente a carne de um País inteiro, deveria ser no mínimo, 
PRECISO. Faltou precisão, ajuste fi no e mostrar desde o 
primeiro o momento que a maior operação da instituição 
tinha um foco certo. Pena que respingou em todos e deve 
continuar acontecendo.

Estou particularmente preocupado. Quem me conhece 
do Canal do Boi, da Folha do Fazendeiro e outros veículos 
de comunicação, sabe o quanto já critiquei a concentra-
ção da indústria frigorífi ca do País e meu que poderia ou 
pode causar ao setor da pecuária. Também, sabe quantas 
vezes estive posicionado contra os grandes abusos cau-
sados pelo elo fabril da cadeia produtiva. Entretanto, é 
necessário eu dividir a situação com vocês: os problemas 
criados pelas não conformidades, irresponsabilidades téc-
nicas e toda ordem de corrupção e falcatrua identifi cadas 
na operação “Carne Fraca” trouxeram pequenos ganhos 
aos envolvidos e que nem de longe valeriam o risco para 
empresas do porte da JBS. Muito menos o prejuízo, ape-
nas no mercado acionário para as empresas envolvidas. 
Não é política de uma empresa como essa.

É evidente que há problemas de procedimento não só 
nas pequenas empresas, nas grandes também. Também, 
para haver tal tipo de situação, precisaria de ações ou 
apoio ofi cial. Sim, fi scais envolvidos. Entretanto, a própria 
Polícia Federal, durante a semana iniciada no dia 20 de 
março, passar que o fator era isolado e sobre a atuação 
de funcionários do Governo, somatizou o que escrevo. 
Muito barulho, por pouca coisa; espetacularização; usa-
ram metralhadora para matar mosquito. Enfi m, depois 
do estrago feito veio a informação que a PF investiga 
conduta de fi scais e não qualidade de carne.

Falando de mercado, a situação é de fato crítica. Por 
isso, atualizo alguns dados importantes sobre este tre-
mendo embaraço ao agronegócio brasileiro: IMPORTA-
ÇÕES SUSPENSAS (US$ 1,30 bilhão); Hong Kong (US$ 
680 milhões); Chile (US$ 440 milhões); México (US$ 110 
milhões); Canadá (US$ 440 milhões). CARGA RETIDA 

EM PORTOS: China (US$ 1,750 bilhão); Quatar (US$ 110 
milhões). FRIGORÍFICOS BARRADOS: Japão (US$ 740 
milhões); Emirados Árabes (US$ 580 milhões); África do 
Sul (US$ 120 milhões); EUA (US$ 286 milhões); União 
Europeia (US$ 1,760 bilhão).

E mais. No dia 17 de março quando fui ao ar, descul-
pem, indignado, com o ocorrido, com os responsáveis 
e também com medo daquilo que poderia acontecer, 
lembro-me de ter dito. Os refl exos desta operação nós 
veremos sobre o complexo carnes em poucos dias, de-
pende muito do comportamento do mercado importador 
e de como os responsáveis pelas relações institucionais 
se comportariam. Também disse, que se os impactos so-
bre as cadeias produtivas das carnes de frango, suína 
e bovina seriam sentidos em poucos dias, nas cadeias 
produtivas da área agrícola viriam em médio prazo. Apa-
rentemente, eu estava errado. Para o mercado do milho 
a redução no ritmo de abates de animais pode rebaixar 
ainda mais o preço do cereal. Para soja, a situação ain-
da vai demorar a ser sentida. Entretanto, é importante 
lembrar. Soja e milho são superavitários na temporada 
2016/17, o mercado está afogado nestes grãos. Há forte 
dependência das exportações e também do consumo in-
terno. Com desgaste da imagem das carnes brasileiras e 
a forte desaceleração que isso pode causa, posso afi rmar 
que todo o sistema agroindustrial fi cou comprometido.

Para somar ao fator, a JBS afi rmou que suspendeu a 
produção de carne bovina em 33 de suas 36 unidades 
no país por três dias, enquanto espera defi nições sobre 
suspensões de importações por vários mercados con-
sumidores, conforme comunicado da multinacional de 
alimentos. Também, no cenário externo, a China busca 
acordo bilateral com a Austrália para fornecimento de 
carne bovina.

Ok. É para fi car preocupado sim. Por outro lado, China 
pode buscar acordos com diversos países. Austrália e os 
outros não têm produto sufi ciente para atender a deman-
da. Apenas o Brasil possui a capacidade de ter excedente 
para exportar e alimentar pessoas por todo o mundo.

Não vou colocar aqui expectativa para preços da arro-
ba. Com a complicada relação de concentração dos frigo-
rífi cos e o maior deles estar diretamente implicado (ainda 
que sem nenhum problema grave apresentado até agora) 
e a redução proposital de escalas no país inteiro, fi ca 
muito difícil estimar valores. Vamos ter que esperar, os 
fundamentos de mercado também foram contaminados.

Para o pecuarista, o produtor rural, ressalto. A CARNE 
É FORTE, o pecuarista é forte e nossa crença no trabalho 
mais ainda. 

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

China anuncia reabertura total das importações de carnes
Só não vai importar, segundo esclareceu a assessoria do ministério, carne produzida pelos 21 frigoríficos investigados pela operação Carne Fraca

O Ministério da Agricultura di-
vulgou nota na manhã de sá-
bado (25) em que informou 

que a China decidiu por reabrir o 
mercado para a carne exportada pelo 
Brasil. Na nota, assinada pelo minis-
tro Blairo Maggi, o governo brasilei-
ro agradece o “gesto de confiança” 
dos chineses.

A China só não vai importar, segun-
do esclareceu a assessoria do ministé-
rio, carne produzida pelos 21 frigorífi-
cos investigados pela operação Carne 
Fraca. O ministério também disse que 
a China também proibiu a entrada de 
cargas liberadas pelos fiscais acusa-
dos de corrupção e de uma planta da 
BRF em Lapa, no Paraná, que está na 
lista dos 21 investigados.

Com a deflagração da operação, 
na semana passada, países impor-
tadores da carne brasileira, como a 
China, haviam anunciado a suspen-
são da compra do produto. A opera-
ção, comandada pela Polícia Federal, 
encontrou indícios de envolvimento 
de fiscais do Ministério da Agricul-
tura em um esquema de liberação 
de licenças para frigoríficos sem a 
devida fiscalização. Ao todo, 33 ser-
vidores da pasta foram suspensos e 
21 frigoríficos, investigados.

Como consequência, foram le-
vantadas dúvidas sobre a qualidade 
da carne do país. Autoridades do 
governo brasileiro, especialmente 
do Ministério da Agricultura e das 
Relações Exteriores passaram os úl-

timos dias em intensas negociações 
com representantes dos países com-
pradores para reverter o bloqueio à 
carne brasileira.

A decisão da China de retomar as 
importações do Brasil é vista como 
um alívio dentro do governo, já que 
o país asiático é o maior comprador 
da carne produzida no país.

“A China anunciou hoje a rea-
bertura total do mercado de carnes 
brasileiras. Trata-se de atestado ca-
tegórico da solidez e qualidade do 
sistema sanitário brasileiro e uma 
vitória de nossa capacidade expor-
tadora. Nos últimos dias o Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, o Itamaraty e a rede de 
embaixadas do Brasil no exterior 

trabalharam incansavelmente para 
o êxito que se anuncia hoje”, diz a 
nota assinada por Blairo Maggi.

O texto afirma também que a re-
tomada da entrada da carne brasi-
leira na China mostra “o espírito de 
confiança mútua entre os dois países 
e a disposição para dialogar com boa 
fé”.

“Agradecemos o gesto de confian-
ça da China, nosso parceiro estra-
tégico, na credibilidade do sistema 
brasileiro”, diz o texto no encerra-
mento.

Também no sábado, o Ministério 
da Agricultura do Egito, outro país 
que havia suspendido as importações 
do Brasil, anunciou a liberação para 
a carne brasileira. (Mapa)
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Estados Unidos decidem 
manter importações de 
carne; outros seguirão
Com Hong Kong, maior importador, tratativas estão avançadas 
e documentação solicitada já foi enviada. Retirada de produtos 
no país é iniciativa de comerciantes e não de governo

Chile e Egito decidem retirar embargos à carne brasileira

Os EUA comunicaram oficial-
mente que não vão embargar 
as carnes brasileiras e seus 

derivados, embora tenham aumenta-
do a inspeção, que fazem de rotina, 
sobre produtos cárneos que impor-
tam do país, informou na sexta-feira 
(24) o ministro Blairo Maggi (Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento). 
“O embaixador americano, Michael 
McKinley, me ligou dizendo que essa 
é a posição de Sonny Perdue, indica-
do para ocupar o posto de secretário 
da Agricultura dos Estados Unidos.”

O ministro também esclareceu a 
respeito dos contatos que tem man-
tido com autoridades de outros paí-
ses, como Hong Kong e China, para 

reduzir o impacto da Operação Carne 
Fraca, da Polícia Federal, sobre as 
exportações brasileiras de proteína 
animal.

De acordo com Maggi, as tratati-
vas com Hong Kong, maior importa-
dor de carnes do Brasil, estão avan-
çadas. “Estamos conversando bem e 
já mandamos toda a documentação 
que foi solicitada por eles.” Corrigiu 
ainda a informação, sobre a notícia 
de retirada de produtos das pratelei-
ras do país: “Não é uma ação do go-
verno, mas dos comerciantes, como 
medida de precaução”.

“Nas conversas bilaterais que 
temos com eles (governo de Hong 
Kong), está tudo absolutamente nor-

mal e espero que a gente resolva o 
assunto nas próximas horas”, ressal-
tou o ministro, acrescentando que a 
Rússia também considerou suficien-
tes as providências tomadas pelo Mi-
nistério da Agricultura.

O ministro relatou ainda conver-
sas com chineses, outro importante 
mercado. “Com a China, estamos 
discutindo questões técnicas e nos 
encontramos na fase final das ne-
gociações. As autoridades chinesas 
pediram várias explicações sobre 
tudo que o está acontecendo. Ago-
ra, está bem claro para a China que 
a investigação não é sobre a qua-
lidade da carne brasileira, mas em 
relação ao comportamento de pes-
soas. Esclarecemos tudo, de modo 
transparente, e esperamos ter uma 
posição em breve.”

Maggi explicou também que não 
houve suspensão das importações 
por parte dos chineses, mas apenas 
do desembarque das mercadorias 
nos portos, até haver maior clareza 
sobre os fatos. “Não houve embar-
go”, afirmou.

