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Reunifi cado, Plano Safra 2019-2020 terá R$ 225,5 bilhões

Sêmen da raça araguaia
começa a chegar ao
mercado em breve

Fundersul atende sugestão
da Acrissul na recuperação 
da Rodovia BR 267

Acrissul sedia de 4 a 7 de
julho prova classifi catória
para o Freio de Ouro

Acrissul sugeriu obras e melhorias em rodovias e 
obteve aprovação imediata em reunião do 
Fundersul realizada no fi nal de maio, abrangendo 
a BR 267, que liga Jardim a Porto Murtinho.

De 4 a 7 de julho acontece a prova classifi catória 
para o Freio de Ouro, em Campo Grande, 
organizada pelo Núcleo de Criadores de Cavalo 
Crioulo de MS, Acrissul e a ABCCC.

ACRISSUL EM AÇÃO ACRISSUL EM AÇÃO

7 10
depois de duas décadas separados, 

o pequeno, o médio e o grande pro-
dutor rural estão trabalhando juntos 
para garantir a segurança alimentar 
do Brasil e do mundo. No Plano Safra 
2019/2020, o primeiro após a reunifi ca-
ção dos ministérios, o governo reservou 
R$ 225,59 bilhões para o plano agrícola 

e pecuário e mais do que dobrou o se-
guro rural, que alcança a cifra inédita 
de R$ 1 bilhão. os recursos estarão 
disponíveis a partir do dia 1º de julho. 
outra novidades este ano é que a partir 
da safra 2019/2020, o produtor rural 
poderá acessar dados do Zoneamen-
to agrícola de Risco Climático (Zarc) 

por meio de aplicativo para tablets e 
smartphones: o Zarc Plantio Certo. a 
ideia é tornar a consulta mais fácil e 
rápida pelo aplicativo, desenvolvido 
pela Embrapa informática (Campinas/
SP). até então, as informações eram 
publicadas somente em portarias e no 
site do mapa. NESTA EDIÇÃO

Pecuaristas da divisa dos Estados 
de mato grosso e goiás desenvolve-
ram uma nova raça de gado de corte, 
a araguaia, que carrega característi-
cas genéticas de três origens diferen-
tes: a francesa blond d’aquitaine ,a 
indiana nelore e a brasileira caracu.  
os animais são alimentados, priori-
tariamente, em pastagens que têm 
sombras naturais de árvores nativas.
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ção, que pode adicionar 50 ou até 100 g 
por cabeça por dia no período seco. Sem 
mencionar, ainda, o uso de pastos safrinha 
em sistemas de integração lavoura-pecuária 
ou até mesmo o chamado “sequestro” em 
confinamento.

Em última instância, o exercício de ana-
lisar a recria e o que a faz mais lucrativa 
nos induz a uma mudança de mentalidade. 
Passamos a pensar que ela é, na verdade, 
a sustentação do processo de engorda e o 
divisor de águas entre uma pecuária de ciclo 
curto (modelo precoce) ou tardio. Talvez ela 
seja a imagem da escolha já feita pelo pro-
dutor: evoluir e se sustentar na atividade ou 
ficar no século passado e deixar que outros 
tomem o seu lugar. E você, qual a decisão 
que tomou para sua recria este ano?

* Zootecnista, Pesquisador da Embrapa-Gado de Corte 
(Campo Grande-MS)
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* RodRigo da CoSTa gomES

Recentemente fui convidado para 
falar sobre como fazer uma recria 
lucrativa, no contexto de recria e 
engorda de gado de corte. Particu-
larmente, em numa das reflexões 

sobre o assunto, me assustei ao lembrar como falta 
atenção dos produtores à fase de recria e como tal 
comportamento é determinante para os resultados da 
propriedade. 

Em “andanças” por aí, frequentemente encontramos 
situações ilustrativas do que estou falando. Pasto bom 
e ração para a boiada que está “saindo”, pasto ruim e 
o “sal mais barato que tem” para a bezerrada que está 
“chegando”.  Bezerrada de compra chegando pesada na 
fazenda em maio e a mesma bezerrada mais leve depois 
de passar a seca. É acreditar que na seca pouco precisa 
ser feito, pois quando vier a chuva, tudo vai se resolver.

as pesquisas realizadas há anos pela Embrapa já 
mostravam o perigo destas crenças e comportamen-
tos. idades de abate elevadas por uma recria longa, 
baixa produção de arrobas por hectare pela categoria 
que poderia ser a mais eficiente da fazenda, suscep-
tibilidade às flutuações do custo da reposição e a seu 
ágio. Somados a outros não mencionados, estes fatores 
resultam em margens econômicas baixas ou negativas e 
um distanciamento dos modelos de abate mais precoce 
(exemplos: Embrapa +Precoce e Boi 7-7-7), que consi-
deramos ser o caminho para melhor competitividade e 
sustentabilidade.

É até verdade que no período das águas muito se 
melhora. Há pouco, a Embrapa lançou a cultivar BRS 
Zuri para sistemas mais intensivos de pastejo, com en-
tregas potenciais de até 17 arrobas por hectare nas 
águas. Em pesquisas para a suplementação mineral, 
encontramos aumentos de até 80 g por cabeça por dia 
com o uso de determinado aditivo e uma economia de 

aproximadamente 15% na suplementação mineral com 
o uso de tecnologia que diminui desperdícios. Tudo isso 
mostra que não é difícil alcançarmos alguns dos maio-
res benefícios da recria benfeita, a produção de arrobas 
baratas e a melhor preparação do animal para a fase 
final de engorda. 

Neste último ponto está algo que poucos se atentam: 
a importância de se elevar o peso do animal ao início 
da engorda final.  Obviamente há sempre exceções, 
porém a engorda no modelo precoce (abate perto de 
dois anos de idade) tem elevado o teor energético da 
dieta, muitas vezes pelo uso de semiconfinamento e 
confinamento. Isso certamente ajuda a aumentar o 
desempenho da engorda e o acabamento da boiada, 
porém aumenta os desembolsos e a necessidade de ser 
eficiente no processo. 

