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acrissul promoverá a ExpoMs Rural 
2019 de 22 de agosto a 1º de setembro

Brasil começará a
exportar lácteos para

a China em agosto

Investimentos transformarão
município de Porto Murtinho 
em nova Paranaguá de MS

Campo Grande encerra o 
ciclo de Classifi catórias ao 
Freio de Ouro na Acrissul

Extremo Sudoeste sai da condição de fi m de linha 
para centro de uma rota rodo-fl uvial que barateia 
os custos e potencializa a produção primária de MS 
no competitivo centro consumidor mundial. 

Campo Grande recebeu competidores de 7 
estados. Além dos animais criados em território 
sul-mato-grossense, também estiverem presentes 
representantes do RS, SC, PR, SP,  RJ, GO e DF.

AGRONEGÓCIO S.A ACRISSUL EM AÇÃO
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A feira congrega a pecuária de cor-

te e de leite, além da agricultura e 
criação de pequenos animais. Além 
de exposição e shopping de animais, 

a feira prevê em sua programação 
palestras técnicas, leilões, julgamento 
ranqueado pelo Núcleo MS de Criado-
res de Girolando, além de realização 

de provas equestres e também shows 
musicais e praça de alimentação com 
comídas típicas. O Governo do Estado 
é parceiro do evento. PÁGINA 7

No último dia 23, o governo 
chinês habilitou 24 estabeleci-
mentos brasileiros para expor-
tação de itens como leite em pó, 
queijos, manteiga e leite conden-
sado. PÁGINA 3

Associação ainda tem estandes comerciais para venda; feira acontece no Parque Laucídio Coelho



de matrizes e se tem condições de pastagem 
e/ou suplementação para o quantidade de 
matrizes que pretende ter. 

Contudo, um critério deve sempre ser 
observado: a reposição de matrizes deve 
ficar em torno de 20 a 30%, nunca ultra-
passar esse limite. O excesso de novilhas 
de um ano torna-se excesso de primíparas 
no ano seguinte; e um aumento de bezerros 
do primeiro ano será sentido na diminuição 
de bezerros no ano seguinte. 

Se a condição corporal foi acompanhada 
(e corrigida, caso necessário), se os touros 
foram avaliados antes da estação de mon-
ta (por exame andrológico), sendo apenas 
animais aptos à reprodução utilizados, se 
novilhas entraram na estação de monta em 
boas condições reprodutivas (já púberes e 
ciclando), se o número de primíparas do 
rebanho é conhecido e se existe histórico 
reprodutivo das matrizes (sabendo quais 
tiveram falhas reprodutivas), o produtor 
tem as mãos todas as ferramentas para se-
lecionar as fêmeas que ficarão ou não no 
rebanho para a próxima estação de monta.
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Médica-veterinária, Pesquisadora da Embrapa 
(Campo Grande-Ms)

Uma vaca saindo vazia da esta-
ção de monta pode parecer um pro-
blema pequeno. Mas e se forem 30 
ou 40% das vacas saindo vazias da 

estação de monta (EM)? Isso quer dizer que 30 a 40% 
das matrizes consumiram a pastagem, o sal mineral 
e a água e não produziram bezerro! E agora, parece 
um problema pequeno? Como resolver? Um começo é 
identificar os animais mais e menos produtivos e, aos 
poucos, selecionar os melhores, descartando os piores. 
Parece simples, e realmente é. Só é necessário estabe-
lecer parâmetros de avaliação e critérios para seleção 
e descarte de matrizes. O resultado disso será positivo 
e, o melhor, sem quase aumento de custo.  

Tudo começa por conhecer o rebanho do ponto de 
vista zootécnico, ou seja, saber o número de animais 
em reprodução, intervalo entre partos (IEP), taxas de 
prenhez, natalidade e desmama, pesos ao nascimento 
e desmama, etc. É essencial acompanhar os animais ao 
longo do ano, saber a condição corporal e nutricional 
dos mesmos, verificar as variações de peso nas águas 
e secas para identificar deficiências que precisam ser 
minimizadas e/ou corrigidas. Tanto matrizes quanto re-
produtores em más condições nutricionais e perdendo 
peso terão, certamente, o desempenho reprodutivo 
prejudicado. 

Para as matrizes há manejos de rotina a serem feitos 
e que servem como pontos de controle, especialmente 
da condição corporal, como diagnóstico de gestação, 
desmama, parto e início da estação de monta. Quanto 
antes as deficiências forem identificadas, mais cedo são 
passíveis de correção.

O mais importante é estabelecer os critérios de des-
carte! O principal critério utilizado nas propriedades 
rurais de gado de corte é a falha reprodutiva, vaca 
saindo vazia da estação de monta. Para isso, basta o 

diagnóstico de gestação (DG). Em geral, após 30 dias 
do final da estação de monta (ou saída dos touros) já é 
possível fazer o DG. O procedimento é essencial para 
verificar a taxa de prenhez. Além disso, durante o DG, 
o médico-veterinário realizará o exame ginecológico 
nas matrizes não prenhes, verificando se há alteração 
no trato reprodutivo desses animais. Com os diagnós-
ticos em mãos, é simples escolher as vacas vazias que 
deverão deixar o rebanho. Caso existam matrizes não 
prenhes, mas com bezerros ao pé, oriundos da estação 
anterior, elas permanecem no rebanho até a desmama 
de seus bezerros. 

Entretanto, o critério de descarte de vacas vazias não 
precisa ser aplicado a todas as categorias da mesma 
forma. Por exemplo, as novilhas que entraram na EM 
ciclando são animais de boa fertilidade, sem bezerros ao 
pé e, portanto, com todas as chances de emprenhar. No-
vilha que não emprenha deve ser descartada sem uma 
segunda chance. As vacas multíparas, com bezerros ao 
pé, podem merecer uma chance, caso seja a primeira 
falha reprodutiva delas. Já as chamadas “vacas soltei-
ras” (vacas que falharam na EM anterior e não estão 
com bezerro ao pé) não devem receber outra chance, 
pois passaram um ano sem produzir bezerro. 