Depois de resolver as questões 
emergenciais, surgidas em razão 
das investigações da PF, Maggi vai 
visitar alguns mercados. “Quero ir 
à China e a vários países compra-
dores dos nossos produtos. Vou jun-
to com uma missão especial para a 
gente restabelecer a confiança que 
tínhamos até agora.” No roteiro da 
viagem, estão Emirados Árabes, 
Kuwait, Arábia Saudita, Rússia, 
China e Hong Kong. Ele também 
pretende visitar representantes da 
Comunidade Europeia.

O governo federal informou, no 
sábado (25/3), que Chile e Egito deci-
diram retomar as importações de car-
ne do Brasil. De acordo com o comu-
nicado, a decisão foi tomada depois 
de terem recebido as informações 
técnicas das autoridades brasileiras. 
Também neste sábado, já tinha sido 
comunicado a liberação das importa-
ções brasileiras por parte da China.

De acordo com o Ministério da 
Agricultura (Mapa), os chilenos ha-
viam suspenso as importações dos 
produtos brasileiros até que fossem 
prestados os esclarecimentos por 
parte do Brasil. Com a decisão, pas-
sam a restringir apenas a mercadoria 
dos 21 frigoríficos citados nas inves-
tigações da Operação Carne Fraca.

Já os egípcios tinham interrompi-
do as compras de mercadoria ape-
nas das empresas citadas nas inves-
tigações da Operação Carne Fraca. 
Conforme o Mapa, o governo do país 
declarou estar certo de que a carne 

de frango e bovina brasileira é produ-
zida de acordo com as leis islâmicas.

“As medidas anunciadas pelos 
governos do Egito e do Chile corro-
boram a confiança da comunidade 
internacional no nosso sistema de 
controle sanitário, que é robusto e 
reconhecido mundialmente”, diz a 
nota do governo brasileiro.

No comunicado, assinado em con-
junto pelo presidente Michel Temer 
e o ministro da Agricultura, Blairo 
Maggi, o governo reafirma sua dispo-

sição em transmitir todas as informa-
ções necessárias sobre a segurança 
da produção de carne do Brasil.

Nota oficial
“O governo brasileiro informa que 

os governos do Egito e do Chile, im-
portantes parceiros comerciais, de-
cidiram normalizar as importações 
de carne do Brasil após receberem 
todos os esclarecimentos e as infor-
mações técnicas transmitidas pelas 
autoridades competentes brasileiras.

O Ministério da Agricultura do 
Egito declarou oficialmente ter cer-
teza da qualidade da carne brasileira 
após exames realizados por três di-
ferentes órgãos governamentais, que 
atestaram também que a produção 
de frango e carne bovina no Brasil 
está de acordo com as leis islâmicas.

O Serviço Agrícola e Pecuário do 
Chile (Servicio Agrícola y Ganadero) 
anunciou, hoje, que a suspensão às 
exportações brasileiras de carnes 

bovinas, suínas e de aves ficará res-
trita às 21 unidades envolvidas no 
caso, acolhendo assim a decisão que 
já havia sido tomada pelo Ministério 
de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) nesse mesmo sentido.

As medidas anunciadas pelos 
governos do Egito e do Chile corro-
boram a confiança da comunidade 
internacional no nosso sistema de 
controle sanitário, que é robusto e 
reconhecido mundialmente.

Ao agradecer por esse gesto de 
confiança e amizade, o Governo 
brasileiro renova seu interesse em 
reforçar ainda mais os laços históri-
cos mantidos com ambos os países e 
reafirma sua inequívoca disposição 
em seguir transmitindo a nossos par-
ceiros comerciais ao redor do mundo 
todas as informações sobre a segu-
rança dos alimentos produzidos no 
Brasil.”

Presidente Michel Temer 
e Ministro Blairo Maggi

Presidente Michel Temer e ministro da Blairo
Maggi (Agricultura) assinaram a nota oficial

Carne brasileira e derivados destinados aos Estados Unidos continuam com embarques liberados
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Onde realmente está o problema da carne?
As investigações sobre o mais 

novo escândalo envolvendo a car-
ne brasileira são um fato real, mas 
a ele deve ser dado seu devido ta-
manho. As falhas no sistema de fis-
calização, há muito, estão sendo 
discutidas. Aliás, trata-se de mais 
um dos inúmeros problemas exis-
tentes neste País, em termos de 
fiscalização. Agora, de uma hora 
para outra, colocar toda carne 
brasileira na mesma “vala comum” 
também é exagero. Vamos compre-
ender melhor o problema. 

O Brasil tem uma das melhores 
e maiores indústrias da proteína 
animal do mundo, que abastece 
muito bem 200 milhões de brasi-
leiros e que exporta para mais de 
150 países, de todos os continen-
tes. Sendo maior exportador de 
carne bovina e de aves, e quarto de 
suínos, o Brasil vem se destacando 
nos embarques também de ovos.

Dito isso, o setor é bem maior 

que alguns fiscais e algumas plan-
tas frigoríficas mal-intencionadas 
(cerca de 0,3% do total da capaci-
dade instalada). Lógico que o fato 
é gravíssimo, visto que cria inse-
gurança sobre todas as carnes de 
aves, boi e suína vendidas no País 
e ao exterior. 

Ao governo, cabe criar um pla-
no de ação em três etapas. Primei-
ro, apagar o incêndio; segundo, 
apresentar um novo modelo de fis-
calização; terceiro, implementá-lo. 
No curto prazo, prender, demitir e 
dar nomes aos culpados. Mostrar 
firmeza e determinação, e, claro, 
a devida amplitude do problema, 
não deixando-o maior tampouco 
minimizando-o. É preciso moder-
nizar, dando a devida importância 
que o setor tem. Criar um orga-
nismo eficiente e técnico, despro-
vido de política e repleto de me-
ritocracia, independente sem ser 
arrogante. 

Neste momento de crise, é que 
se podem surgir ideias para ousar 
nesse sentido. Transformar esse 
azedo limão numa doce limonada. 
Afinal de contas, somente dentro 
das porteiras dos produtores de 
boi são mais de 1,5 milhão de em-
pregos, bem remunerados, cujo 
conjunto familiar chega a 5,6 mi-
lhões de pessoas. Na avicultura, 
o número de pessoas envolvidas 
não difere muito. Então, antes de 
destruir um setor por algumas uni-
dades, vamos pensar bem! 

A agropecuária está para o 
Brasil assim como a indústria está 
para a China. Temos competência 
produtiva, no campo, na indústria 
e na distribuição. Foram pelo me-
nos 30 anos de pesados investi-
mentos em tecnologia, na difusão 
e na aplicação. Isso não quer dizer 
que o País é perfeito. O Brasil tem 
imenso potencial para ser mui-
to mais eficiente, especialmente 

na pecuária de corte. A falta de 
consciência das pessoas que pra-
ticaram os atos ilícitos é impres-
sionante, pois os danos econômico 
e social que isso causa são muito 
grandes, beirando milhões de em-
pregos. Milhares de pais de família 
que podem ser colocados na rua 
do dia para noite, por uma ação 
irresponsável de uns poucos. 

O fato de o caso ter sido des-
coberto por instituições e agentes 
brasileiros, dentro do País, é me-
nos pior que se tivesse ocorrido 
num país comprador. A reação 
internacional seria muito maior 
e devastadora. Neste momento, 
o interessante é mostrar ao mun-
do que o Brasil tem instituições 
sérias, capazes de detectar os 
problemas e, mais ainda, expli-
car a amplitude e dimensão desta 
ocorrência, não deixando que uma 
grande fatia da riqueza nacional 
seja destruída.

Peritos da PF contestam conclusões da Operação Carne Fraca
A Associação Nacional dos Peritos 

Criminais Federais (APCF) divulgou 
nota na terça-feira, 21, afirmando 
que as conclusões da Operação Car-
ne Fraca referentes aos danos à saúde 
pública não têm embasamento cientí-
fico, uma vez que os peritos federais 
foram acionados pela Polícia Federal 
(PF) apenas uma vez durante as inves-
tigações e que o laudo resultante des-
se trabalho não comprovou tais danos. 
Deflagrada na sexta-feira da semana 
passada, a operação investiga 21 fri-
goríficos no País.

Segundo a associação, embora a 
PF tenha à sua disposição 27 peritos 
criminais formados em medicina ve-
terinária e outras dezenas de especia-
listas nas áreas de química, farmácia/
bioquímica, medicina, agronomia e 
biologia, a participação dos especia-
listas em análise de fraudes alimen-
tares não foi devidamente empregada 
durante a condução das investigações.

“As afirmações relativas ao dano 

agudo à saúde pública não se encon-
tram lastreadas pelo trabalho cientí-
fico dos peritos criminais da Polícia 
Federal, sendo que apenas um Laudo 
Pericial da Corporação, hábil a ava-
liar tal risco, foi demandado durante 
os trabalhos de investigação, sem que 
se chegasse, no entanto, a essa con-
clusão”, diz a entidade, em nota.

A associação afirmou ainda que, 
embora a Operação Carne Fraca seja 
mais uma das ações de combate à 
corrupção da PF, ela tornou-se “uma 
clara demonstração de como o conhe-
cimento técnico e o saber científico 
não podem ser deixados de lado em 
favorecimento dos aspectos subjetivos 
da investigação criminal” e que a atu-
ação adequada dos peritos poderia ter 
“poupado o País de tão graves prejuí-
zos comerciais e econômicos”.

Questionada sobre as afirmações 
da APCF, a assessoria de imprensa da 
Polícia Federal afirmou que não co-
menta posicionamentos de entidades 

de classe vinculadas à instituição.

Falhas
O presidente da Associação Nacio-

nal dos Delegados de Polícia Federal 
(ADPF), Carlos Eduardo Sobral, afir-
mou que houve “falha de comunica-
ção” na divulgação dos resultados da 
Operação Carne Fraca, que investiga 
frigoríficos do País, por suspeita de 
venda irregular de carne e também es-
quema de corrupção entre empresas 
e fiscais do Ministério da Agricultura 
para a habilitação de frigoríficos que 
não cumpriam as normas vigentes.

A ação, que cumpriu mais de 30 
mandados de prisão e mais de uma 
centena de busca e apreensão, foi di-
vulgada como a maior da história da PF.