Este é outro contexto em que se fazer uma recria 
bem feita ajuda a melhorar os números. os benefícios 
de se realizar uma recria melhorada na conta de en-
gorda têm sido demonstrados recentemente pelas pes-
quisas (aPTa-Colina e Embrapa) e estão sustentados, 
principalmente, no abate de um animal mais pesado 
e no maior ganho de carcaça no processo final de en-
gorda. os dois modelos ajudam a diminuir os riscos de 
uma nutrição mais intensiva e também diluem os custos 
do ágio da reposição, principalmente em períodos de 
relação de troca baixa. 

Porém, há outra parte da história que também me-
rece atenção. apesar do protagonismo das águas, é a 
primeira seca após a desmama que muitas vezes define 
se um boi vai ser abatido precoce ou não. E ferramentas 
para melhorar o desempenho deste período não faltam. 
Há tempos mostrou-se o benefício da reserva de pasta-
gem (diferimento ou vedação) somada à suplementação 
proteica de baixo consumo para ganhos pequenos (en-
tre 200 e 300 g por dia), porém baratos.

atualmente, temos demonstrado os benefícios da 
técnica de condicionamento de desmama ou transi-

RIMEIRA IMPRESSÃOP
Qual a decisão que você tomou para sua recria este ano?
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agronegócio S.a.

O lançamento ocorreu no Palácio do Planalto com a presença de Jair Bolsonaro. O plano atenderá pequenos, médios e grandes produtores

Governo federal anuncia Plano Safra com R$ 225,5 bilhões

o governo federal lançou na 
terça-feira (18), em cerimô-
nia no Palácio do Planalto, 

o Plano Safra 2019/2020, que irá 
atender pequenos, médios e gran-
des produtores, todos juntos em um 
único plano após 20 anos. o plano 
prevê R$ 225, 59 bilhões para apoiar 
a produção agropecuária nacional. 
do total, R$ 222,74 bilhões são para 
o crédito rural (custeio, comerciali-
zação, industrialização e investimen-
tos), R$ 1 bilhão para o Programa 
de Subvenção ao Prêmio do Seguro 
Rural (PSR) e R$ 1,85 bilhão para 
apoio à comercialização.

“Toda a agricultura, independen-
temente  de seu porte,  desempenha 
papel fundamental para garantir 
a nossa segurança alimentar e de 
nossos 160 parceiros comerciais. 
Então essa é a primeira vez, depois 
de muito tempo, que lançamos um 
único Plano Safra. Fato que merece 

ser realçado: temos enfim uma só 
agricultura alimentando com quali-
dade o Brasil e o mundo”, destacou 
a ministra Tereza Cristina (agricul-
tura, Pecuária e abastecimento) no 
anúncio, acompanhado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton 
mourão, diversos ministros, secretá-
rios do ministério, parlamentares e 
representantes dos setores agrícola 
e pecuário.  

o presidente Jair Bolsonaro elo-
giou o trabalho conjunto da equipe 
de governo para a construção do Pla-
no Safra e destacou inovações como 
a disponibilização de recursos, R$ 
500 milhões, para os pequenos pro-
dutores aplicarem na construção e 
reforma de suas casas.

“Foi uma construção que passou 
por muita gente. Eu fico muito feliz 
de estar à frente de um governo em 
que todos se falam entre si. aqui não 
há briga política. a briga é apenas 

para que, cada um, possa melhor ser-
vir o seu Brasil”, afirmou Bolsonaro. 

Veja a seguir como ficam as novida-
des em linhas de crédito. Continua...

Taxas de Juros
as taxas de juros foram mantidas em níveis que permitem apoio adequado ao produtor rural

Custeio, comercialização e industrialização:

Pequenos produtores (Pronaf): 3% ao ano e 4,6% ao ano

Médios produtores (Pronamp): 6% ao ano

Demais produtores: 8% ao ano

Programas de investimento:

De 3% ao ano a 10,5% ao ano
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o vazio sanitário da soja teve íni-
cio oficialmente em Mato Grosso do 
Sul no dia 15 de junho com término 
em 15 de setembro de 2019. Neste 
período de 90 dias fica proibido o 
cultivo de soja, sob risco de pena-
lidades.

a campanha realizada pelo gover-
no do Estado, através da Secretaria 

de Estado de meio ambiente, desen-
volvimento Econômico, Produção e 
agricultura Familiar (Semagro) e a 
agência Estadual de defesa Sanitá-
ria animal e Vegetal (iagro), tem a 
parceria da associação dos Produto-
res de Soja de mS (aprosoja/mS) e 
Federação da agricultura e Pecuária 
de mato grosso do Sul (Famasul).

o período de plantio da oleaginosa 
no Estado acontece entre os dias 16 
de setembro a 31 de dezembro e o 
cadastro de área plantada é obriga-
tório, devendo ser realizado no site 
do iagro (www.servicos.iagro.ms.gov.
br/plantio). o período é crucial para 
evitar a expansão de focos de ferru-
gem asiática nas lavouras, sendo a 

doença de maior expressão da cul-
tura da soja.

o Presidente da aprosoja/mS, Ju-
liano Schmaedecke destaca que a 
safra de milho atual teve como ca-
racterística a atuação forte de pra-
gas ao aparecimento de novas, o que 
representa uma grande ameaça para 
o produtor. 

o Plano Safra 2019/2020 
prevê mais opções de fi-
nanciamento para os pro-

dutores rurais. algumas medidas 
no sentido de melhorar o aces-
so, aumentar a oferta de crédito 
e reduzir os custos financeiros 
serão implantadas por meio de 
uma medida provisória: CPR em 
dólar, o Fundo de aval Fraterno, 
Patrimônio de afetação e equali-
zação de juros para cerealistas.

LCa
os recursos da Letra de Cré-

dito do agronegócio (LCa) para 
o crédito rural  passaram para 
R$ 55 bilhões, aumento de 21%.

desde o início do ano, o gover-
no destravou os juros da LCa, já 
que, até então, 40% das LCa’s 
direcionadas tinham que ser em-
prestadas a juros de até 8,5%. 
Com a retirada dessa condição, 
aumentou a captação de recur-
sos por meio desse título. agora, 
com o aumento da captação e, 
consequentemente, da oferta de 
financiamento com recursos des-
sa fonte, a taxa varia de 8,5% a 
10,5%, dependendo do tomador.

a LCa emitida pelos bancos 
é lastreada em direitos credi-
tórios do agronegócio emitidos 
pelos produtores rurais e suas 

cooperativas. o governo exige o di-
recionamento de 35% dos recursos 
dessa fonte para o crédito rural.