Uma maior atenção às primíparas, vacas que tive-
ram seu primeiro parto, e agora precisam terminar de 
crescer para atingir seu peso adulto, entrar em lactação 
para seu primeiro bezerro e, ainda, retomar a ciclida-
de, além de manter suas funções fisiológicas normais. 
Sim, é a categoria mais exigente nutricionalmente e, 
portanto, é a que merece atenção nutricional e a chance 
de permanecer no rebanho caso não emprenhe. Logi-
camente, na EM seguinte, esses animais estarão sem 
bezerros ao pé e devem emprenhar. Caso contrário, 
entram na classificação de “vaca solteira” e serão des-
cartadas caso não emprenhem.

Se as vacas terão uma ou duas chances é uma deci-
são de manejo, baseada nas condições de cada proprie-
dade. É preciso saber se a propriedade está preocupada 
em expandir, diminuir ou manter o tamanho do rebanho 

RIMEIRA IMPRESSÃOP
Qual o melhor critério para descarte de matrizes?
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O governo chinês habilitou, recentemente, 24 estabeleci-
mentos brasileiros a exportar lácteos para os chineses

Embarques de produtos 
lácteos para China devem 
começar já em agosto

A ministra Tereza Cristina (Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento) prevê que os embar-

ques de produtos lácteos brasileiros 
para a China devem começar em 
agosto. No último dia 23, o governo 
chinês habilitou 24 estabelecimen-
tos brasileiros para exportação des-
ses itens, como leite em pó, queijos, 
manteiga e leite condensado.

De acordo com a ministra, para 
iniciar as vendas, é preciso que o 
GACC (órgão chinês responsável 
pela vigilância sanitária) aprove 
uma lista de veterinários, que deve 
ser concluída na próxima semana e 
enviada ao governo chinês.

 “Nós precisamos só credenciar 
veterinários, pois você precisa de 
uma lista de veterinários e da assi-
natura deles para os embarques”, 
explicou Tereza Cristina, em entre-
vista ao programa Bom Dia MS, em 
Campo Grande, da TV Morena.

Desde 2007, já havia certificação 
acordada com o país asiático, mas 
nenhuma planta brasileira estava ha-
bilitada a exportar. Os chineses são 
os maiores importadores do mundo 
de lácteos. Somente de leite em pó, 
o país compra 800 mil toneladas por 
ano, 200 mil toneladas a mais em 
comparação à produção do Brasil.

A ministra destacou que os chine-
ses apreciam lácteos de outros pa-
íses e a abertura de mercado será 

uma oportunidade de recuperação 
da indústria de laticínios do Brasil, 
que enfrenta queda de até R$ 0,30 
no preço do litro de leite, e também 
a concorrência com os produtos da 
Argentina e do Uruguai, que entram 
no mercado brasileiro sem cobrança 
de tarifas.

“Imagino que, em agosto, já po-
deremos iniciar os embarques de 
produtos lácteos para a China. Isso 
vai ser muito bom para o mercado 
interno, que está vivendo uma cri-
se enorme de preços baixos para o 
produtor”, afirmou. “Nós temos um 
primeiro momento de preparo, de 
aceitação do nosso produto na China, 
mas acho que temos uma janela de 
oportunidade enorme”, acrescentou.

Projeções
Com a abertura do mercado chi-

nês, a Viva Lácteos - Associação Bra-
sileira de Laticínios estima exportar 
US$ 4,5 milhões em produtos.

Em 2018, os chineses importaram, 
por exemplo, 108 mil toneladas em 
queijos, com um crescimento médio 
anual de 13% nos últimos cinco anos. 
O setor lácteo brasileiro exportou, no 
ano passado, para mais de 50 des-
tinos. 

Vietnã
Sobre a missão veterinária do Vie-

tnã, que irá inspecionar frigoríficos 

brasileiros em agosto, Tereza Cris-
tina destacou que a reabertura das 
exportações de carne bovina para os 
vietnamitas é um caminho importan-
te para o ingresso das carnes bra-
sileiras no mercado asiático, já que 
o principal interesse do Vietnã é a 
compra de boi em pé.

“Isso [exportação de boi em pé], 
através dos relatórios sanitários, fa-
cilita a entrada de carne”, destacou.

A ministra relembrou que a eco-
nomia do Vietnã cresce 7% ao ano e 
o país tem um mercado consumidor 
de 100 milhões de habitantes.

Com informações do Mapa.

Lista dos estabelecimentos habilitados

1 – Laticínios São João – São João do Oeste (SC) – queijo e manteiga

2 – itambé alimentos – Goiânia (GO) – leite em pó e manteiga

3 – Cooperativa Central Gaúcha – Cruz Alta (RS) – leite em pó e creme de leite

4 – nutrifont alimentos – Três de Maio (Rs) – whey protein, soro de leite em pó e outros

5 – Itambé Alimentos – Sete Lagoas (MG) – leite em pó

6 – Celles Cordeiro alimentos – Macuco (RJ) – leite em pó

7 – Itambé Alimentos – Uberlândia (MG) – leite em pó

8 – Laticínios Tirolez – Lins (sP) – queijo

9 – Aurea Indústria e Comércio – Braço do Norte (SC) – leite condensado

10 – Polenghi indústrias alimentícias – angatuba (sP) – queijo e outros

11 – Mococa Produtos Alimentícios – Mococa (SP) – leite condensado e creme de leite