“A operação foi necessária, havia 
corrupção, servidores públicos en-
volvidos e alguns frigoríficos. Havia 
crime e a investigação aconteceu. 
Ao final, a nota da PF diz que foi a 
maior operação da história. Por cau-

sa do quê? Você dizer que é a maior, 
envolve uma série de variáveis com 
importância, repercussão econômi-
ca, social”, ressaltou Sobral. “Ao di-
zer que é a maior, dá uma dimensão 
muito grande, que talvez tenha gerado 
essa interpretação de que aqueles fa-
tos eram um problema sistêmico, de 
todo o mercado produtivo brasileiro”, 
completou.

O delegado considerou que, ape-
sar de a investigação ter durado dois 
anos, não significa que a saúde dos 
consumidores tenha sido colocada em 
risco. “Não tenho detalhes da inves-
tigação. Do que eu vi, quando havia 
risco de um produto chegar ao con-
sumidor, algumas medidas eram acio-
nadas para evitar isso. Você continua 
com a investigação, mas não permite 
que a saúde seja prejudicada. É algo 
comum numa investigação dessa en-
vergadura.”

As informações são do jornal O Estado 
de S. Paulo.
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A Associação Brasileira de 
Proteína Animal  (ABPA) e 
a Associação Brasileira das 

Indústrias Exportadoras de Carne 
(ABIEC) realizaram uma coletiva 
conjunta de imprensa para esclare-
cer as generalizações decorrentes 
da operação da Polícia Federal (PF), 
ocorrida na última no dia 17 de mar-
ço. Durante a coletiva, o presidente-
executivo da ABPA, Francisco Sér-
gio Turra, e o presidente da ABIEC, 
Antônio Jorge Camardelli, enfatiza-
ram que os padrões sanitários da 
indústria de proteína animal – seja 
ela bovina, suína ou avícola – são um 
modelo internacional. 

Segundo a ABPA e ABIEC, os 
eventuais desvios de conduta nas 
fábricas nacionais representam uma 
fração mínima da produção brasilei-
ra de proteína animal, devendo ser 
repudiados e combatidos. Para as 
entidades, a luta pela excelência em 
qualidade é contínua e não se pode 
contaminar a imagem do setor em 
razão de exceções isoladas. 

“A comunicação da operação po-
licial ensejou generalizações, que 
tanto o governo federal quanto as 
entidades do setor estão esclarecen-
do aos consumidores brasileiros e 
mercado internacional. Mas não fo-
mos à Brasília protestar contra a PF 
e nem estamos hoje falando contra 
ninguém. Nossa preocupação é com 
mais de 6 milhões de trabalhadores 
brasileiros, que atuam nesta cadeia 
de produção de carnes bovina, suína 

ABPA e ABIEC defendem setor de proteína animal, em que 
o Brasil é exemplo mundial e lidera mercado internacional
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Entidades reforçam qualidade das carnes bovina, suína e de aves e confiança no sistema de inspeção federal; setor emprega 
mais de 7 milhões de pessoas e representa 15% das exportações brasileiras. Brasil tem controle sanitário que é modelo mundial

e de aves. Estamos em uma missão 
patriótica, em defesa da indústria de 
proteína animal, que embarca anual-
mente 262 mil containers para 160 
países, gerando uma receita que 
representa 15% do total das expor-
tações brasileiras”, afirmou Turra, 
presidente da ABPA, entidade que 
representa as indústrias brasileiras 
de carnes suína e de aves. 

De acordo com comunicado con-
junto da ABPA e da ABIEC, é irres-
ponsável  colocar dúvidas sobre a 
qualidade da carne brasileira, tanto 
em âmbito nacional como mundial. 
“Estamos aqui, ABPA e ABIEC, jun-
tas, para solidificar aos consumido-
res do Brasil e países importadores 
a orientação que podem consumir 
com segurança sanitária as carnes 
produzidas em nosso País”, disse 
Camardelli, presidente da ABIEC.

Para Camardelli, há uma grande 
tarefa conjunta de ambas as entida-

des, frente – nas suas palavras – a 
“esta crise desnecessária”. O diri-
gente da entidade cujas empresas 
representam 91% das exportações 
brasileiras de carne bovina ressal-
tou que foi determinante a rápida 
atitude da Presidência da República 
e do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (MAPA) para 
dirimir as implicações da operação 
policial para os mercados interno e 
externo de carnes brasileiras. “Go-
verno federal, entidades do setor e 
indústria de proteína animal bra-
sileira, juntos, vamos superar esta 
situação com a verdade e a transpa-
rência”, complementou Turra. 

Atualmente, o Brasil é líder glo-
bal em exportação de carne de fran-
go, bovina e suína, exportando para 
países e regiões com elevado padrão 
de exigências como Estados Unidos, 
Japão e União Europeia, que regu-
larmente fazem visitas de inspeção 

dos rígidos sistemas de produção da 
indústria de proteína animal brasilei-
ra. “As associações representativas 
da indústria de proteína seguirão fir-
mes na defesa de um setor em que 
o Brasil é exemplo global. As carnes 
são fonte de proteína segura. As enti-
dades garantem a confiabilidade pe-
rante o consumidor”, afirmaram em 
comunicado conjunto as entidades. 
De acordo com dados do Ministério 
da Agricultura, até 2020, a produção 
nacional de carne bovina deve suprir 
44,5% da demanda mundial, enquan-
to a carne de frango terá 48,1%, e a 
suína, 14,2%. “Nenhum outro setor 
nacional tem números como esses”, 
ressalta o comunicado. 

Para os dirigentes, foram neces-
sárias décadas para que o Brasil 
construísse sua reputação interna-
cional como grande produtor e ex-
portador de carne de frango, bovina 
e suína. “A abertura de mercados foi 
lenta, país a país, uma conquista de 
todos os brasileiros. Hoje, as empre-
sas brasileiras detêm as melhores 
certificações internacionais de exce-
lência”, disse Camardelli. “Eventu-
ais restrições à importação de carne 
brasileira, além de representarem 
um retrocesso de muitos anos, im-
pactarão a economia e resultarão 
em perda de empregos e renda.

 O setor de proteínas de frango, 
bovina e suína emprega mais de 7 
milhões de pessoas e representa 
15% das exportações brasileiras”, 
adicionou Turra. 

Jorge Camardelli, presidente da ABIEC e Francisco Sérgio Turra, presidente da ABPA

FOtOS | REPRODUÇÃO
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IQUe De oLHoF
Produtor rural só deve 
declarar IR se teve ganhos 
superiores a R$ 142 mil 
no ano passado
Receita diz que produtores também devem 
entregar o IR para compensar prejuízos 

Quando a receita bruta 
total auferida no ano-
calendário não exce-

der a R$ 56 mil, é permitida 
a apuração mediante prova 
documental, dispensada a 
escrituração do livro-caixa, 
encontrando-se o resultado 
pela diferença entre o total 
das receitas e o das despesas/
investimentos.

Os contribuintes que exer-
ceram atividades em ambien-
tes rurais ao longo do ano 
passado estão obrigados e 
entregar a declaração caso 
tenham obtido receita bru-
ta em valor superior a R$ 
142.798,50.

Nesses casos, a especia-
lista em imposto de renda da 
Imposto Rápido Eliana Lopes 
afirma que a declaração deve 
ser preenchida como pessoa fí-
sica e a atividade rural precisa 

ser detalhada de acordo com o 
tipo de produção. 

A Receita afirma que tam-
bém são obrigados a entregar 
o documento os produtores 
que pretendem compensar 
prejuízos de anos-calendário 
anteriores ou do próprio ano-
calendário de 2016.

De acordo com o Fisco, o 
resultado da atividade rural, 
quando positivo, integrará a 
base de cálculo do imposto. 
Para sua apuração, as receitas, 
as despesas e os investimentos 
são computados mensalmente 
pelo regime de Caixa Econômi-
ca Federal.

O resultado da exploração 
da atividade rural exercida 
pela pessoa física é apurado 
mediante a escrituração do 
livro-caixa, abrangendo as re-
ceitas, as despesas, os investi-
mentos e demais valores que 
integram a atividade.
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Justiça garante devolução de dinheiro do Plano Collor a agricultores
Estudando as intervenções econômicas 

feitas por governantes do Brasil nos últi-
mos cinquenta anos constata-se que o povo 
brasileiro foi bastante prejudicado nestas in-
tervenções que sempre, em última análise, 
oneram aqueles que produzem a riqueza do 
país.

O Plano Collor foi o mais agressivo, vi-
sando reforço dos cofres públicos, como 
primeira medida de seu desastroso governo 
decretou as medidas catastróficas de nos-
so conhecimento, sacrificando a população 
como um todo atingindo e penalizando a 
classe produtiva trazendo enormes prejuízos 
ao povo brasileiro e em especial aos agricul-
tores e ao agro negócio.

Nosso estado é uma das alavancas do pro-
gresso deste país e os produtores rurais de 
Mato Grosso do Sul tomaram empréstimos 
junto ao Banco do Brasil na modalidade de-
nominada Cédula de Crédito Rural, inserida 
no sistema de crédito rural criado pela Lei 
4.829 de 05.11.65, para atender a política 
agrícola nacional, previstos no art. 187 da 
CF., mas foram atingidos, em março do ano 
de 1990 por uma cobrança indevida prati-
cada pelo Banco do Brasil tendo enormes 
prejuízos à época do plano Collor que podem 
e devem ser reparados.

Ao invés de se ater à lei e as normas vi-
gentes naqueles difíceis dias, o Banco do 
Brasil que deveria cobrar a correção mone-
tária medida pelo BTNF, que era a que me-
dia a variação a ser pagos na poupança, e 
demais índices também atrelados a variação 
da poupança, no caso OTN, que também era 
atrelada ao BTNF que era a referência dos 
rendimentos da poupança, o banco cobrou 
a correção monetária medida pelo IPC, que 
na época foi de 84,32% enquanto que o ín-
dice correto que deveria ter sido aplicado 
BTNF, OTN, variação da poupança, ou seja, 
todos atrelados a variação da poupança, foi 
de 41,28%.

Ocorre que o Ministério Público que vem 
defendendo direitos com veemência, com 
apoio da entidade OAB e da grande maio-
ria dos advogados entre os quais este que 
tece considerações aqui registradas, propôs 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA em. 1994 e no final 

de 2014 o STJ, declarou a ilegalidade da 
atitude do Banco do Brasil, e determinou 
a redução dos percentuais de correção 
monetária de aplicados nos contratos de 
financiamento rural corrigidos pelos índi-
ces da poupança meses em março/abril de 
1990, de 84,32% e 74,6%, para 41,28%, e 
como esta decisão foi tomada em ação civil 
pública mesmo quem não ajuizou a ação na 
época pode buscar seus direitos pois trata-
se de decisão ERGA OMNES, ou seja, seus 
efeitos atingem todos os produtores rurais 
que celebraram contrato com o Banco do 
Brasil por meio de Cédula de Crédito Rural 
pois teve a procedência confirmada pelo 
STJ, restando tão somente uma decisão 
de recurso denominado embargos infrin-
gentes que está pendente de decisão no 
STF, frise-se sem possibilidade de alterar 
decisão do STJ.