Umas das vantagens da LCa é que 
permite um “funding” (recursos para 
investimento) do crédito rural e não 
necessita de dinheiro do Tesouro Na-
cional para equalização de taxas de 
juros.

CPR em dólar
Por meio da medida provisória, a 

Cédula do Produto Rural (CPR) po-
derá ser emitida com cláusula de 
correção pela variação cambial, ou 
seja, em dólar, antiga demanda do 
setor. Com esse mecanismo, o pro-
dutor poderá se financiar com recur-
sos externos. “Pode ser usada, por 
exemplo, para uma cooperativa ou 
uma distribuidora de insumos las-

trear outros títulos que essas em-
presas emitem, o CRA (Certificados 
Recebíveis do agronegócio) E CdCa 
(Certificado de Direito Creditório do 
agronegócio)”, explica o secretário 
de Política agrícola do ministério da 
agricultura, Pecuária e abastecimen-
to, Eduardo Sampaio marques.

o banco adquire a CPR e anteci-
pa o financiamento ao produtor ou à 
cooperativa, que se compromete a 
resgatar financeiramente o título no 
vencimento.

Fundo de aval Fraterno
Com o fundo, a ideia é facilitar o 

acesso do produtor às linhas de cré-
dito de renegociação de dívidas. No 
fundo solidário, um credor irá orga-
nizar grupos de devedores que farão 
aval cruzado.

o secretário Eduardo Sampaio 
marques destaca, por exemplo, 
que o BNdES dispõe de uma li-
nha de renegociação de dívidas 
no valor de R$ 5 bilhões. “Essa 
linha tem tido um desempenho 
baixo. Um dos motivos é que o 
produtor não tem garantia a ser 
oferecida”, diz. 

Patrimônio de afetação
Permitirá ao produtor fracio-

nar seu imóvel para oferecer 
como garantia nos financiamen-
tos agropecuários.

atualmente, o produtor preci-
sa oferecer todo o imóvel como 
garantia, que, por vezes, vale 
cinco ou dez vezes mais que o va-
lor do financiamento. Com esse 
desmembramento, a ideia é que 
ele possa tomar mais emprésti-
mos. “A instituição financeira não 
quer tomar a fazenda, quer ter 
garantias”, destaca o secretário.

Cerealistas
outra medida é a equalização 

das taxas de juros para que as 
empresas cerealistas possam 
pegar financiamento para cons-
trução de silos e armazéns por 
meio do Programa para Cons-
trução e ampliação de arma-
zéns (PCa).

Vazio sanitário da soja em mS vai de 15 de junho a 15 de setembro

Os novos mecanismos aumentam a oferta de crédito, reduzem custos financeiros e facilitam renegociação de dívidas

Plano Safra traz novas opções de financiamento para produtores
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Pronaf e Pronamp terão os 
maiores orçamentos de suas 
histórias no Plano Safra

o anúncio do Plano Safra 
2019/2020, que neste ano voltou a 
incluir todos os produtores rurais, 
beneficiou os agricultores familiares, 
avalia o secretário da agricultura Fa-
miliar e Cooperativismo do ministério 
da agricultura, Fernando Schwanke. 
“Foi uma excelente notícia, com au-
mento significativo de recursos”, co-
memorou.

o Programa Nacional de Forta-
lecimento da agricultura Familiar 
(Pronaf) terá neste ano R$ 31,22 bi-
lhões. Schwanke lembra que na Safra 
2018/2019 eram R$ 31 bilhões, mas 
estavam incluídos cerca de R$ 4 bi-
lhões do Programa Nacional de apoio 
ao médio Produtor Rural (Pronamp).

“isso traz tranquilidade aos agricul-
tores familiares deste país e, certa-
mente, o volume destinado a custeio e 
investimento alavancará a produção”, 

ressaltou, destacando que também o 
médio produtor terá a atividade forta-
lecida. “os recursos para o Pronamp 
passaram para R$ 26,49 bilhões, o 
que representa um aumento de 32% 
. Este é um público que receberá aten-
ção especial do ministério da agricul-
tura. É uma determinação da ministra 
Tereza Cristina, e este aumento de re-
cursos já demonstra claramente esta 
posição”.

Casas financiadas pelo Pronaf
Schwanke destacou ainda  que uma 

grande novidade no Plano Safra para 
a agricultura familiar é a possibilida-
de de os agricultores financiarem a 
reforma ou construção de casas pela 
linha do Pronaf investimento, com 
juros de 4,6% ao ano, carência de 
três anos e até 10 anos para pagar.  
Serão destinados R$ 500 milhões a 

essa finalidade. O secretário estima 
que será possível construir até 10 mil 
casas para os agricultores. 

o financiamento de casas pelo 
Pronaf era um pleito antigo do setor. 
Trabalho conjunto das secretarias de 
Política agrícola (SPa) e de agricul-
tura Familiar e Cooperativismo (SaF) 
levou ao convencimento de integran-
tes do Conselho monetário Nacional 
para essa necessidade.

“desde o início, levamos a ministra 
e técnicos da Secretaria de Política 
agrícola para tratar da importância 
de incluir esse tipo de financiamento. 
moradia é dignidade. Estamos muito 
felizes por essa grande conquista”, 
destacou Schwanke.

irrigação e palma forrageira
Para o Nordeste brasileiro,  são 

prioridades os financiamentos de ir-
rigação e a implantação de áreas de 
palmas forrageiras. Para tanto, o Pro-
naf garantiu as taxas de juros de 3% 
ao ano em ambas as atividades, com 
três anos de carência e 10 anos para 
pagamento.

Plantas medicinais, 
condimentares e aromáticas
Para cobrir o Programa Bioeco-

nomia Brasil – Sociobiodiversidade, 
lançado no mês passado pelo mapa, 
foi incluída no Pronaf a possibilidade 
de financiamento para plantas medi-
cinais, condimentares e aromáticas, 
além de investimentos em agroin-
dústrias e custeio para o extrativis-
mo, nas taxas de juros de 3% ao ano, 
tanto para o custeio, quanto para in-
vestimentos.

agricultura familiar terá a maior fatia dos recursos para subvenção
d o s  c e r -
ca de R$ 
10 bilhões 
que serão 
d e s t i n a -
dos para a 
subvenção 
de juros no 

Plano Safra 2019/2020, R$ 4,975 
milhões serão disponibilizados para 
subvenção do Programa de agricul-
tura Familiar (Pronaf). Segundo a mi-
nistra Tereza Cristina (agricultura, 
Pecuária e abastecimento), pela pri-
meira vez o Tesouro Nacional alocou 
mais recursos para a subvenção do 
Pronaf do que para os demais seto-
res.