12 – Laticínios Bela Vista – Bela Vista de Goiás (GO) – leite em pó

13 – Alibra Ingredientes – Marechal Cândido Rondon (PR) – leite em pó, soro de leite em 

pó e outros

14 – sooro Concentrado indústria de Produtos Lácteos – Marechal Cândido Rondon 

(PR) – soro de leite em pó e whey protein

15 – Frimesa Cooperativa Central – Marechal Cândido Rondon (PR) – leite condensado e 

queijo

16 – Laticínios J.L. – Orizona (GO) – queijos

17 – Laticínios Tirolez – Tiros (MG) – queijo

18 – Laticínios Tirolez – arapuá (MG) – manteiga

19 – Lactalis do Brasil – Ijuí (RS) – leite em pó, fórmula infantil, soro de leite em pó, queijos 

e outros

20 – Lactalis do Brasil – Teutônia (Rs) – manteiga, leite em pó, fórmula infantil e outros

21 – Cooperativa Consulati – Capão do Leão (RS) – leite em pó

22 – Cooperativa dos suinocultores de Encantado – arroio do Meio (Rs) – leite em pó

23 – Itambé Alimentos – Guanhães (MG) – leite em pó e manteiga

24 - schreiber Foods do Brasil – Rio azul (PR) – queijos e outros

As informações são do General Administration of Customs (China)
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Extremo Sudoeste sai da condição de fim de linha para ser o centro
de uma nova rota rodo-fluvial no competitivo mercado mundial

investimentos em logística 
transformarão Porto Murtinho 
em “nova Paranaguá” de Ms

Um dos últimos municípios do 
Estado a ter o acesso pavimen-
tado – em 2003 foi inaugurado 

o trecho final da BR-267, de 213 km 
-, Porto Murtinho rompe o isolamento 
histórico para se tornar um dos princi-
pais entrepostos comerciais do país. Ao 
promover o fomento ao transporte flu-
vial, como estratégia para escoamento 
de grãos, o Governo do Estado trans-
formou Murtinho no caminho natural 
para se chegar ao mercado asiático.

O extremo sudoeste, na fronteira 
com o Paraguai, saiu da condição de 

fim de linha para centro de uma rota 
rodo-fluvial que barateia os custos e 
potencializa a produção primária de 
Mato Grosso do Sul no competitivo 
centro consumidor mundial. Porto 
Murtinho terá, em dois anos, quatro 
portos operando na Hidrovia do Para-
guai e, em 2023, será o eixo do Corre-
dor Bioceânico (Atlântico-Pacífico) por 
rodovia, com a construção da ponte so-
bre o mesmo rio.

 “Porto Murtinho será a nossa nova 
Paranaguá”, projeta Jaime Verruck, 
secretário de Meio Ambiente, Desen-

volvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar. “O desenvolvi-
mento da região é algo concreto, tem 
cronograma e está acontecendo, im-
pulsionado pelos incentivos fiscais do 
Programa de Estímulo às Exportações 
e Importações, criado pelo governo em 
2015, e pelos investimentos públicos 
para viabilizar a Rota Bioceânica.”

Competitividade
A resposta do setor privado foi ime-

diata com os incentivos do Estado para 
eliminar os gargalos da hidrovia – re-
tirando a obrigatoriedade da paridade 
de exportação para grãos, isentando-a, 
na prática, de tarifa. Com a construção 
de três novos portos e a perspectiva de 
um quarto, de um grupo paranaense, 
mais de R$ 450 milhões serão injetados 
em Murtinho em dois anos. Somando 
os investimentos do Estado e da União 
em infraestrutura, chega-se ao valor 
expressivo de R$ 650 milhões.

A capacidade de escoamento fluvial 
de commodities do município, hoje de 
460 mil toneladas/ano, será ampliada 
para seis milhões de toneladas/ano a 
médio prazo, segundo cenário dese-
nhado pelo Estado. “Mato Grosso do 
Sul será o novo hub logístico para a 
América do Sul”, afirma o governador 
Reinaldo Azambuja. “É fundamental 
essa expansão logística porque o Es-
tado deve aumentar em mais 1,5 mi-
lhão de hectares a área plantada em 
10 anos”.

O impulso econômico ao município 
e o cenário favorável ao agronegócio 
confirmaram uma tendência mundial: a 

hidrovia barateia o custo Brasil. A atra-
tividade do Rio Paraguai para os grãos 
gerou um ganho aos produtores rural 
da região serrana do Estado. As empre-
sas de trade pagam hoje até R$ 2,00 a 
mais por saca em função da redução 
do frete das cargas, que eram levadas 
por grandes distâncias até os portos de 
Paranaguá (PR) e Santos (SP).

Com a implantação do corredor ro-
doviário bioceânico, a partir de 2023, 
prazo para conclusão da ponte sobre 
o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho 
e Carmelo Peralta (Paraguai), Mato 
Grosso do Sul reduzirá em 8 mil km a 
distância marítima para chegar os pro-
dutos ao principal mercado, o asiático. 
Partindo de Campo Grande, são 1.900 
km até os portos do Chile, no Oceano 
Pacífico. Um novo caminho, mais ga-
nhos, empregos e competitividade.

Preço da terra saltou 
com o novo “boom”
Fundado há 107 anos, Porto Mur-

tinho foi, até há alguns anos, a região 
mais abandonada e isolada de Mato 
Grosso do Sul, depois de passar por 
vários ciclos econômicos enquanto 
palco da erva mate, tanino e charque, 
testemunhado pelo seu patrimônio ar-
quitetônico. Foi também, até início dos 
anos de 1980, castigada pelas enchen-
tes do Rio Paraguai, que inundavam a 
cidade, obrigando a mudança da popu-
lação para a chamada Cidade de Lona.

Um cenário de decadência e pobre-
za que se expandia pelo outro lado da 
fronteira, o Alto Paraguai, por falta de 
perspectivas de desenvolvimento e au-

Ponte internacional reduzirá em mais de 8 mil km a distância entre a produção de MS e a Ásia
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sência dos governos. A chegada do as-
falto pela BR-267, em 2013, vislum-
brou mudanças, fomentou o turismo 
e o olhar do setor produtivo mirou 
Murtinho com a implantação do por-
to público-privado, em operação.