Por esta decisão, o Banco do Brasil, que 
à época cobrou uma correção de 87,33% 
está sendo demandado por produtores ru-
rais que tiveram prejuízos e os do nosso 
Mato Grosso do Sul podem e devem ingres-

sar nos autos com EXECUÇÃO PROVISÓRIA 
DE SENTENÇA face ao banco que com cer-
teza serão ressarcidos.

Transcrevo manifestação do Ilustre Dr. 
GeisonBissolotti ao nosso colega no estudo 
e parecer sobre o tema Dr. José Maria Bit-
tencourt Barbosa Jr sobre a necessidade de 
reparação, advogados associados que somos:

“O direito a devolução das diferenças do 
Plano Collor ao agricultores e demais pro-
dutores rurais tem sua origem na época da 
hiperinflação na qual os contratos de finan-
ciamento rural sofriam correções mensais 
de seus valores, mas estas correções não 
eram de 0,4% ou 0,8% como nos dias de 
hoje, mas muitas vezes de mais de 100% de 
forma que as dívidas chegavam a dobrar de 
um mês para o outro. Neste cenário, foi que 
em março de 1990 o Banco do Brasil corrigiu 
todos os contratos de financiamento rural 
em vigência por índices que variavam entre 
74,6% e 84,32%, o que foi ilegal, visto que 
na época o valor o índice que deveria ter 
sido aplicado era de 41,28%. Agora imagine 
você o tamanho da diferença, para exempli-
ficar, se a pessoa estivesse devendo 1.000, 
ela poderia ficar devendo 1.843,20 ao invés 
de 1.412,80, o que é uma diferença de qua-
se 50% sobre o valor original, no entanto 
isto não é tudo, pois sobre estas diferenças 
continuaram a ser aplicado juros e correção 
monetária, e considerando o tempo, é de um 
valor gigantesco que estamos falando.”

Desta forma, com o intuito de colaborar 
com nossos produtores rurais informamos 
que todo produtor que teve sua safra finan-
ciada no mês de março de 1990 deve com-
pilar documentos que porventura tenham 
guardado, porém ao serem assessorados 
buscas poderão ser feitas e o importante e 
deixarconsignado com a responsabilidade 
profissional de advogado que todo produtor 
atingido à época tem, de imediato, o direito 
de ingressar com a referida Ação de Execu-
ção Provisória de Sentença que por certo 
será ressarcido, basta para tanto constituir 
advogado. “Aquele que não luta pelo seu di-
reito não digno de tê-lo”.
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canal 183 da Net pelo Agrobrasil tV

Ministro Blairo Maggi
garante presença na

abertura da Expogrande
Maior feira agropecuária do Centro-Oeste
acontece de 30 de março a 9 de abril no
Parque de Exposições Laucídio Coelho

INFORME PUBLICITÁRIO

NOTa dE EsCLaRECIMENTO
A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) e a Fenapec (Frente Nacional da 

Pecuária), reunidas nesta oportunidade, vêm a público e a bem da verdade, esclarecer que:

1) De forma atabalhoada e violando princípios gerais do inquérito a Polícia Federal, ao divulgar 
informações sobre as investigações da Operação Carne Fraca, acabou fazendo de um fato isolado 
uma generalização que afetou a cadeia produtiva da carne como um todo. Ninguém conhece por 
quais razões a PF esperou por 2 anos para trazer à tona suspeitas sobre 3 frigoríficos e que tiveram 
atividades suspensas. Isso de um universo de quase 5 mil unidades;

2) É preciso alertar a população que os frigoríficos de Mato Grosso do Sul ou mesmo produtores 
sul-mato-grossenses não estão envolvidos nas denúncias da operação, que apurou que de 11 mil 
funcionários do Ministério da Agricultura 33 deles são acusados de fazer vistas grossas na fiscalização 
de produtos de origem animal para beneficiar empresários inescrupulosos;

3) Igualmente é preciso esclarecer ao consumidor brasileiro que a pecuária de Mato Grosso do Sul 
é de longe a melhor do País, que há tempos investe em melhoramento genético, em nutrição, mão de 
obra qualificada, boas práticas agropecuárias e manejo sanitário adequados, o que garantiu no ano 
passado que o MS passasse a integrar a seleta lista de exportadores para o mercado consumidor 
mais exigente do mundo – os Estados Unidos;

4) A carne sul-mato-grossense, até chegar ao prato, passa por rigoroso controle de qualidade, que 
começa desde antes da porteira, passando por fiscalização federal e estadual e, ainda, nas gôndolas 
dos supermercados é submetida a meticuloso monitoramento da vigilância sanitária, para garantir um 
padrão de qualidade digna de países de Primeiro Mundo; 

5) Inadmissível é a postura policial, que num rompante holywoodiano e sem amparo técnico, tenta 
elevar à máxima potência um fato isolado que está muito claro que receberá o tratamento administra-
tivo e penal adequado, até a exemplar punição dos fiscais que se envolveram em atos de corrupção 
para burlar a lei e auferir vantagens ilícitas.

6)  Das 21 unidades frigoríficas investigadas pela Polícia Federal, três delas foram autuadas e 
tiveram suas atividades suspensas. E ressaltamos, dos 11 mil fiscais do Ministério da Agricultura, 33 
deles estão sendo investigados;

7)  A Acrissul e a Fenapec repudiam veementemente a forma com que os fatos investigados pela 
Polícia Federal foram divulgados, de maneira exagerada, abusiva, desproporcional e irresponsável, 
ignorando a relevância que o setor agropecuário tem para a sustentabilidade da economia nacional. 

8) Defendemos a investigação criteriosa e também a punição exemplar de todos os envolvidos, 
assim como também é preciso punir o excesso da Polícia Federal, que de forma irresponsável agiu 
para causar danos à imagem daqueles que foram arremessados à vala comum e atingidos de maneira 
generalizada.

9) Clamamos para que a população mantenha a costumeira confiança nos pecuaristas sul-mato-
grossenses, que investe todos os seus esforços para entregar na mesa do brasileiro todos os dias 
uma carne de boi criado a pasto, sob os mais rigorosos padrões de qualidade. 

10) Mantemos nossa confiança nos poderes constituídos, mas repudiamos o terrorismo utilizado 
para o abuso de autoridade.

Assim, esperamos que a verdade seja restabelecida.

Campo Grande (MS), 20 de Março de 2017.

aCRIssUL 
associação dos Criadores de Mato Grosso do sul
Jonatan Pereira Barbosa - Presidente

FENaPEC
Frente Nacional da Pecuária
Jonatan Pereira Barbosa - sec. Geral

O Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, se-
nador Blairo Maggi confirmou 
sua vinda para a solenidade de 
abertura da 79ª Expogrande, no 
dia 30 de março.

Na ocasião, o presidente da 
Acrissul, Jonatan Pereira Barbo-
sa, irá receber também, os go-
vernadores Reinaldo Azambuja 
e Pedro Taques, de Mato Grosso 
do Sul e Mato Grosso, respec-
tivamente, além do prefeito de 
Campo Grande Marcos Trad.

Para Jonatan Barbosa, esta é 
a oportunidade para todos os as-
sociados, produtores rurais, sim-
patizantes e público em geral, de 
mostrar o apoio à cadeia produ-
tiva neste momento. “Nosso ti-
moneiro estará aqui e queremos 
outorgar-lhe todo nosso apoio”, 
enfatizou.

A solenidade será realizada 

no Tatersal de Elite 1 “Fabio 
Zahran”, às 19h no Parque de 
Exposições Laucídio Coelho, 
em Campo Grande (MS), onde 
está sediada a Acrissul (Asso-
ciação dos Criadores de Mato 
Grosso do Sul), entidade pro-
motora do evento.

79ª Expogrande
A 79ª Expogrande acontece 

entre os dias 30 de março e 09 de 
abril no Parque de Exposições 
Laucídio Coelho, em Campo 
Grande (Mato Grosso do Sul), e 
conta extensa agenda de leilões, 
competições e palestras técnicas, 
além de shows e oportunidades 
facilitadas de negócios.

SERVIÇO:
Mais informações diretamen-

te na Acrissul pelo telefone (67) 
3345-4200.

Presença do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, é bastante aguardada em MS

FOtO | DIvUlgAÇÃO
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DAtA DIA HS EvENtO lOCAl

04/03 sÁBADO 12 Hs 7º lEIlÃO KING HORsE sAlE TATERsAl 1 

25/03 sÁBADO 12 Hs 41º lEIlÃO NElORE ms E 24º lEIlÃO NElORÃO mATRIzEs EsTâNcIA ORsI

27/03	 2ª-feira	 20:30	hs	 7º	leilão	tabapuã	tro	 canal	do	boi

28/03	 3ª-feira	 20	hs	 6º	leilão	de	corte	especial	comitiva	 tatersal	2

29/03	 4ª-feira	 19	hs	 1º	leilão	parceiros	do	nelore	 tatersal	1

30/03	 5ª-feira	 20	hs	 17ª	leilão	bpw	 tatersal	1

31/03	 6ª-feira	 19	hs	 2ª	leilão	muladeiros	do	ms	 tatersal	2

31/03	 6ª-feira	 19	hs	 3º	leilão	neloraço	matrizes	 tatersal	1

31/03	 6ª-feira	 20	hs	 leilão	virtual	de	corte	novilhas	prenhas	 virtual

1º/04	 sábado	 12	hs	 15º	leilão	touros	e	matrizes	ipb	 estância	ipb

1º/04	 sábado	 20	hs	 3º	leilão	de	cavalos	crioulo	gen.	aditiva	e	convidados	 tatersal	1

02/04	 domingo	 10	hs	 leilão	de	ovinos	(asmaco)	 tatersal	2

02/04 DOmINGO 12 Hs 17º lEIlÃO vRjO TERRA NOvA

03/04	 2ª-feira	 20	hs	 30ª	leilão	max	qm	 tatersal	1

03/04	 2ª-feira	 20	hs	 7º	leilão	elite	senepol	san	&	convidados	 tatersal	2

04/04	 3ª-feira	 20	hs	 5º	leilão	agropecuária	menta	 tatersal	1

04/04	 3ª-feira	 20	hs	 2º	leilão	deusas	senepol	cmi	e	convidados	 tatersal	2

05/04	 4ª-feira	 20	hs	 leilão	virtual	gir	e	girolanda	genética	aditiva	e	convidados	 espaço	gourmet