“Foi uma decisão política de aten-
der o maior número possível de pro-
dutores, principalmente dentro des-
se programa, que é um programa 
muito importante para a agricultura 
familiar, dos pequenos produtores”, 
explicou a ministra.

o secretário de Política agrícola 
do ministério da agricultura, Eduar-
do Sampaio, destacou o ineditismo 
da medida.

“a grande diferença que teve, 
é significativa, é que isso nunca 
aconteceu. Nunca o recurso desti-
nado para subvencionar o Pronaf 
foi maior que o resto. Hoje, só o di-
nheiro destinado para subvencionar 
o Pronaf é maior que o resto. isso 

foi necessário para garantir que o 
produtor pudesse ter acesso ao fi-
nanciamento”.

Seguro Rural
do total de recursos previstos no 

Plano Safra 2019/2020, R$ 1 bilhão 
será destinado para o Programa de 
Subvenção ao Prêmio do Seguro Ru-
ral (PSR). Segundo a ministra Tereza 
Cristina, esse valor é inédito e é mais 
que o dobro do que foi disponibiliza-
do no ano passado.

“Estimamos que a área segurada 
alcance 15,6 milhões de hectares, 
com mais de 212 mil apólices e um 
total segurado de R$ 42 bilhões. o 
Seguro da agricultura Familiar e o 

garantia Safra estão mantidos, com 
recursos assegurados”, disse a mi-
nistra durante o lançamento do Pla-
no Safra, nesta terça-feira (18), no 
Palácio do Planalto.

Segundo a ministra, os recursos 
do Seguro Rural serão disponibiliza-
dos a partir de 2020.

“Estamos ainda utilizando o seguro 
dos R$ 440 milhões da safra passada, 
que termina em dezembro. a partir de 
janeiro, teremos o R$ 1 bilhão para a 
nova safra. É um dinheiro prometido 
pela equipe econômica e ele virá com 
certeza ao ministério da agricultura. o 
que estamos trabalhando para frente 
é que não se tenha contingenciamento 
de recursos de seguro”, disse Tereza.

Lançamento do Plano Safra no Palácio do Planalto  reuniu presidente Jair Bolsonaro e ministros

FOTO | AGÊNCIA BRASIL



6 JUNHO 2019



BoLeTiM Da aCriSSuL - aSSoCiação DoS CriaDoreS De MaTo GroSSo Do SuL - JuNHo 2019 | acrissul@terra.com.br | 67 3345-4200

eDição De CoNTeúDo: Via LiVre CoMuNiCação

Canal 183 da NeT pelo agrobrasil TV

WWW.aCriSSuL.CoM.Br

Acrissul sugere obras e melhorias em rodovias e 
obtém aprovação imediata em reunião do Fundersul 
Presidente da entidade, Jonatan Barbosa, é membro do conselho gestor do Fundo Rodoviário de Mato Grosso do Sul

ao participar no final de maio, 
de reunião do Conselho gestor 

do Fundersul (Fundo de desenvol-
vimento do Sistema Rodoviário de 
mato grosso do Sul), Jonatan Perei-
ra Barbosa, presidente da acrissul, 
sugeriu a elaboração de um projeto 
de recapeamento total da BR 267, 
que liga os municípios de Jardim e 
Porto murtinho. Segundo o ruralis-
ta, a rodovia encontra-se com vários 
trechos seriamente danificados em 
virtude do trânsito intenso de cami-
nhões do tipo bitrem carregados com 
calcário e também de soja e milho 
para exportação via Porto murtinho.

a solicitação da acrissul foi ime-
diamente aprovada e o projeto já foi 
encaminhado para elaboração da Se-
cretaria de infraestrutura, com prio-
ridade, para que seja inscrito como 
preferencial no dNiT (departamento 
Nacional de infraestrutura de Trans-
porte), órgão federal responsável 
pela rodovia. “Não adiantar fica ta-
pando buracos. É preciso um projeto 
de recapeamento total da rodovia”, 
avalia o presidente Jonatan Barbosa.

ROtA BiOCeâNiCA
a BR-267 é a principal rodovia de 

acesso a Porto murtinho, por onde 
escoa grande parte da produção de 
grãos de mato grosso do Sul. Re-
centemente foi anunciado o início 
das obras da Rota Bioceânica, com 
a construção de uma ponte no rio 
Paraguai que ligará Porto murtinho 
a Carmelo Peralta, facilitando a tra-

vessia que antes só era possível por 
meio de balsas.

Essa obra é uma das principais 
etapas para viabilizar a o corredor 
rodoviário bioceânico, chamado de 
Rota da integração Latino-america-
na (RiLa), que vai ligar o Brasil aos 
portos chilenos no oceano Pacífico, 
passando pelos territórios paraguaio 
e argentino. do lado paraguaio as 
obras já começaram. do lado brasi-
leiro o grande entrave é a péssima 
condição da BR 267. “Com as obras 
de recapeamento esse problema será 
finalmente solucionado”, diagnostica 
o presidente da acrissul.

PedRO GOMeS
depois de receber reclamações no 

domingo, 26, de produtores rurais da 
região de Pedro gomes, ao norte do 
Estado, através de vídeo mostrando 
a precariedade de trechos da mS-
215, onde pelo menos cinco carre-
tas carregadas de boi gordo para o 
abate estavam atoladas, o presidente 
da acrissul encaminhou também nes-
ta terça-feira proposta ao Conselho 
gestor do Fundersul para que a re-
gião fosse socorrida, o que foi apro-
vado prontamente.

“N época foram deslocadas duas 
frentes de trabalho – uma para exe-
cutar obras de aterro e encascalha-
mento, e outra para construir buei-
ros nos pontos necessários para 
normalizar o tráfego na região. É 
mais uma conquista dos produto-

res”, comemora Jonatan Barbosa.