A partir de 2015, o Programa de 
Estímulo à Exportação ou Importação 
(Proeip), criado pelo Governo do Es-
tado, turbinou o escoamento de grãos 
pelo Rio Paraguai e viabilizou o termi-
nal portuário, fechado por oito anos 

por demandas judiciais e má gestão. 
A iniciativa deu certo e mudou a re-
alidade da região, que passou a ser 
estratégica para reduzir os custos de 
transporte e tornar competitivos os 
produtos do Estado, atraindo grandes 
investimentos em logística.

novos horizontes
Porto Murtinho se prepara para 

ser o principal polo exportador da 
região Centro-Oeste com a implan-

tação de uma infraestrutura inter-
modal hidro-rodoviária, com quatro 
novos portos e a ponte internacio-
nal. Esse “boom” já reflete na cidade, 
onde o preço dos terrenos urbanos 
aumentou em 400%, e tem atraído 
empreendedores de calcário, cerâ-
mico, comércio e hoteleiro, além da 
expansão da agricultura com a faci-
lidade de escoamento.

Com arrecadação de R$ 6 milhões/
mês, o município projeta crescimen-

to da receita anual em 30%, em dois 
anos, segundo o prefeito Derley De-
levatti. Para atrair novos investimen-
tos, ele pretende reduzir o ISS (Im-
posto Sobre Serviços) de 5% para 2% 
e aposta na reabertura do frigorífico 
da Marfrig, fechado há cinco anos, e 
no incremento do turismo fronteiri-
ço. A expansão imobiliária já é uma 
realidade com o lançamento de lote-
amento com 625 lotes a R$ 25 mil.

(Marcelo armoa, semagro-Ms)

“A região está se tornando uma 
nova fronteira agrícola”, aposta o 
empresário Peter Ferter, 47, um 
dos sócios da FV Cereais, que pre-
tende operar em abril de 2020 o 
porto em construção ao lado do di-
que de contenção de enchentes. O 
grupo foi um dos primeiros a acre-
ditar no potencial da região com os 
incentivos fiscais concedidos pelo 
Estado. “As dificuldades de logísti-
ca eram extremas, enquanto temos 
um rio de riquezas pouco explora-
das”, diz.

Um dos maiores exportadores 
do Estado (1,2 milhão de tone-
ladas/ano de soja e milho), a FV 
Cereais, com sede em Dourados, 
investe R$ 110 milhões no termi-
nal, que terá capacidade para mo-
vimentar dois milhões de tonela-
das/ano de grãos e açúcar. O grupo 
também vai importar fertilizantes 

do Uruguai, de onde já embarcou 
uma carga experimental de duas 
mil toneladas em 2018, com valor 
8% mais barato em relação ao cus-
to de transporte via Paranaguá.

 “Consideramos a região a ce-
reja do bolo”, afirma o empresá-
rio Neodi Vicari, da Mécari Dis-
tribuidora. O grupo investe R$ 
16 milhões na construção de um 
terminal para estacionamento para 
rodotrens, com capacidade inicial 
para 400 caminhões, dobrando na 
fase seguinte, quando a estrutura 
vai dispor de hotel com 120 leitos, 
minishopping e posto de combustí-
vel. Situada no km 679 da BR-267, a 
estação vai regular o fluxo de cami-
nhões aos portos.

O potencial logístico valorizou as 
terras da Fazenda Santa Carmen, 
que possui 14 mil hectares e cinco 
mil cabeças de gado e tem 15 km 

Empresariado aposta na “cereja do bolo”

margeando o rio para serem explora-
dos. Já vendeu 50 hectares para a FV 
Cereais e negocia mais 50 hectares 
com um grupo paranaense. “Pedi-
mos R$ 12 milhões pela área e eles 

nem questionaram”, afirma o gerente 
Mário Roberto Miolle, 65. “A fazenda 
também quer investir em porto para 
exportar boi confinado em pé”, anun-
ciou. (M.a.)

Estação de triagem de caminhões em construção na 267: empreendedores apostando na Bioceânica
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Em dez anos, área plantada será 
ampliada em 10,3 milhões de 
hectares no Brasil, prevê estudo
expansão ocorrerá principalmente em pastagens naturais e áreas 
degradadas. Culturas como soja, milho e cana ganharão novas área

O estudo Projeções do Agronegó-
cio, Brasil 2018/19 a 2028/29 
prevê que a área total plantada 

com lavouras no país passará de 75,4 
milhões de hectares para 85,68 mi-

lhões, um acréscimo de 10,3 milhões 
de hectares em dez anos. A expansão 
se dará, principalmente, sobre pasta-
gens naturais e áreas degradadas. O 
grupo reúne os cultivos de algodão, ar-

roz, feijão, milho, soja (grão), trigo, café, 
mandioca, batata inglesa, laranja, fumo, 
cana-de-açúcar, cacau, mandioca, uva, 
maçã, banana, manga, melão e mamão. 

Produzido pela Secretaria de Políti-
ca Agrícola do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento e pela 
Secretaria de Inteligência e Relações 
Estratégicas da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária, o estudo traz as 
perspectivas para produção, consumo, 
exportação, importação e área plantada 
no Brasil. 

De acordo com o levantamento, a 
área cultivada de grãos (algodão, amen-
doim, arroz, aveia, canola, centeio, ceva-
da, feijão, girassol, mamona, milho, soja, 
sorgo, trigo e triticale) saltará de 62,9 
milhões de hectares para 72,4 milhões 
de hectares, o que corresponde a um 
acréscimo anual de 1,4%, ou 15,3% no 
período de 10 anos. 

Na próxima década, o Brasil vai 
produzir 300 milhões de toneladas de 
grãos, ou seja, mais 62,8 milhões de 
toneladas (27%). O crescimento será 
principalmente com o aumento da pro-
dutividade das culturas.