05/04	 4ª-feira	 20	hs	 leilão	pérolas	do	senepol	 tatersal	2

06/04	 5ª-feira	 20	hs	 leilão	pecuária	br	 tatersal	1

06/04	 5ª-feira	 20	hs	 leilão	touros	senepol	reprodutores	 tatersal	2

07/04	 6ª-feira	 20	hs	 leilão	liquidação	nelore	pintado	faz.	santa	joana	 tatersal	2

08/04 sÁBADO 19 Hs lEIlÃO DE cORTE cAPITAlIzA TATERsAl 2

08/04 sÁBADO 20 Hs 2º lEIlÃO PANTANEIRO RANcHARIA E cONvIDADOs TATERsAl 1

08/04 sÁBADO 20 Hs lEIlÃO DE cORTE cAPITAlIzA TATERsAl 2

09/04 DOmINGO 12 Hs lEIlÃO DE cORTE cAPITAlIzA TATERsAl 2   
  

mais	informações:	(67) 3345-4200	–	acrissul	–	acrissul@terra.com.br

agenda	de	leilões 

79ª	expogrande

Boletim dA Acrissul - AssociAção dos criAdores de mAto Grosso do sul 
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Julgamento de animais movimenta Expogrande 2017
Neste ano, durante a 79ª Expogran-

de, que acontece entre os dias 30 de mar-
ço e 09 de abril no Parque de Exposições 
Laucídio Coelho em Campo Grande 
(MS), diversas provas, julgamentos e 
exposições de animais movimentam a 
feira.

Já no dia 29 de março começa a ex-
posição morfológica do cavalo da raça 
Crioula, que se estende até o dia 02 de 
abril na Pista de julgamento Centro 
Equestre Acrissul. O julgamento mor-
fológico será nos dias 05 e 06, às 8h na 
mesma pista.

No dia 03 de abril a pesagem de bo-
vinos da raça SINDI, na balança oficial 
do parque, está marcada para as 8h e o 
julgamento, marcado para o dia 09, na 
pista de bovinos. A raça Tabapuã será 
pesada no dia 05 de abril às 8h e julgada 
no dia 06, no mesmo horário.

Ainda no dia 06, às 8h, será reali-
zado o julgamento morfológico do Ca-
valo Pantaneiro na Pista de julgamento 

Centro Equestre Acrissul. Das 13h às 
17h, a Associação dos Criadores Cava-
lo Pantaneiro do MS promoverá provas 
equestres na pista de provas.

No dia 07 e 08 de abril, a 18ª Ex-
pogrande Arabian Show encantará os 
amantes do Cavalo Árabe. Na sexta-
feira às 8h, na balança oficial da Acris-
sul, os bovinos da raça Nelore serão 
pesados e, no mesmo horário, na pista 
de julgamento de bovinos, está marca-
do o julgamento da raça Girolando. 
Também às 8h, na pista de julgamento 
Centro Equestre Acrissul, será o julga-
mento morfológico do Cavalo Pantanei-
ro, e das 8h às 16h, provas equestres de 
maniabilidade acontecerão na pista de 
provas.

No dia 08 e 09, às 8h, os bovinos da 
raça Nelore serão julgados na pista de 
bovinos. No sábado, no mesmo horário, 
na pista de julgamento Centro Equestre 
Acrissul, serão julgados os cavalos da 
raça Árabe.

FOtOS | ARQUIvO vIA lIvRE
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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)

Quando o despreparo técnico
enfraquece as instituições

A operação deflagrada pela 
Polícia Federal em meados de 
março, denominada “Carne fra-
ca”, além de denotar um péssimo 
mau gosto na escolha pelo nome, 
também revelou o total despre-
paro da Polícia Federal ao liberar 
dados e informações até então si-
gilosas no inquérito policial que, 
de forma catastrófi ca acabou afe-
tando toda a cadeia da pecuária.

De fato, a qualidade da carne 
brasileira, seja bovina, suína ou 
de aves, jamais foi alvo das in-
vestigações da Polícia Federal. 
O que pretendia a malfadada 

Operação Carne Fraca era des-
cobrir uma rede de corrupção 
envolvendo fi scais do Ministério 
da Agricultura que, em troca de 
vantagens ilícitas, estavam agin-
do de maneira criminosa na faci-
litação de operações envolvendo 
frigorífi cos.

Na verdade, de cerca de 11 
mil funcionários a suspeita inves-
tigada recaiu sobre 33 fi scais. E 
de quase 5 mil unidades frigorífi -
cas em todo o Brasil, 3 delas tive-
ram suas atividades embargadas 
e 18 estão sob vigilância total da 
fi scalização do Mapa.

Penso que o ilícito precisa 
ser apurado, responsabilizado e 
punido. Entretanto, a operação 
policial deve ser feita de ma-
neira comedida, sem exageros, 
sem espetáculos, sem pretender 
adiantar-se aos juízes – estes sim 
com poderes para condenar, não 
a polícia através da execração 
pública.

Defendemos, assim como já 
dizemos em nota oficial, a in-
vestigação criteriosa e também 
a punição exemplar de todos os 
envolvidos, assim como também 
é preciso punir o excesso da Po-
lícia Federal, que de forma irres-
ponsável agiu para causar danos 
à imagem daqueles que foram ar-
remessados à vala comum e atin-
gidos de maneira generalizada.

O Mato Grosso do Sul não 
está envolvido em escândalos 
da Carne Fraca, nem suas in-
dústrias, nem os seus fiscais 
agropecuários e muito menos os 
produtores rurais. É preciso dei-

xar isso muito claro, que a carne 
produzida em nosso Estado é a 
melhor do mundo, que o pecua-
rista sul-mato-grossense inves-
te há décadas em melhoramento 
genético, em boas práticas agro-
pecuárias, em manejo nutricio-
nal e sanitários adequados, tudo 
para levar do pasto das fazendas 
ao prato do consumidor uma car-
ne natural, livre de promotores 
de crescimento, livres de doen-
ças. É um gado criado a pasto, 
de forma precoce e de maneira 
a garantir sabor, quantidade e 
qualidade.

Sabemos que demandará 
tempo para retomarmos todos 
os mercados perdidos pela inge-
rência de autoridades policiais 
despreparadas, mas o que im-
porta agora é que a verdade seja 
restabelecida e que o consumi-
dor continue acreditando e tendo 
confi ança no produtor rural, que 
é o elo da cadeia mais afetado 
nesse momento.

Governo do Estado vem com boas expectativas para a Expogrande 
O maior evento do agronegócio do 

Mato Grosso do Sul e um dos maiores 
do Brasil, a Expogrande conta, mais 
um ano, com a parceria do Governo 
do Estado para sua realização.

Durante a reunião, o presidente da 
Acrissul, Jonatan Pereira Barbosa e 
parte da diretoria da entidade rece-
beu a resposta positiva do apoio do 
governador Reinaldo Azambuja na 
realização da 79ª Expogrande.

Reinaldo confirmou a presença 
física do governo com o gabinete iti-
nerante e as linhas de financiamento 
disponibilizadas por meio dos recur-
sos do Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Centro-Oeste (FCO), 
que ultrapassam mais de R$ 2 bilhões.

“Vamos montar o gabinete itine-
rante, como fizemos em 2016, para 
atender o setor rural. Vamos parti-
cipar todo o secretariado e eu, aten-
dendo as demandas do segmento 
produtivo. Além disso os produtores 
rurais, industriais e comerciais po-
derão usufruir de R$ 2,3 bilhões em 
recursos disponibilizados pelo FCO 
para investimento, fomento e aquisi-
ção de novas tecnologias. Seguimos 
com transferência de apoio financei-
ro para a feira porque é um setor que 
tem dado uma boa dinâmica de cres-

Reunião com governador Reinaldo Azambuja garanti u mais um ano de apoio à Expogrande

cimento e desenvolvimento em MS”, 
ressaltou Reinaldo.

O presidente da Acrissul falou 
sobre a importância do setor para a 
economia. “Reinaldo é um grande 
parceiro do setor rural e consequen-
temente do agronegócio. Esse ano es-
peramos movimentar em torno de R$ 
50 milhões podendo chegar ao dobro. 
Teremos a participação dos bancos 
oficiais que são o Banco do Brasil e 
Sicredi com oferta de crédito; as refor-

mas para o conforto do público e dos 
animais, com novos ambientes, baias 
e receptivos; os shows, dias de entrada 
franca para todo mundo poder se di-
vertir e diversas outras atrações. Acre-
dito que essa edição vai bater todos os 
recordes já registrados anteriormen-
te”, citou Jonatan.

Segundo o governador, “a Expo-
grande é a maior feira de agropecuá-
ria de Mato Grosso do Sul. Avaliamos 
o ambiente como positivo, discutimos 

linhas de financiamento e fomento. A 
feira traz nova tecnologias, inovação, 
pesquisa e os expositores com aqui-
lo que têm de excelência. Não tenho 
dúvida que essa parceria construída 
com a Acrissul e entidades represen-
tativas do setor rural, será de grande 
sucesso”.

AGENDE-SE
A 79ª Expogrande acontece entre 

os dias 30 de março e 09 de abril no 
Parque de Exposições Laucídio Coe-
lho, em Campo Grande (Mato Grosso 
do Sul), e conta extensa agenda de lei-
lões, competições e palestras técnicas, 
além de shows e oportunidades facili-
tadas de negócios.

CÂMARA ITINERANTE
No dia 05 de abril, a Câmara Mu-

nicipal de Campo Grande realizará 
uma sessão da Câmara Participativa 
durante a programação da 79ª Expo-
grande.

Com o tema “Políticas públicas 
municipais para o desenvolvimento 
do agronegócio”, a sessão deverá reu-
nir, além dos vereadores da cidade, 
representantes do agronegócio, pro-
dutores rurais, estudantes e a popula-
ção interessada no tema.
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16
Con�ira as últimas 
notícias do mercado 
agrícola brasileiro.