CANAl diRetO 
a acrissul, como entidade repre-

sentativa dos produtores rurais e 
também como membro do Conselho 
gestor do Fundersul tem um canal 
direto de diálogo com o secretário 
adjunto da Seinfra, Luiz Roberto 
martins de araújo, que também é 
diretor-presidente da agesul (agên-
cia Estadual de gestão de Empre-
endimentos). “os produtores rurais 
podem nos enviar reclamações, 
apontar problemas e dar sugestões 
que iremos encaminhar imediamente 
para esses órgãos responsáveis pelas 
obras do Estado”, finaliza o presiden-
te da acrissul.

Reportagem em 
abril feita pelo 
Portal TP News já 
apontava deterio-
ração da BR 267 
entre Jardim e 
Porto Murtinho
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Vacinação contra aftosa se encerra e atualização 
dos dados da propriedade e rebanho continuam

FOTO | Via LiVRE

Sustentabilidade: Acrissul conclui 
seu abrigo de resíduos no Parque 

Engenheiros da Revolução Ambiental testam funcionamento do abrigo de resíduos

Na semana em que se comemora 
o dia mundial do meio ambiente, a 
acrissul (associação dos Criadores 
de mato grosso do Sul dá mais um 
passo em seu projeto de adequar o 
Parque de Exposições Laucídio Coe-
lho aos mais modernos conceitos de 
sustentabilidade ambiental e conclui 
seu abrigo de resíduos. 

o projeto é da empresa Revolução 
ambiental, que vem desde início de 
maio atendendo a acrissul em suas 
demandas ambientais. a preocupa-
ção da entidade é minimizar o impac-
to dos resíduos produzidos dentro do 
parque de exposições e dando uma 

destinação seletiva para o lixo.
Segundo a engenheira ambiental 

dayana medeiros garcia Reverdito, 
que lidera a equipe de profissionais 
da Revolução ambiental, o próximo 
passo é fazer um trabalho de cons-
cientização junto às pessoas para 
que o lixo saia das dependências do 
parque direto para o abrigo de re-
síduos de forma separada – tanto o 
reciclável quanto o orgânico, antes 
de ser coletado, para que seja desti-
nado de forma correta.

Na quarta-feira, 5 de junho, é co-
memorado o dia mundial do meio 
ambiente. a data foi instituída pelas 

Nações Unidas e começou a ser co-
memorada em 1972, com o objetivo 
de promover atividades de proteção 
e preservação do meio ambiente, e 

alertar o público e governos de cada 
país sobre os perigos de negligen-
ciarmos a tarefa de cuidar do mundo 
em que vivemos.

Com inúmeras metas a serem al-
cançadas até que se possa retirar 
definitivamente a obrigatoriedade da 
vacinação contra a febre aftosa, os pe-
cuaristas sul-mato-grossenses seguem 
cumprindo a missão, mantendo os nú-
meros da campanha muito próximos 
dos últimos cinco anos, onde o Estado 
figurou entre os três com os melhores 
resultados.

Com o encerramento da campanha 
de maio, a região do planalto que tem 
rebanho de 15.703.745 animais em 
50.876 propriedades, alcançou 99,18% 
com a vacina. a região da fronteira que 
tem rebanho de 676.360 animais em 
4.387 propriedades, alcançou 95,87%.

Já o Pantanal, onde os pecuaristas 
podiam escolher entre vacinar nesta 
campanha ou em novembro - por con-
ta das peculiaridades daquela região 
– dos 3.102.072 animais em 1.701 pro-
priedades, 78,26% já foram imuniza-
dos.

Conforme relatório fechado na 
segunda-feira, 24.06, pela equipe da 
agência Estadual de defesa Sanitária 
animal e Vegetal (iagro) nas três regi-
ões sanitárias, mais de 884 mil doses 
de vacinas foram adquiridas, contudo, 
os pecuaristas não registraram sua uti-
lização.

Segundo o Coordenador do Progra-
ma Nacional de Erradicação e Preven-
ção de Febre Aftosa – PNEFA, o fiscal 
estadual agropecuário e médico ve-
terinário, Fernando Endrigo Ramos 
garcia, como o registro de vacinação 

na região do pantanal só termina dia 
30 de junho é possível que os números 
ainda sofram alguma alteração.

AtUAlizAçãO de dAdOS
ao acessar o sistema da iagro, 

o E-Saniagro, para realizar o re-
gistro de vacinação, os pecuaristas 
puderam - durante o período que 
compreendeu a vacinação - atuali-
zar o número de animais que com-
põe o seu rebanho, seja de bovinos 
ou bubalinos. a partir de agora é 
preciso colocar em dia também as 

informações sobre a propriedade.
a atualização do Cadastro da agro-

pecuária e do Estoque de animais 
Bovinos e Bubalinos atende uma das 
mais de cem exigências do ministério 
da agricultura para que o Estado es-
teja apto para retirada da vacinação 
contra a febre aftosa, prevista para 
2021, constantes no Plano Estratégico 
do Programa Nacional de Erradicação 
e Prevenção da Febre aftosa, que re-
sultará no reconhecimento do Estado 
como ‘livre de febre aftosa sem vaci-
nação’ até 2023, condição para aber-
tura de novos mercados e consequen-
te crescimento da economia de mato 
grosso do Sul.

a declaração do estoque efetivo e 
dos dados da propriedade devem ser 
feitas, por meio eletrônico, mediante 
acesso ao Sistema de atenção animal 
da iagRo (e-SaNiagRo), disponibili-
zado no site oficial da agencia, www.
iagro.ms.gov.br
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Plano Safra atende expectativas 

do setor, analisa a Semagro-MS
Recursos estarão disponíveis a partir de 1º de julho

Acrissul agradece luciano Chiochetta pela 
gestão dedicada junto à presidência da iagro

a diretoria da acrissul, aten-
dendo ao calendário vigente, já 
marcou para iniciar-se no dia 22 
de agosto e com término para o 
dia primeiro de setembro a EX-
PomS RURaL 2019.

os preparativos já foram ini-
ciados para que a acrissul pro-
mova mais essa importante feira 
agropecuária em nosso Estado.

a acrissul já vem trabalhando 
junto aos núcleos de criadores de 
raças de corte e de leite e tam-
bém equinos e pequenos animais 
para organizar o calendário de 
eventos. mais uma vez o sul-ma-
to-grossense poderá aguardar 
grandes apresentações no calen-
dário cultural. aguardem novas 
informações.

expoMS Rural acontece 

de 22 de agosto a 1º de 

setembro na Acrissul

o Plano Safra 2019/2020 anun-
ciado na terça-feira (18) pelo 
governo federal corresponde 

amplamente aos anseios da classe 
produtora, na avaliação do secretá-
rio de meio ambiente, desenvolvi-
mento Econômico, Produção e agri-
cultura Familiar (Semagro) de mato 
grosso do Sul, Jaime Verruck. o 
governo anunciou a liberação de R$ 
225,59 bilhões em créditos para fi-
nanciamento de pequenos, médios e 
grandes agricultores de todo o país, 
sendo que R$ 31,22 bilhões são para 
o Programa Nacional da agricultura 
Familiar (Pronaf).