Lavouras
As projeções apontam para o cres-

cimento das seguintes lavouras: soja  
(+ 9,54 milhões de hectares), milho 
segunda safra (+ 4 milhões de hecta-
res) e cana-de-açúcar (+ 1,64 milhão de 
hectares). Haverá retração nas lavouras 
de arroz (-1 milhão de hectares), laranja 
(-100 mil hectares) e mandioca (-180 mil 
de hectares).

Conforme o estudo, as lavouras que 
irão perder área, como mandioca, café, 

arroz, laranja e feijão, serão compen-
sadas por ganhos de produtividade. A 
expansão de soja e cana-de-açúcar ocor-
rerá “pela incorporação de áreas novas, 
áreas de pastagens naturais e também 
pela substituição de outras lavouras que 
deverão ceder área. A área de milho 
deve expandir-se sobre áreas liberadas 
pela soja, no sistema de plantio direto”.

“Algumas incertezas são inerentes às 
características da agricultura e outras, 
como tensões nas relações comerciais e 
doenças, que podem afetar as lavouras 
e as criações, e eventos climáticos ex-
tremos, como chuvas, geadas e secas”, 
explica José Garcia Gasques, coorde-
nador-geral de Avaliação de Políticas 
e Informação do ministério e um dos 
pesquisadores.

Entre as regiões do país, o Centro-
Oeste terá a maior ampliação da área 
plantada no período, com crescimento 
de 26,5 milhões de hectares para 34 mi-
lhões de hectares, alta de 28,5%.

No Sul, o incremento será de 8%, 
de 19,5 milhões de hectares para 21 
milhões de hectares. No Norte, o cres-
cimento será de 19%, de 3 milhões de 
hectares para 3,6 milhões de hectares.

A região denominada Matopiba (for-
mada por Maranhão, Tocantins, Piauí e 
pela Bahia) “deverá apresentar aumen-
to elevado da produção de grãos assim 
como sua área deve apresentar também 
aumento expressivo. As projeções indi-
cam que essa região deverá produzir 
cerca de 28,7 milhões de toneladas de 
grãos em 2028/29 numa área plantada 
de grãos de 8,8 milhões de hectares ao 
final do período das projeções”, aponta 
o estudo.
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ExpoMS Rural 2019 coloca estandes à venda
Feira agropecuária que já virou tradição em Campo Grande este ano acontece de 22 de agosto a 1º de setembro

A Acrissul (Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul) manté 
aberta a comercialização de estandes 
visando a realização da ExpoMS Rural 
2019, feira que congrega os setores 
da pecuária de corte e de leite, além 
da agricultura e criação de pequenos 
animais, sendo promovida anualmente 
no segundo semestre do ano no Par-
que de Exposições Laucídio Coelho, 
em Campo Grande (MS).

 Além da exposição e shopping de 
animais, a feira prevê em sua progra-
mação palestras técnicas, leilões de 
corte e elite, julgamento ranqueado 
pelo Núcleo MS de Criadores de Gi-
rolando, além de realização de provas 
equestres como laço comprido, ranch 
shorting e tambor. Em suas etapas 
anteriores, somente o circuito de laço 
comprido tem reunido cerca de 500 

laçadores em suas provas.
Na edição de 2018, além do suces-

so das provas ranqueadas,  Acrissul 
promoveu na ExpoMS Rural o Con-
gresso Confl itos Indígenas e o Agro-
negócio de Mato Grosso do Sul, com 
a presença de debatedores de renome 
nacional, além de ter sediado o Encon-
tro Técnico do Leite, com a presença 
de mais de 700 produtores rurais de 
todo o Estado.

 
AGENDA CULTURAL
A abertura da EXPOMS no dia 22 

de agosto contará com show de Filhos 
de Campo Grande e Também   Boa do 
Dieguinho.

A sexta-feira vai ser animada com 
dois grandes artistas, Victor Kley e 
Ferrugem. 

No sábado grande show com a du-

pla João Bosco e Vinicius e o grupo 
Jeito Moleque.

No Domingo a animação fi ca por 
conta do Cantor Gusttavo Lima e a du-
pla João Gustavo e Murilo.

No segundo final de semana  no 
dia 30 de agosto, teremos Matheus e 
Kauan e Jet Leg trazendo muita mu-
sica boa.

O sábado fi ca por conta do cantor 
Kevinho e a dupla Fernando e Soro-
caba.

Os shows terão ingressos para 
os seguintes setores: Pista; Área 
Vip; Camarote Super Bull ;  Cama-
rote Premium com espaço diferen-
ciado para oferecer o que há de 
melhor.

Os ingressos estão à venda e infor-
mações podem ser obtidas pelo www.
ingressonacional.com.br

GOVERNO É PARCEIRO
O presidente da Acrissul, Jonatan 

Pereira Barbosa, confi rmou a parceria 
com o Governo do Estado, através da 
Semagro e da Agraer, para realização 
da ExpoMS Rural, feira que congrega 
os setores da pecuária de corte e de 
leite, além da agricultura e criação 
de pequenos animais e que acontece 
de 22 de agosto a 1º de setembro, no 
Parque Laucídio Coelho, em Campo 
Grande. No encontro, reuniram-se o 
Secretário Jaime Verruck e o Adjunto 
Ricardo Senna, da Semagro e o Diretor 
Presidente da Agraer André Nogueira. 