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

Safra 2016/17 indica 
margem positiva com soja, 
mostra estudos do Cepea

No Nordeste, região que apresentou os preços de nivelamento mais 
altos, o melhor resultado é obti do por produtoresde Balsas (MA)

FOtO | CBSOJA

O 
preço denivelamento 
(valor mínimo para 
cobrir o custo opera-
cional efetivo – COE)
da soja tolerante ao 
herbicida e resisten-

te a lagartas (comercialmente co-
nhecido como Intacta) para a safra 
2016/17 está menor que a cotação da 
saca comercializada nas principais 
regiões produtoras do País, indican-
do margem positiva ao sojicultor, se-
gundo cálculos doCepea (Centro de 
Estudos Avançados em Economia 
Aplicada), da Esalq/USP, realizados 
em parceria com a CNA (Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do 
Brasil).

O melhor resultado fi ca com Cas-
cavel (PR), ondea oleaginosa foi ven-
dida a R$ 65,87/sc em jan/17, ante 
um preço de nivelamento calculado 
em R$ 37,51/sc, considerandoum 
COE médio de R$ 2.438,10/ha de fe-
vereiro a outubro de 2016 – período 
de maior comercialização de insu-
mos para a produção de soja – e uma 
produtividade média esperada, para 
esta temporada,de 65 scs/ha.Como 

resultado, o sojicultor paranaense-
obtém margem de R$ 1.843,45/ha.

Em Rio Verde (GO), o preço de ni-
velamento foi calculado em R$ 38,74/
sc para um COE de R$ 2.324,23/
ha,antea média da saca de sojade R$ 
65,37 em jan/17, resultando num sal-
do positivo de R$ 1.597,97/ha.

Em Mato Grosso, as regiõesa-
companhadas pelo Cepea também 
apresentam resultados positivos. 
Em Sorriso, a média do COE é de 
R$ 2.417,27/ha e, com a expectati-
va de produtividade média próxima 
de 60 sc/ha, o preço de nivelamen-
to obtido foi de R$ 40,29/sc. Com a 
cotação média da sacade sojaem ja-
neiro atingindo R$ 58,35, a margem 
estimada é positivaem R$ 1.083,73/
ha.Em Primavera do Leste, o saldo 
foi calculado emR$ 1.057,13, a partir 
de umpreço de nivelamento de R$ 
42,16/sc e da média da saca de soja 
emjan/17de R$ 59,78.Nessa praça, o 
COE médio de fev/16 a out/16 foi de 
R$ 2.529,67/ha e a produtividade é 
esperada em 60scs/ha.

No Sul do País, as margens obti-
das foram semelhantespara sojicul-

tores dePasso Fundo (RS) e Chapecó 
(SC). Na região gaúcha, o COE mé-
dio para soja Intactade R$ 2.878,69/
ha e a expectativa de produtividade 
de 65 sc/haresultaram em um preço 
de nivelamento de R$ 44,29/sc, an-
tea cotação média da soja em jan/17 
de R$ 66,63/sc. Assim, o saldo po-
sitivo foi estimado em R$ 1.452,26/
ha. Em Chapecó, a margem é de R$ 
1.372,21/ha, considerando-se a mé-
dia da soja comercializada em jan/17, 
deR$ 67,46/sc, e o preço de nivela-
mento deR$ 46,35/sc, obtido a partir 
de um COE médio de R$ 3.012,59/
ha e uma produtividade média de 65 
sc/ha.

No Nordeste, região que apresen-
tou os preços de nivelamento mais 
altos, o melhor resultado é obtido 
por produtoresde Balsas (MA), com 

margem positiva de R$ 1.233,86/ha. 
Nessa região, o COE médio foi de R$ 
2.410,99/ha e a produtividade espe-
rada, de 55 sc/ha, resultando em um 
preço de nivelamento de R$ 43,84/
sc, ante a média de R$ 66,27 da saca 
de soja comercializada na região em 
jan/17.

Em Luís Eduardo Magalhães, oes-
te da Bahia, o saldo positivo foi calcu-
lado emR$ 464,49/ha. O COE médio 
nessa região foi deR$ 3.047,82/ha, 
26% superior ao da praça maranhen-
se, devido principalmente aos gas-
tos com fungicidas. Diante do COE 
elevado e da produtividade esperada 
em 53sc/ha, o preço de nivelamento 
de Luís Eduardo Magalhães foi de 
R$ 57,51/sc, ante uma cotação média 
da saca de soja de R$ 66,27/sc em 
jan/17.
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Plantando Tecnologia e Colhendo Resultados.

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

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

Alta Tecnologia
Maior Vida Útil
Ótima Reflexão

Solar

Melhor Custo Beneficio
Melhor Resistência

Melhor Matéria-prima
Melhor Garantia

SUPERLONA
Lonas para Silagem

Cobertura de Adubo
Cobertura de Calcário

Coberturas de Algodão

Ribas do Rio Pardo,município 
localizado em Mato Grosso do Sul 
foi o cenário dos primeiros passos 
trilhados pela família Renck Real, 

gaúchos empreendedores que es-
colheram o estado pantaneiro para 
investir em um sonho que nasceu 
modesto, a pequena loja de produtos 

gronegócIo S.aA

FOtOS | DIvUlgAÇÃO

Líder no mercado da homeopatia animal na América Latina, a Real H produz e comercializa ainda uma vasta linha de mais de 80 produtos destinados à nutrição animal. É pura eficiência

Real H completa 32 anos de dedicação à nutrição e saúde animal
agropecuários quetornou-se a Real H 
Nutrição e Saúde Animal, empresa 
que completou 32 anos no dia 8 de 
fevereiro de 2017. A empresa está 
com estande na Expogrande 2017, 
feira agropecuária que acontece de 
30 de março a 9 de abril no Parque 
de Exposições Laucídio Coelho, em 
Campo Grande (MS).

Atualmente sediada em Campo 
Grande (MS) a Real H conta com 298 
funcionários e desenvolve produtos 
destinados à nutrição de bovinos, ovi-
nos, caprinos, equinos e suínos, isto é, 
rações, proteicos, suplementos mine-
rais, entre outros. 

Com relação à saúde animal é 
pioneira no uso da Homeopatia Po-
pulacional - método desenvolvido 
pelo médico-veterinário, Prof. Dr. 
Claudio Martins Real - que tem por 
objetivo promover a produtividade e 
a lucratividade através da redução 
do estresse dos animais e também 
da racionalização do uso de medica-
mentos químicos nas propriedades 
rurais, reforçando os compromissos 
da empresa com as questões ambien-
tais e de preservação. 

Quanto à saúde dos pequenos 
animais, em 2009 a Real H lançou a 
linha Homeo Pet, específica para o 
tratamento de cães, gatos e outros 
animais de companhia, inclusive ani-
mais silvestres.  

Crescimento
Ainda que o cenário econômico 

do país não esteja atravessando um 
momento favorável, a empresa não 
para de crescer. Houve ampliação 
no laboratório homeopático, contra-
tação de novos funcionários e inves-
timentos na fábrica de produtos para 
a nutrição.

Para facilitar à logística e armaze-
namento dos produtos e, consequen-
temente, trazer mais conforto e pra-
ticidade no atendimento ao cliente 
e distribuição dos produtos, todas 
as filiais da empresa ganharam no-
vos endereços e maior estrutura em 
2016. As unidades estão localizadas 
nos municípios de Cuiabá (MT), Ji-
Paraná (RO), Betim (MG) e em bre-
ve, será inaugurada nova unidade em 
Cascavel (PR).

 Além do investimento nas filiais, a 
Real H possui uma rede de distribuido-
res e representantes em diversas regi-
ões do Brasil e Paraguai. “Em tempos 
de desequilíbrio econômico estamos 
trabalhando focados no êxito, saindo 
do obvio da morosidade e abraçando 
novas ideias”, destacou o médico-ve-
terinário Marcelo RenckReal, Diretor 
Comercial da Real H.

Os produtos com a marca Real H 
estão presentes no cocho de apro-
ximadamente 20 milhões de cabe-
ças. Em 2016 o número de novos 
clientes que investiram na compra 
dos produtos também cresceu,o que 
evidencia o interesse dos pecuaris-
tas nos resultados obtidos com a 
homeopatia veterinária e a nutrição 
funcional.

Para o Diretor Marcelo Real, o 
empreendedorismo e capacidade de 
crescimento da empresa esta agrega-
do ao DNA da diretoria, dos acionistas 
e principalmente da equipe. “O que 
sabemos fazer é trabalhar. Então eu 
acredito que a nossa missão é essa, de 
fazer bem feito aquilo que fazemos e 
de buscar o desafio, eu acredito que, 
o que nos motiva é o desafio da con-
quista, este talvez seja o grande mar-
co desta energia que nos move para 
frente”. 
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Carne bovina vem ganhando competitividade em relação à carne suína

Análise

Análise

JUliAnA PilA – 
Zootecnista – Da Scot Consultoria

iSABellA cAmArgo – 
Zootecnista – Da Scot Consultoria

Em um ano de retração do poder de com-
pra, como o que aconteceu em 2016 e em 
janeiro de 2017,acontece uma procura por 
fontes de proteína animal de menor custo 
como é o caso da carne suína.

Este aumento na demanda e o bom de-
sempenho da exportação permitiu que os 
preços da carne suína subissem.

Em 2016, o volume exportado foi 33,49% 
maior que em 2015 e o faturamento subiu 
16,65%(MDIC).

Em janeiro, esse bom ritmo continuou. Fo-
ram exportadas 61,55 mil toneladas, a maior 
quantidade para janeiros da série histórica 
que começou em 1997.Em relação a janei-
ro de 2016 o volume exportado foi 35,46% 
maior. E em relação a dezembro a alta foi 
de 25,41%.

Assim, com os frigoríficos mantendo os es-
toques enxutos, comprando comedidamente 
e com a exportação, a carcaça de suíno no 
atacado, subiu 54,8%, quando comparamos 
o preço médio de fevereiro (até dia 20), cuja 
cotação foi de R$7,00/kg, em relação a fe-
vereiro/16.

A carne bovina, por sua vez, tem sofrido 
com a menor demanda. Os frigoríficos têm en-
contrado dificuldade para escoar a produção. 
A cotação do boi casado de bovinos castrados 
caiu 3,8% em um ano.

A alta expressiva da carne suína e a queda 
da cotação da carne bovina têm feito com que 
a proteína bovina ganhe competitividade fren-

Poder de compra do produtor 
de leite melhora em 2017

A previsão de uma boa produ-
ção de milho e a colheita da safra 
de verão 2016/2017 são os princi-
pais fatores de quedados preços no 
mercado interno.

Segundo levantamento da Scot 
Consultoria, em fevereiro, os ne-
gócios ocorreram entre R$35,50 e 
R$36,00 por saca de 60 quilos, sem 
o frete,na região de Campinas-SP.