Esse ponto mereceu destaque na 
análise de Verruck. “É fundamental 
perceber que, depois de 20 anos, 
se faz o anúncio de um Plano Sa-
fra para agricultura empresarial e 
familiar juntas. a ministra Tereza 
Cristina (agricultura, Pecuária e 
abastecimento) acerta nessa deci-
são, entendendo que o Plano Safra 
dá a diretriz para que a gente tenha 
um recorde na colheita de grãos no 
próximo ano.”

o secretário ponderou, ainda, so-
bre dois receios que o mercado ti-
nha e que não se confirmaram com 
o anúncio do Plano Safra 2019/2020, 

fato capaz de gerar uma onda de 
otimismo no setor. o primeiro era 
quanto a uma possível redução no 
montante que seria disponibilizado 
para financiamento, tendo em vista a 
situação complicada das finanças do 
país. “isso não aconteceu, o valor é 
praticamente o mesmo do ano passa-
do.” o segundo era de uma elevação 
substancial na taxa de juros. “Já se 
esperava que tivesse um ajuste, po-
rém ficou até abaixo do que o merca-

do previa, com aumento de apenas 1 
ponto percentual em relação ao ano 
passado.”

outro ponto importante destacado 
pelo secretário foi o montante de R$ 
1 bilhão para subvenção do Seguro 
agrícola, quantia que representa o 
dobro do que foi ofertado na safra 
passada. “Essa era uma reivindica-
ção forte dos produtores, para que se 
ampliasse o seguro agrícola”.

No conjunto, o anúncio do Plano 
Safra 2019/2020 cria “um cenário 
positivo para a agricultura brasilei-
ra”, observa o secretário, na medida 
em que o governo destaca a impor-
tância do agronegócio para a eco-
nomia. “o Plano Safra indica que 
o novo governo reconhece a impor-
tância do agronegócio e demonstra a 
competência e eficiência da ministra 
Tereza Cristina ao trazer um plano 
que corresponda aos anseios da clas-
se produtora.”

Jaime Verruck, secretário da Semagro-MS

o governo de mato grosso do Sul 
trocou o comando da agência Es-
tadual de defesa Sanitária animal 
e Vegetal (iagro). deixou o cargo 
de diretor-presidente o médico ve-
terinário e servidor de carreira do 
órgão, Luciano Chiochetta, e vai as-
sumir o engenheiro agrônomo e dire-
tor secretário do Sindicato Rural de 
Campo grande, daniel de Barbosa, 
ingold.

o anúncio foi feito pelo gover-
nador Reinaldo azambuja (PSdB), 
durante a abertura da colheita do 
milho, na sede da Federação de agri-
cultura e Pecuária de mato grosso 
do Sul (Famasul), em Campo grande.

Chiochetta deixou a direção da 
agência, mas não vai sair do gover-
no. Ele foi nomeado para outro cargo 
na secretaria estadual de meio am-
biente, desenvolvimento Econômico, 

Produção e agricultura Familiar (Se-
magro).

o presidente da acrissul (associa-
ção dos Criadores de mato grosso 
do Su), Jonatan Pereira Barbosa, 
ao comentar a substituição durante 
gravação do Programa Caminhos da 
Produção, no Canal agrobrasil, apro-
veitou para agradecer o empenho 
de Luciano Chiocheta junto à iagro, 
onde exerceu funções com esmero 
e dedicação, sublinhou o ruralista.

Segundo o governador, a nomea-
ção de ingold para o cargo atende 
indicação do setor produtivo. azam-
buja lembrou que a principal atribui-
ção do órgão é trabalhar para que o 
estado cumpra as mais de 100 exi-
gências do ministério da agricultura, 
Pecuária e abastecimento (maPa), 
para que o estado suspenda a partir 
de 2021 a vacinação contra a febre 

aftosa para obter da organização 
mundial de Sanidade animal (oiE) 
o reconhecimento como área livre da 
doença sem vacinação.

o governador explicou que para 
atingir essa meta, o a agência pre-
cisará ainda mais da parceria com 
outros órgãos e entidades do setor.

Na oportunidae, Chiochetta tam-
bém participou do evento, assinando 
pela iagro um termo de cooperação 
técnica com a associação dos Pro-
dutores de Soja do estado (aprosoja/
mS) voltado para a troca de infor-
mações relacionadas ao cadastro 
de produtores, imagens de satélite 
atualizadas e relatórios sobre a mo-
vimentação de defensivos agrícolas.

Chiochetta destacou que o sistema 
sanitário estadual não atua sozinho 
e necessita de cooperação entre as 
partes. 



Palavra do Presidente
JONATAN PEREIRA BARBOSA – Presidente

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

Plano Safra 2019-2020 enche o 
Brasil novamente de esperanças
Se o Brasil como um todo ca-

minhasse de forma dinâmica, 
organizada, efi ciente, sustentá-
vel e produtiva como caminha 
o agronegócio, certamente tudo 
seria diferente. Nesse mês de 
junho, ao lado do lançamento 
do Plano Safra pelo presidente 
Jair Bolsonaro e a ministra da 
agricultura, a sul-mato-gros-
senseTereza Cristina Corrêa da 
Costa dias, o setor rural foi des-

tinatário de boas notícias nos 
mercados interno e externo. Se 
por um lado alguns países têm 
problemas, por outro o Brasil 
se posiciona cada vez melhor 
no mundo para atender às mais 
exigentes demandas por carnes 
e grãos.

o lançamento do Plano Safra 
2019-2020 – de algo em torno 
de R$ 225 bilhões – depois de 
um atraso justifi cável, veio para 

traduzir todo o comprometimen-
to deste governo com o setor do 
agronegócio. além de ter sido 
um pouco maior que o plano da 
safra anterior, trouxe de forma 
inédita uma nova metodologia, 
desta vez integrando todos os 
segmentos – pequenos, médios e 
grandes produtores – num mes-
mo programa, com linhas de cré-
dito específi cas para cada um e 
com os juros proporcionais. mas 
ninguém deixará de ser atendi-
do.