SERVIÇO:
Mais informações sobre a ExpoMS 

Rural e venda de estandes:
Pedro Fenelon - (67) 3345-4200 

e  98191-8081.
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O Parque de Exposições Laucídio Coelho recebeu 92 conjuntos de sete estados em provas que duraram 4 dias

Invernada do Espigão fi cou em primeiro lugar; montada por Daniel Teixeira. Operário do Infi nito, 1º lugar, foi montado por Thomas Gonçalves

Uma Classifi catória com “gosto” 
de fi nal. Os últimos 14 animais a ga-
rantirem vaga para o Freio de Ouro 
2019 enfrentaram os dias mais frios 
do ano na Cidade Morena. Em pista 
no Parque Laucídio Coelho, 92 con-
juntos credenciados ao longo do ciclo 
mantiveram o nível das outras seis 
etapas seletivas realizadas neste ano 
com a programação realizada entre 
quinta-feira (4) e a manhã de domin-
go (7 de julho). 

Sediando a primeira Classifi cató-
ria no Mato Grosso do Sul, Campo 
Grande recebeu competidores de 
sete estados diferentes: além dos 
animais criados em território sul-ma-
to-grossense, também estiverem pre-
sentes representantes do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Distri-
to Federal.

Campo Grande encerra o ciclo de Classifi catórias ao Freio de Ouro

A presença de animais de diversos 
estados brasileiros, aliás, promoveu 
uma semifi nal de muita alternância 
de posições em todas as etapas, levan-
do emoção do início ao fi m. A disputa 
acirrada foi acompanhada por um ex-
celente público no local, mas também 

pela transmissão ao vivo apresentada 
por Estela Facchin, com comentários 
do Ricardo Guazzelli Martins.

OS LÍDERES
Nas fêmeas, pode-se dizer que a 

liderança de Invernada do Espigão é 
uma herança familiar. Filha de Man-
dante Tupambaé e Cabriuva do Espi-
gão, é irmã por parte de pai de Inde-
pendência do Espigão, fêmea Freio de 
Ouro 2018. Outra curiosidade é que 
ambas classifi caram-se na última clas-
sifi catória dos seus respectivos ciclos. 
A zaina negra bragada foi montada 
por Daniel Waihrich Marim Teixeira, 
atingiu 19,815 de nota, e é de criação 
e propriedade de José Ademir Pereira, 
da Cabanha Canoinhas/SC.

Entre os machos, quem terminou 
a classifi catória na ponta foi Operá-
rio do Infi nito, com 18,776 de nota. 
Montado por Thomas Gonçalves, o 
zaino também tem história pesada no 
sangue. É fi lho de Farrapo do Infi nito 
(recordista de rédeas) e Joaninha do 
Infi nito, além de neto de La Inver-
nada Hornero. É de criação de Ro-
berto Sidney Davis Júnior e exposto 
por Gilberto Gonçalves, da Cabanha 
Odilo Gonçalves, de Jaguarão/RS.

EXPANSÃO EM AÇÃO 
O Centro-Oeste tem se destacado 

como uma das áreas de maior expan-
são da raça no Brasil. Aproximada-
mente seis mil animais já estão regis-

trados, número que sustenta o título 
de terceira maior região do país. 
Desde 2013, o Núcleo de Criadores 
de Cavalos Crioulos do Mato Grosso 
do Sul (NCCCMS) vem trabalhando 
para tornar possível que eventos 
como esse aconteçam na cidade. 

Criadores locais têm investido 
cada vez mais em genética ao longo 
dos últimos anos. A orientação sobre 
o uso da biotécnica de reprodução é 
fruto do trabalho de representantes 
da ABCCC que atuam em regiões 
com grande potencial de crescimen-
to. Lucas Lau, Analista de Expansão 
da raça, salienta que as manadas 
evoluíram muito em qualidade e 
quantidade desde a aproximação do 
trabalho da ABCCC nessas regiões.

O EVENTO
Promovido pela ABCCC, em par-

ceria com NCCCMS, a prova contou 
com a avaliação de Alexandre Pons 
Suñe, Ricardo Matho Meabe e Lauro 
Varela Martins na categoria das fê-
meas. Já o trio de jurados responsá-
vel pelo julgamento dos machos, foi 
composto por Rodrigo Albuquerque 
Py, Rodrigo Diaz de Vivar e Roither 
Bez Barzan. Rafael Sant’ana foi o su-
pervisor técnico do evento.

O ciclo do Freio de Ouro 2019 
conta com o patrocínio da Massey 
Ferguson e da Ipiranga, além do 
apoio da Supra e da Chevrolet.

(Informações e fotos ABCCC)



Palavra do Presidente
JONATAN PEREIRA BARBOSA – Presidente

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

ExpoMS Rural 2019 respira os
bons ares do novo agronegócio

A Acrissul está finalizando 
os últimos preparativos para 
a realização da ExpoMS Rural 
2019, feira que acontece de 22 
de agosto a 1º de setembro no 
Parque de Exposições Laucídio 
Coelho. A feira, na verdade, co-
meça a ser preparada tão logo 
é encerrada a Expogrande. Há 
todo um trabalho antecipado, 
com contatos políticos, levan-
tamento de financiamentos, 
atendimento a governo, progra-
mação de atividades culturais, 

reformas e adaptação do parque 
para o evento.

O principal objetivo  da Ex-
poMS Rural é alavancar o agrone-
gócio, por isso muitas prospecções 
que acontecem antes e durante a 
feira só vão ser concluídas algum 
tempo depois do encerramento.  E 
este ano não é diferente.

Para 2019, a Acrissul conta 
também com a realidade propí-
cia e o momento extremamente 
positivo pelo qual passa o setor 
agropecuário. Recentemente o 

Ministério da Agricultura lançou 
o Plano Safra, unificado e com 
recursos na ordem de R$ 225 bi-
lhões. Mais recente ainda o Banco 
do Brasil reuniu imprensa, pro-
dutores e lideranças políticas e 
ruralistas para anunciar que terá 
recursos na ordem de R$ 8,2 bi-
lhões para Mato Grosso do Sul. O 
evento contou com a presença do 
governador Reinaldo Azambuja e 
da ministra da Agricultura, nossa 
Tereza Cristina Corrêa da Costa 
Dias.  Na oportunidade o gover-
nador ressaltou a relevância da 
agropecuária para o desenvolvi-
mento do Estado.