Os preços vigentes estão 16,7% 
abaixo do registrado no mesmo pe-
ríodo do ano passado, em valores 
nominais.

No caso do farelo de soja, a co-
lheita da safra e os recuos do dó-
lar em relação real pressionaram 
as cotações da soja grão e, conse-
quentemente, do farelo.

Em São Paulo, a tonelada do 
farelo ficou cotada, em média, em 
R$1.208,91, sem o frete.Na com-
paração com fevereiro do ano pas-

sado, o insumo está custando 5,6% 
menos.

No caso do preço do leite pago 
ao produtor, na comparação anual 
houve alta de 10,5%. O preço mé-
dio em São Paulo ficou em R$1,144 
por litro, sem o frete no pagamento 
de janeiro referente ao leite entre-
gue em dezembro.

A sustentação do mercado é 
devido a queda na produção nas 
principais bacias leiteiras e maior 
movimentação no mercado ataca-
dista.

Com esse cenário, as relações 
de troca com os principais alimen-
tos concentrados melhoraram para 
o produtor. Veja a figura 1.

Em São Paulo, em fevereiro foi 
possível comprar 1,94 quilo de mi-
lho com o valor de um litro de leite. 
Ou seja, o poder de compra do pro-
dutor melhorou 32,5% em relação 

a fevereiro do ano passado.
No caso do farelo de soja, a re-

lação de troca em fevereiro ficou 
em 0,96 quilo de farelo adquiridos 
com um litro de leite, 17,0% mais 
que igual período de 2016.

Considerações finais
A queda nas cotações dos princi-

pais componentes da dieta, somada 
as altas de preços do leite ao pro-
dutor são fatores positivos para a 
atividade leiteira em 2017.

A expectativa é de melhora no 
poder de compra do produtor fren-
te ao milho e ao farelo de soja, na 
comparação com o primeiro semes-
tre do ano passado.

te à carne suína, ou seja, a diferença 
entre os preços do boi casado de bo-
vinos castrados e a carcaça suína no 
mercado atacadista diminuiu.

Em fevereiro de 2016, esta rela-
ção estava em 2,0 quilos de suíno 
para um quilo de carne bovina (com 
um quilo de carne bovina era possí-
vel comprar 2,0 quilos de carne su-
ína). Atualmente, esta relação está 
em 1,2, ou seja, queda de 37,8% em 
um ano. Veja a figura 1.

Considerações finais
O panorama econômico diminuiu 

o poder de compra do consumidor, 
repercutindo na escolha de cortes 
e tipos de carne. 

Consequentemente, houve aumento da 
demanda por proteínas de menor preço no 
mercado atacadista. Além dos bons resulta-
dos daexportaçãoque ajuda no escoamento da 
produção.

Com isso, a alta nos preços do suíno fez com 
que a carne bovina ganhasse competitividade.
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Aviação agrícola sob bombardeio
Em Mato Grosso do Sul, foi deflagrada em 

março a Operação Deriva, uma fiscalização 
ambiental integrada voltada ao combate de 
irregularidades na aplicação de agrotóxicos 
por empresas de aviação agrícola. Hangares 
localizados em Chapadão do Sul e Costa Rica 
foram vistoriados, o que resultou em 7 aerona-
ves apreendidas e quatro empresas autuadas. 
Aeronaves foram lacradas e multa de R$ 250 
mil aplicada por irregularidades na pulveri-
zação aérea de agrotóxicos. O meio ambiente 
agradece.

Frango ganha etiqueta inteligente
A etiqueta é colocada em contato direto 

com a carne. O aparecimento da carinha tris-
te em função da mudança de sua coloração 
pode acontecer em decorrência da perda de 
qualidade e frescor do alimento. A falta de 
controle na temperatura adequada durante 
o processo de armazenamento e distribuição 
tem sido o principal fator responsável pela 
perda de qualidade desses produtos. A eti-
queta possui baixo custo, é inovadora e de 
alta reprodutibilidade, pois foi desenvolvida 
por meio da utilização de técnicas de impres-
são na área de eletrônica orgânica, a partir 
da utilização de materiais atóxicos, que po-
dem estar em contato com o alimento, de 
acordo com parâmetros da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). O consu-
midor agradece.

Gado on line
A Webgados, primeiro aplicativo do mun-

do para comercialização online de animais, 
e a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária) se uniram para desenvol-
ver soluções tecnológicas para a pecuária 
brasileira. A estatal fornecerá o domínio de 

conhecimento agropecuário por meio do en-
volvimento de pesquisadores das áreas de 
bovinocultura e ovinocultura, que auxiliarão 
no aprimoramento das funcionalidades e re-
quisitos da plataforma Webgados na versão 
Web e Mobile. Com a parceria, os clientes 
da startup terão acesso exclusivo e gratuito 
a esse conteúdo e a Embrapa receberá in-
formações precisas sobre comercialização de 
bovinos (data, município, quantidade, preço, 
prazo, categorias, raças) nas principais pra-
ças pecuárias para auxiliar em suas pesqui-
sas. Uma via de mão dupla.

AgroSpot vende produtos na rede 
A startup AgroSpot 

desenvolveu uma ferra-
menta de comercializa-
ção digital de produtos 
agrícolas, que visa fa-
cilitar o encontro entre 
compradores e fornece-
dores. “Trata-se de um 
aplicativo, batizado com 
o mesmo nome da em-
presa, simples, rápido e 
inteligente, voltado para 
o agronegócio, setor 
cada vez mais especiali-
zado e que tem mantido 
fortemente positiva a balança comercial brasileira”, define Douglas Bra-
ga Marques, diretor de Desenvolvimento de Mercado.

O investimento inicial para desenvolver o aplicativo foi de cerca de 
R$ 350 mil. 

Com sede em Pirassununga, SP, e escritório em Lucas do Rio Verde 
MT, a AgroSpot atua na comercialização de grãos (soja, milho, café), 
eucalipto e pecuária (bois, vacas, novilhas, etc.). “Nossa meta é incluir 
feijão, arroz e outros produtos agrícolas em nossa plataforma”, anuncia 
Marques.
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Pista de Ranch Sorting na 
Acrissul

Na manhã deste sábado (25), o 
presidente da Acrissul, Jonatan Pe-
reira Barbosa, inaugurou, oficialmen-
te a pista de Ranch Sorting situada 
no Parque de Exposições Laucídio 
Coelho. A pista recebeu o nome de 
Prudêncio Lázaro Thomaz em ho-
menagem ao produtor e entusiasta 
do esporte. Prudêncio foi o primeiro 
sul-mato-grossense a montar em sela 
americana, o responsável por trazer 
animais da raça Quarto de Milha e 
colaborar em implementar o Ranch 
Sorting e Team Roping no estado. 
Seus avós foram fundadores de Rio 
Brilhante e foi homenageado em um 
distrito da cidade que leva seu nome.

Soja: Oferta se 
sobrepõe à demanda 
e pressiona valores

A colheita da safra recorde de 
soja já foi encerrada em algumas re-
giões e avança para o final em muitas 
outras, cenário que mantém crescen-
te a oferta de grãos no mercado na-
cional. Por outro lado, as demandas 
interna e externa não acompanha-
ram o aumento da oferta, contexto 
que vem pressionando as cotações. 
Conforme pesquisadores do Cepea, 
compradores brasileiros mostram in-
teresse apenas por pequenos lotes, 
visto que esperam quedas mais acen-
tuadas devido à safra recorde. Entre 
17 e 24 de março, o Indicador da soja 
Paranaguá ESALQ/BM&FBovespa, 

referente ao grão depositado no cor-
redor de exportação e negociado na 
modalidade spot (pronta entrega), no 
porto de Paranaguá (PR), caiu 1,5%, 
a R$ 68,33/saca de 60 kg na sexta-
feira, 24. Na média ponderada dos 
valores no Paraná, refletida no Indi-
cador CEPEA/ESALQ, a baixa foi de 
2,4% no mesmo período, a R$ 62,98/
sc de 60 kg. Fonte: Cepea – www.
cepea.esalq.usp.br

Carne Fraca derruba 
o frango no atacado

As vendas de carne de frango no 
atacado da Grande São Paulo se en-
fraqueceram ainda mais nos últimos 
dias diante dos desdobramentos da 
operação Carne Fraca da Polícia Fe-
deral. Como resultado, os preços, 
principalmente dos cortes, recua-
ram, segundo levantamento do Ce-
pea. Entre 16 e 23 de março, o peito 
de frango resfriado se desvalorizou 
5,2%, com o quilo do produto cotado 
a R$ 4,88 nessa quinta-feira, 23. As 
baixas só não são maiores por conta 
da oferta reduzida de animais para 
abate no primeiro trimestre deste 
ano. No front externo, importantes 
compradores da carne de frango 
brasileira, como China e União Euro-
peia, suspenderam temporariamen-
te as aquisições, no aguardo de uma 
maior definição quanto às investiga-
ções. Com menos embarques, a pos-
sibilidade de sobreoferta de carne de 
frango no País gera receio no setor 
quanto a preços ainda menores. As 
informações são do Cepea.

Mercado de reposição em compasso de espera
O mercado de reposição praticamente não sofreu alterações na última 

semana.
O cenário de indefinição do mercado do boi gordo, construído após a 

operação “Carne Fraca”, refletiu no mercado de reposição e dessa forma 
poucos negócios foram observados.

Diante desta baixa movimentação, os preços ficaram praticamente 
estáveis. Na média geral de todas as categorias e estados pesquisados 
pela Scot Consultoria a queda foi de 0,2% em relação a semana anterior.

Na comparação entre machos e fêmeas, houve maior desvalorização 
para os machos, com queda de 0,3% frente a uma queda de 0,1% para 
as fêmeas.

Já na comparação entre categorias, as maiores desvalorizações foram 
para as categorias mais jovens, com destaque para o bezerro desmamado 
(6@), que teve queda de 0,5% na última semana.

Com as quedas nos preços no mercado de reposição desde o segundo 
semestre de 2016, a relação de troca está melhorando para o recriador 
e invernista, aumentando seu poder de compra.