depois de duas décadas se-
parados, o pequeno, o médio e o 
grande produtor rural estão tra-
balhando juntos para garantir a 
segurança alimentar do Brasil e 
do mundo. E mais do que dobrou 
o seguro rural, que alcança a ci-
fra inédita de R$ 1 bilhão. des-
ta vez, o governo liberou mais 

verbas para subvenção do cré-
dito dos pequenos produtores. 
E os médios produtores serão 
beneficiados com aumento de 
32% nas verbas de custeio e in-
vestimento, a taxas compatíveis 
com o seu negócio. Também pela 
primeira vez, os pequenos agri-
cultores vão poder usar recursos 
do Plano Safra para construir ou 
reformar suas casas. outra boa 
novidade é que o agronegócio 
passa a ter mais opções de fi -
nanciamentos em bancos.

Neste momento é preciso 
alertar as instituições bancárias 
para que realmente cumpram o 
disposto nas linhas de créditos 
e que só cobrem os juros previs-
tos no Plano Safra. a conta do 
produtor rural precisa fechar no 
fi nal da produção, não importa 
que tamanho ele tem. 
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Cavalo Crioulo: Acrissul sedia 
classifi catória para Freio de 
Ouro de 4 a 7 de julho

de 4 a 7 de julho acontece a prova 
classifi catória para o Freio de Ouro, 
em Campo grande, organizada pelo 
Núcleo de Criadores de Cavalo Criou-
lo de mato grosso do Sul, acrissul e a 
associação Brasileira de Criadores de 
Cavalo Crioulo. Em abril a parceria foi 
responsável pela realização da prova 
credenciadora, com grande sucesso.

as provas credenciadoras foram 
muito bem disputadas, inclusive com 
a inauguração da pista de mangueira 
e as novas modifi cações da pista de 
laço comprido no Parque de Exposi-
ções Laucídio Coelho. 

Com conjuntos de diversos esta-
dos brasileiros, a estreia nas seleti-
vas ao Freio de ouro no município 

de Campo grande, no Parque Laucí-
dio Coelho, foi um sucesso. No local, 
uma nova estrutura foi adaptada com 
o objetivo de sediar as etapas fun-
cionais, assim como a inauguração 
da pista de mangueira. organizada 
pelo Núcleo de Criadores de Cava-
los Crioulos de mato grosso do Sul, 
a credenciadora teve como jurados 
darlei Hess, manoel gonçalves e 
Thiago Schilling de Ávila. o técnico 
foi Rafael Sant’anna. 

o presidente da acrissul, Jonatan 
Barbosa, destaca que a pista de man-
gueira da acrissul foi construída nos 
mesmos moldes da pista de Esteio 
(RS).

Vieram animais de diversos estados, 

assim como os ginetes renomados no 
circuito, destacando-se também a par-
ticipação de cavalos e éguas de mato 
grosso do Sul.

agora, a organização do evento 
pretende repetir na classifi catória o 
mesmo sucesso obtido com a creden-
ciadora para o Freio de ouro, em Es-
teio (RS).

SeRViçO:
evento: Classifi catória da Região 8
local: Parque Laucídio Coelho 

(acrissul), Campo grande/mS
data: 4 a 7 de julho
inscrições: aBCCC (associação 

Brasileira de Criadores de Cavalo 
Crioulo)

(www.abccc.com.br)

Em abril o Parque Laucídio Coelho sediou a prova credenciadora para o Freio de Ouro 
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Sêmen da raça araguaia começa a ser vendido no mercado
Raça carrega características genéticas de três origens diferentes: a francesa blond d’aquitaine, a indiana nelore e a brasileira caracu

Pecuaristas da divisa dos Esta-
dos de mato grosso e goiás 
desenvolveram uma nova raça 

de gado de corte, a araguaia, que 
carrega características genéticas de 
três origens diferentes: a francesa 
blond d’aquitaine ,a indiana nelore 
e a brasileira caracu.

os animais são alimentados, prio-
ritariamente, em pastagens que têm 
sombras naturais de árvores nati-
vas. além de reduzir os impactos ao 
meio ambiente,  a seleção dá foco 
no bem-estar do gado. Resultado: a 
raça produz uma carne mais magra, 
considerada de alta qualidade e que 
pode ser rastreada pelo celular.

a raça araguaia foi desenvolvida 
pelo pecuarista Raul almeida mo-
raes Neto e pelo geneticista gismar 
Silva Vieira na Fazenda Santa Rita, 
em Torixoréu (MT), que fica a 565 
quilômetros da capital, Cuiabá.

o manejo é por meio do replantio 
de árvores nativas, que garantem 
sombras para o bem-estar animal. 
“Quando se promove o sombrea-
mento e a regeneração das árvores, 
o solo também é beneficiado. As raí-
zes o protegem de erosões e trazem 
os nutrientes da camada mais pro-
funda para a parte da superfície”, 
afirma Raul.

Ele explica que o gado com o 
bem-estar tem maior ganho de peso 
e torna-se mais fértil. “Produz uma 
carne mais macia, saborosa e sucu-
lenta”, diz.

“a grande demanda hoje é por 
produtos sustentáveis, que contri-

buam para a sustentabilidade do pla-
neta. a árvore e o pasto absorvem o 
carbono da atmosfera e ainda forne-
cem alimentos para pássaros e insetos. 
Então, além de tudo, contribuímos com 
a fauna e a flora local”, acrescenta.

Na Fazenda Santa Rita, onde atu-
almente são criadas mais de 1.200 
cabeças de araguaia, a alimentação 
dos animais é baseada em pastagem 
e complementada com ração. a meta 

para 2019 é que sejam abatidas pelo 
menos 500 cabeças.

a nova raça agrega as principais ca-
racterísticas das três que a originaram. 
da francesa blond d’aquitaine (47%) in-
corporou a alta conversão alimentar e 
a musculatura farta e bem distribuída; 
da caracu (28%) tem a rusticidade e 
a elevada produção de leite, propor-
cionando bezerros mais pesados na 
desmama; e do nelore (25%) herdou a 

capacidade para se adaptar ao clima 
seco e de altas temperaturas típico 
do Cerrado.