As novas negociações com a 
Europa e a Ásia estão a todo vapor, 
já com sinalização para um cresci-
mento sem precedentes das expor-
tações dos produtos brasileiros, 
notadamente carnes, grãos, celu-
lose,  e, agora, também lácteos.  

O mundo começa a enxergar a 
produção brasileira sem precon-
ceitos graças ao trabalho de políti-

ca externa empreendida pelo novo 
governo do presidente Jair Bolso-
naro. Muito do mito do Brasil que 
destrói para produzir vem caindo 
por terra e dando lugar para a 
visão de que o País tem um dos 
maiores e mais bem protegidos 
patrimônios naturais do mundo. 
E sustentáveis.

As feiras agropecuárias vêm se 
prestando cada vez mais a esses 
papel – de ser a vitrine para tecno-
logias, genética, produtos, cultura, 
gastronomia, esportes,  insumos e 
para o conhecimento representado 
pela pesquisa e pela difusão. De 
22 de agosto a 1º de setembro o 
produtor rural poderá ver na Ex-
poMS Rural um pouco disso tudo, 
através de leilões, exposição e sho-
pping de animais, julgamentos de 
raças bovinas e equinas, provas 
equestres, shows musicais, comi-
das típicas e palestras técnicas.

A venda de estandes continua 
aberta. Venha para a ExpoMS Ru-
ral e faça bons negócios.
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Estado vai passar pedido da 
Acrissul de reduzir ICMS do 
bezerro por estudo técnico 

Em resposta ao requerimento 
encaminhado pela Acrissul (Associa-
ção dos Criadores de Mato Grosso 
do Sul), para reduzir o ICMS sobre 
operações interestaduais para venda 
de bezerros, a Secretaria de Fazenda 
irá submeter o pedido a estudos téc-
nicos mais aprofundados para subsi-
diar uma tomada de decisões.

Conforme correspondência envia-
da pelo secretário de Fazenda de MS, 
Felipe Mattos, o atual cenário eco-
nômico não recomenda a adoção de 
medidas que possam impactar nega-
tivamente na arrecadação do Estado.

Ao analisar o pedido encaminhado 

pela Acrissul, o secretário esclareceu 
que as alíquotas aplicáveis às ope-
rações e prestações, interestaduais 
e de exportação, são estabelecidas 
por resolução do Senado Federal, de 
iniciativa do Presidente da República 
ou de um terço dos senadores, apro-
vada pela maioria absoluta de seus 
membros.

Desta forma, atualmente a Reso-
lução nr. 22/89 do Senado Federal 
fi xa em 12% a alíquota do ICMS nas 
operações interestaduais e, em 7% a 
aliquota nas operações e prestações 
realizadas nas regiões Sul e Sudes-
te, destinadas às regiões Norte, Nor-

deste e Centro-Oeste e ao estado do 
Espírito Santo.

Outra saída para amenizar a car-
ga tributária no segmento seria atra-
vés de concessão de benefício fi scal 
pelo Estado, por redução da base de 
cálculo ou por crédito presumido. 
Entretanto há uma lei complementar 
que exige que isso seja feito através 
de um convênio no âmbito do CON-
FAZ (Conselho Nacional de Política 
Fazendária), com a aprovação unâni-
me dos Estados e do Distrito Federal.

Segundo ainda o secretário de 
Fazenda, na hipótese de benefício 
fi scal, há que se analisar o disposto 

na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que impõe algumas justificativas 
para a concessão, como estimativa 
de impacto orçamentário-fi nanceiro 
nos exercícios futuros, a garantia de 
que a medida não afetará as metas 
fi scais previstas e a observação de 
medidas de compensação.

Para o presidente da Acrissul, a 
entidade aguardará os trâmites ne-
cessários e que continuará vigilante 
em defesa dos interesses do setor 
agropecuário e de medidas que con-
tribuirão para o engrandecimento 
da economia estadual, baseada na 
produção rural.

Redução da carga tributária sobre segmento aumentaria 
a competitividade dos produtores sul-mato-grossenses
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Banco do Brasil anunciou recursos de R$ 8,2 bilhões 
disponíveis para financiamento do Plano Safra em MS

Liberação dos recursos para financiamento começou no dia primeiro de julho; linhas de crédito foram ampliadas  este ano

A Superintendência regional do 
Banco do Brasil anunciou no dia 
8 de julho, os valores do Plano 

Safra 2019/2020 para o Mato Grosso 
do Sul. O montante disponível é de R$ 
8,2 bilhões para financiamento do se-
tor rural, 23% maior que o total dispo-
nibilizado no ano passado. O valor está 
acima da média nacional.

O diretor-tesoureiro do Sistema Fa-
masul – Federação da Agricultura e 
Pecuária de MS, Marcelo Bertoni, re-
presentou o presidente da instituição 
Mauricio Saito no lançamento que 
contou com a presença da ministra da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias 
e do governador do estado, Reinaldo 
Azambuja. A Acrissul (Associação dos 
Criadores de Mato Grosso do Sul) foi 
representada na ocasião pelo presiden-
te Jonatan Pereira Barbosa.

“O produtor rural tem à disposição 
um grande facilitador para investir, 
agregar valor na sua atividade e ao 
seu produto. O Plano Safra está atua-
lizado com os novos modelos de crédito 
rural, chega para atender a gestão do 
negócio e está cada vez mais acessível, 
alcançando diferentes segmentos da 
cadeia produtiva sul-mato-grossense”, 
explica Bertoni.

Para a ministra, o grande ganho do 
setor é o que ela chama de junção das 
agriculturas. “A atividade agrícola no 
país é uma só, independente do porte. 
Estamos desburocratizando os pro-
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cessos para que o setor que já cres-
ceu muito, possa avançar ainda mais. 
O papel dessa instituição financeira 
é importante nesse desenvolvimento. 
Um exemplo próximo que temos é a 
safra espetacular de milho, o que fez 
com que despertássemos para o esco-
amento do cereal para outros países”, 
comenta.