Boi também sucumbe
Nos últimos dias, a pecuária brasileira, setor 
responsável por 7% do PIB (Produto Interno 
Bruto) nacional e que, “dentro da porteira”, 
emprega mais de 3 milhões de pessoas, vem 
atravessando momento bastante delicado. Em-
bora a operação Carne Fraca, da Polícia Fede-
ral, tenha como principal foco a investigação 

de indústrias de embutidos, o mercado bovino foi fortemente afetado, 
desde o frigorífico até o produtor. De acordo com pesquisadores do Ce-
pea, na sexta-feira, 17, dia em que a Operação foi divulgada, o ritmo 
de negócios esteve significativamente lento. Assustados e preocupados 
com as possíveis repercussões, muitos representantes de frigoríficos 
consultados pelo Cepea suspenderam as compras ou pressionaram com 
força os valores na aquisição de novos lotes. Vendedores, por sua vez, só 
aceitaram negociar com pagamentos à vista, quando, em situações nor-
mais, muitos comercializam seus animais com prazos. No entanto, nestes 
negócios à vista, frigoríficos pagaram valores inferiores, com deságios.
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soJA - iNdicAdor cepeA-esAl-Bm&FBoVespA - pArANAGuá

Valor r$ Var./dia Var./mês Valor us$

24/03/2017  68,33  -0,77%  -4,97%  21,99

23/03/2017  68,86  0,12%  -4,23%  21,96

22/03/2017  68,78  -0,66%  -4,34%  22,22

21/03/2017  69,24  0,00%  -3,70%  22,45

20/03/2017  69,24  -0,24%  -3,70%  22,56 

Fonte: cepeA
Nos dias 20, 22 e 24 de março foram consideradas todas as ofertas para o 

cálculo do Indicador.

Indicadores
mercAdo Físico do Boi Gordo - 24.03.2017
sp  r$/@  diferença data  us$/@

Andradina  143,00  estável  24/03/17  45,72
Araçatuba  143,00  estável  24/03/17  45,72
Lins  140,00  estável  24/03/17  44,76
Pres. Prudente  143,00  -R$ 3,00  24/03/17  45,72
Pres. Venceslau  145,00  estável  24/03/17  46,36
S. J. Rio Preto  140,00  estável  24/03/17  44,76
Prazo 30 dias, para desconto do imposto.

ms  r$/@  diferença  data  us$/@
Campo Grande  132,00  estável  24/03/17  42,20
Dourados  130,00  estável  24/03/17  41,57
Preço à vista.

mt  r$/@  diferença  data  us$/@
Alta Floresta  123,00  R$ 1,00  24/03/17  39,33
Araputanga  125,00  -R$ 0,50  24/03/17  39,97
Barra do Garças  124,00  estável  24/03/17  39,65
Cáceres  125,00  R$ 1,00  24/03/17  39,97
Cuiabá  125,00  estável  24/03/17  39,97
Juara  123,00  estável  24/03/17  39,33
Juína  123,00  R$ 2,00  24/03/17  39,33
Rondonópolis  125,00  estável  24/03/17  39,97
Tangará  125,00  estável  24/03/17  39,97
Preço à vista.

Go  r$/@  diferença  data  us$/@
Goiânia  0,00  estável  24/03/17  0,00
Sul  124,00  estável  24/03/17  39,65
Mozarlândia  0,00  estável  24/03/17  0,00
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS).

pr  r$/@  diferença  data  us$/@
Guarapuava  146,00  estável  24/03/17  46,68
Londrina  145,00  estável  24/03/17  46,36
Maringá  140,00  estável  24/03/17  44,76
Curitiba  147,00  estável  24/03/17  47,00
Ponta Grossa  142,00  estável  24/03/17  45,40
Umuarama  140,00  -R$ 7,00  24/03/17  44,76
Preço à vista.

mG  r$/@  diferença  data  us$/@
Triângulo Mineiro  135,00  -R$ 1,00  24/03/17  43,16
Norte de Minas  134,00  -R$ 1,00  24/03/17  42,84
Preço à vista.

sc  r$/@  diferença  data  us$/@
Rio do Sul/Ibirama  165,00  estável  24/03/17  52,76
Chapecó  158,00  estável  24/03/17  50,52
Prazo 20 dias, para desconto do imposto.

pA  r$/@  diferença  data  us$/@
Marabá  126,00  estável  24/03/17  40,29
Redenção  122,00  -R$ 1,00  24/03/17  39,01
Preço à vista.

BA  r$/@  diferença  data  us$/@
Itapetinga  143,00  estável  24/03/17  45,72
Feira de Santana  150,00  estável  24/03/17  47,96
Salvador  151,00  estável  24/03/17  48,28
Prazo 30 dias, para desconto imposto.

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 – 24.03.2017
sp  r$/@  diferença data  us$/@

Andradina  138,00  estável  24/03/17  44,12
Araçatuba  133,00  estável  24/03/17  42,52
Lins  133,00  estável  24/03/17  42,52
Pres. Prudente  133,00  -R$ 3,00  24/03/17  42,52
Pres. Venceslau  135,00  estável  24/03/17  43,16
S. J. Rio Preto  132,00  estável  24/03/17  42,20
Prazo 30 dias, para desconto do imposto.

ms  r$/@  diferença  data  us$/@
Campo Grande  125,00  estável  24/03/17  39,97
Dourados  125,00  estável  24/03/17  39,97
Preço à vista.

mt  r$/@  diferença  data  us$/@
Alta Floresta  118,00  R$ 1,00  24/03/17  37,73
Araputanga  120,50  -R$ 0,50  24/03/17  38,53
Barra do Garças  118,00  estável  24/03/17  37,73
Cáceres  118,00  R$ 1,00  24/03/17  37,73
Cuiabá  121,00  estável  24/03/17  38,69
Juara  118,00  estável  24/03/17  37,73
Juína  117,00  -R$ 1,00  24/03/17  37,41
Rondonópolis  120,50  estável  24/03/17  38,53
Tangará  121,00  estável  24/03/17  38,69
Preço à vista.

Go  r$/@  diferença  data  us$/@
Goiânia  0,00  estável  24/03/17  0,00
Sul  114,00  estável  24/03/17  36,45
Mozarlândia  0,00  estável  24/03/17  0,00
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS).

pr  r$/@  diferença  data  us$/@
Guarapuava  136,00  estável  24/03/17  43,48
Londrina  135,00  estável  24/03/17  43,16
Maringá  130,00  estável  24/03/17  41,57
Curitiba  137,00  estável  24/03/17  43,80
Ponta Grossa  132,00  estável  24/03/17  42,20
Umuarama  137,00  estável  24/03/17  43,80
Preço à vista.

mG  r$/@  diferença  data  us$/@
Triângulo Mineiro  129,00  -R$ 2,00  24/03/17  41,25
Norte de Minas  124,00  -R$ 1,00  24/03/17  39,65
Preço à vista.

sc  r$/@  diferença  data  us$/@
Rio do Sul/Ibirama  143,00  estável  24/03/17  45,72
Chapecó  158,00  estável  24/03/17  50,52
Prazo 20 dias, para desconto do imposto.

pA  r$/@  diferença  data  us$/@
Marabá  118,00  estável  24/03/17  37,73
Redenção  114,00  -R$ 1,00  24/03/17  36,45
Preço à vista.

to  r$/@  diferença  data  us$/@
Araguaína  114,00  estável  20/03/17  36,45
Gurupi  113,00  estável  20/03/17  36,13 
Preço à vista. Preços coletados semanalmente.
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Sob o ponto de vista da eco-
nomia, o agronegócio tem sido 
o responsável pelo superávit da 
balança comercial, gerador de 
empregos, e fator irrigante de 
toda uma nova sociedade que 
se espraia pelo interior do País. 
O que chamo de “Brasilzão”. 
Tivemos uma queda na safra 
de grãos 2016/17, predomi-
nantemente pelo fator clima, 
onde recuamos para cerca de 
190 milhões de toneladas. Po-
rém, as perspectivas da nova 
safra, 2017/2018 apontam para 
uma super safra, acima de 213 
milhões de toneladas de grãos.

Portanto o Brasil é grande 
no agronegócio, o 4º maior ex-
portador mundial quando inclu-
ímos toda a visão das cadeias 
produtivas com o pós-porteira 
das fazendas, onde despontam 
Estados Unidos, Holanda, Ale-
manha e Brasil e o 2º maior 
quando não computamos a 
transformação e ad value, for-
tíssimas presenças em Holanda 
e Alemanha.

Somos hoje uma agrossocie-
dade. Isso quer dizer uma civi-
lização que se esparrama por 
todo o território, onde a base 
da riqueza econômica é oriun-
da da moderna agropecuária, 
mas toda uma rede de comer-
cio, serviços e indústrias se es-

tabelecem. Cidades como Ara-
xá são estimulantes, reunindo 
o turismo das suas águas, com 
minério e com agronegócio. 
Locais que não existiam anos 
atrás como Lucas do Rio Verde, 
Sorriso no Mato Grosso, Luis 
Eduardo Magalhães na Bahia. 
De Palmas para o Norte de To-
cantins. Uma Tailândia no Para 
com a melhor palma do plane-
ta. Áreas brasileiras do que 
chamamos modernamente de 
locais para a “nova economia, 
ou economias de fronteira”, ou 
seja, o Brasil tem fronteiras e 
o agronegócio permitiu assegu-
rar a posição brasileira dentre 
as 10 maiores economias do 
planeta graças a esse conhe-
cimento aplicado. A educação 
e a pesquisa permitiram esse 
moderno avanço, suportado 
por inteligência. A ESALQ/USP, 
por exemplo, é considerada a 
5ª melhor universidade agro-
nômica do mundo.

Agronegócio 2017/2018 uma 
realidade esperançosa, e para o 
futuro próximo uma oportunida-
de sem igual em qualquer canto 
do planeta terra. Muito para ser 
feito? Sim. Então que venha um 
recurso que não custa nada: coo-
perativismo com criatividade. De 
graça, e dá pra mudar o mundo 
com este “ free capital”.

Agronegócio em 2017: muito maior 
do que simplesmente “economia”
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iNdicAdor de preço dispoNíVel do BeZerro 
esAlQ/Bm&F – estAdo de mAto Grosso do sul

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

24/03/2017  1.113,09  0,24%  -6,05%  358,25

23/03/2017  1.110,42  -0,49%  -6,27%  354,09

22/03/2017  1.115,86  -0,63%  -5,81%  360,54

21/03/2017  1.122,97  -3,41%  -5,21%  364,13

20/03/2017  1.162,58  0,00%  -1,87%  378,81
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

Abr/17  139,44  0,48  173  10   

Mai/17  136,42  0,47  6.509  2.167   

Jun/17  137,38  0,44  4  0   

Jul/17  138,24  0,41  2  0   

Ago/17  139,12  0,37  0  0   

Set/17  139,90  0,33  0  0   

Out/17  140,70  0,29  1.840  579

JoSÉ lUiZ teJon megiDo – Conselheiro Fiscal 
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