Em 2013, a araguaia teve seu 
registro concedido pela associação 
Brasileira de Criadores de Zebu 
(aBCZ).

Menos gordura
a expectativa é que, em outubro 

deste ano, seja inaugurada a esta-
ção de monta para viabilizar a venda 
de sêmen e disseminar a araguaia 
para outros Estados.

guilherme Nogueira, sócio-pro-
prietário da origem Premium, em-
presa que comercializa a proteína 
em São Paulo, explica que os resul-
tados do manejo sustentável podem 
ser percebidos na mesa do consumi-
dor: a carne da raça araguaia tem 
30% menos gordura intrínseca, uma 
exigência crescente no mercado de 
produtos de alta qualidade e com 
maior valor agregado.

os animais podem ser rastreados 
via celular para certificar a proce-
dência da carne por meio do chama-
do QR Code. É possível checar infor-
mações sobre a fazenda onde o gado 
foi criado no Estado mato-grossense 
até o frigorífico Cowpig, em Itupeva 
(SP), local de abate. “Pelo celular, o 
consumidor tem a garantia de que 
está adquirindo uma carne de ani-
mal que não é de confinamento. O 
bem-estar animal faz toda diferen-
ça”, afirma Guilherme.

(Com informações da Revista 
Globo Rural)
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indicadores
iNDiCaDor De Preço DiSPoNíVeL Do Bezerro 
eSaLq/BM&F – eSTaDo De MaTo GroSSo Do SuL

Data Valor r$ Var./dia Var./mês Valor uS$
24/06/2019 1.291,77 -0,04% 0,69% 337,81

21/06/2019 1.292,32 0,39% 0,74% 338,30

19/06/2019 1.287,34 0,25% 0,35% 334,11

18/06/2019 1.284,14 -1,28% 0,10% 332,59

17/06/2019 1.300,74 -0,79% 1,39% 333,44
Fonte: CEPEA

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

SOJa - indicador Cepea-Esal-BM&FBovespa - Paranaguá
Valor r$ Var./dia Var./mês Valor uS$

24/06/2019 81,50 -0,04% -1,31% 21,31

21/06/2019 81,53 -1,49% -1,27% 21,34

19/06/2019 82,76 -0,52% 0,22% 21,48

18/06/2019 83,19 -0,24% 0,74% 21,55

17/06/2019 83,39 0,80% 0,98% 21,38

Fonte: CePea
*NoTa: “No dia 17 e 24 de junho, foram consideradas todas as ofertas para 

o cálculo do Indicador.”

Com 9,5 milhões de toneladas, Mato Grosso do Sul 
terá uma produção recorde de milho segunda safra

GRICULTURAA

Expectativa de produtividade saltou de 78,2 sc/ha para 83 sc/ha e pode chegar a 85 sacas por hectare

mato Grosso do Sul iniciou ofi-
cialmente no dia 6 de junho, 
a colheita de milho 2ª safra 

com expectativa de produção estima-
da em 9.552 milhões de toneladas. o 
montante é 6% maior que a previsão 
inicial de 9 milhões de toneladas, o que 
representa a melhor safra de milho da 
história do Estado.

a expectativa de produtividade 
saltou de 78,2 sc/ha para 83 sc/ha e 
pode chegar a 85 sacas por hectare, 
considerando a janela de colheita para 
lavouras plantadas até 10 de março. 
os números demonstram melhoria das 
técnicas de plantio, assim como maior 
comprometimento dos produtores com 
a qualidade de solo e das sementes 
usadas.

a área plantada com milho safrinha 
nesta safra foi de 1.918 milhões de 
hectares. “Com esses números, mato 

grosso do Sul se consolida como o 
3º maior produtor de milho safrinha 
do Brasil, correspondendo a 10% da 
produção nacional de milho 2ªsafra”, 
afirma o presidente da Aprosoja/MS, 
Juliano Schmaedecke.

o cultivo do milho tem importância 
estratégica para a indústria brasileira 
por ser o principal insumo para a pro-
dução de aves e suínos. o cultivo de 
cerais emprega mais de 2 mil trabalha-
dores formais no mS e 67,41% da pro-
dução estadual de milho é destinada a 
atender ao mercado doméstico.

o preço médio da saca de milho – 
na abertura da colheita – era de R$ 
25,40, sendo 24% menor que os R$ 33 
de maio de 218. Porém, o preço está 
em alta no mercado interno devido à 
valorização do dólar frente ao real. até 
o dia 27 de maio 32,30% da safrinha 
2019 havia sido comercializada.

a Companhia Nacional de abaste-
cimento (Conab) liberou no dia 11/6 
o nono levantamento da safra brasi-
leira de grãos 2018/2019.

a atenção maior é para o milho de 
segunda safra, para o qual o relató-
rio de junho revisou positivamente 
produção e produtividade. 

Quanto à produção, o aumento foi 
de 2,2% frente aos números divulga-
dos em maio. São 70,67 milhões de 
toneladas do cereal, frente as 69,14 

milhões de toneladas do último re-
latório.

Na comparação com a safra 
2017/2018 a alta é de 31,3%, o que 
representa 16,77 milhões de tonela-
das a mais no ciclo atual. 

o incremento da produção se deu 
principalmente pelo aumento da 
produtividade. as boas condições 
das lavouras dão suporte para que 
os trabalhos de colheita no campo 
andem em bom ritmo. 

o governador Reinaldo azambuja 
destacou os bons resultados do Estado 
na agricultura, como resultado de tec-
nologia, empenho e defesa sanitária. 
“Sempre falamos safrinha de milho, 
mas hoje temos uma safra robusta e 
importante. Temos crescido ano a ano 
em produtividade e área plantada e 
essa é uma equação que deve perdurar 
no mS por longos anos, porque ainda 
temos espaço de área disponível para 
ser incorporada à agricultura e inte-
grado com a pecuária”.

Presidente da Famasul, maurício 

Saito ressaltou que os números são 
importantes e motivo de comemora-
ção, mas sem esquecer dos desafios 
que o setor enfrenta. “a projeção de 
uma supersafra para o milho safrinha 
no estado traz também novos desafios 
para o setor agrícola”. 

(Colaborou: Priscilla Peres – agro agência)

Conab revisou para cima safra de milho
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