O governador anunciou: “O agro de-
manda cada vez mais investimento. Em 
um ano os números já mudaram com-
pletamente. Isso mostra a importância 
do crédito chegar no momento certo e 
com a totalidade de recurso disponível 
e, o melhor, sem burocracia, para que 
o produtor siga produzindo e garantin-
do que possamos vender para outros 
países”.

Após o anúncio, o superintendente 

do BB apresentou os números da ins-
tituição. “Quando se fala em agrone-
gócio no estado, a carteira de crédito 
do Banco do Brasil é de R$ 9,5 bilhões, 
sendo R$ 5,5 bilhões em investimentos. 
[...] Estamos especializando o atendi-
mento para o setor, com unidade em 
Campo Grande em Dourados exclu-
siva para o setor. Também apoiamos 
as feiras e o circuito de negócios agro 
com a carreta que leva possibilidades 
financeiras aos clientes”.

 
aplicativo
O diretor de agronegócio do Ban-

co do Brasil, Marco Túlio, Lançou um 
aplicativo para o produtor que usa o 
crédito do Pronaf faça a solicitação da 
renovação do recurso. Em seguida, 
anunciou: “Atenderemos 100% do re-

curso. Outro grande é o mercado 
de opções oferecido pelo banco que 
está acessível para atender os pro-
dutores independente do porte”.

Também participaram do even-
to, o diretor-secretário do Sistema 
Famasul, Frederico Stella; o supe-
rintendente do Senar/MS, Lucas 
Galvan; o presidente da Aprosoja/
MS, Juliano Schmaedecke; a direto-
ra técnica, Mariana Urt e o geren-
te da Unidade Técnica, Frederico 
Azevedo; o secretário de estado e 
gestão estratégica, Eduardo Rie-
del; o secretário da Semagro, Jaime 
Verruck; o presidente da Acrissul, 
Jonatan Pereira Barbosa; o reitor 
da UFMS, Marcelo Turine; o presi-
dente da Embrapa Gado de Corte, 
Roney Mamede; o presidente da 
Avimasul, Adroaldo Hoffmann; o 
diretor financeiro da Conab, José 
Costa; e André Dobashi, represen-
tando o presidente da Fundação 
MS, Luciano Muzzi.

Outras lideranças como: a se-
nadora Soraya Thronicke; os de-
putados estaduais: Paulo Corrêa, 
Barbosinha, Rinaldo Modesto; o 
desembargador, Pascal Lean-
dro; o superintendente federal 
de agricultura, Celso Martins; 
o presidente da Agraer, André 
Nogueira Borges; o diretor-su-
perintendente do Sebrae, Clau-
dio Mendonça e o presidente do 
CREA/MS, Dirson Artur Freitag.

Lançamento do Plano Safra pelo BB reuniu autoridades e lideranças sindicais e do agronegócio de MS
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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$
26/07/2019 1.296,96 1,51% 3,69% 344,20

25/07/2019 1.277,63 -0,89% 2,14% 337,73

24/07/2019 1.289,13 -0,00% 3,06% 341,85

23/07/2019 1.289,18 1,48% 3,06% 341,69

22/07/2019 1.270,41 0,14% 1,56% 339,86
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$

26/07/2019 78,13 -0,17% -4,49% 20,74

25/07/2019 78,26 -0,17% -4,33% 20,69

24/07/2019 78,39 0,54% -4,17% 20,79

23/07/2019 77,97 0,21% -4,68% 20,67

22/07/2019 77,81 -1,38% -4,88% 20,82

Fonte: CePea
*Nota: Entre 22 e 26 de julho, foram consideradas todas as ofertas para o 

cálculo do Indicador

3º Fórum Brasileiro de agricultura 
sustentável: inscrições abertas

GENDE-SEA

evento acontecerá em Campo Grande/MS, de 5 a 7 de agosto,e terá 
9 palestras, 2 minicursos e 2 mesas-redondas com temas variados

FOTO | diVULGaÇÃO

Mato Grosso do Sul sedia 3ª 
edição do Fórum Brasileiro 
de Agricultura Sustentável - 

A Evolução Verde, que acontece de 5 
a 7 de agosto, no Centro de Conven-
ções Rubens Gil de Camillo, em Cam-
po Grande. As inscrições estão abertas. 
Durante os três dias do evento, haverá 
palestras sobre como aplicar a susten-
tabilidade no agro, sob a ótica do tripé 
ambiental, econômico e social.

O 3º Fórum Brasileiro de Agricultura 
Sustentável é realizado pelo GAS (Gru-
po Agricultura Sustentável), entidade 
busca fomentar uma nova agricultura 
no Brasil em resposta à crescente de-
manda mundial pela produção de ali-
mentos de forma sustentável. Apesar 
do clamor ecológico, durante o evento, 
os agricultores vão verificar como este 
sistema também pode gerar economia.

Sobre esta questão, o presidente do 

GAS, Rogério Vian, afirma que a redu-
ção de custos pode chegar a 50%. “Nós 
pensamos que a agricultura precisa 
ser feita regionalmente, esse sistema 
de agricultura industrial, com insumos 
importados, está na hora de mudar. A 
agricultura está mudando, custos su-
bindo. Como agricultores, nós precisa-
mos de insumos regionais, temos isso 
no Brasil”. Ele reitera que “A sustenta-
bilidade começa pela econômica”.

O evento
As duas primeiras edições do Fórum 

aconteceram em Mineiros e Goiânia, 
ambas no Estado de Goiás, cada uma 
com cerca de 500 participantes, entre 
eles agricultores, pesquisadores e em-
presários. Rogério Zart, coordenador 
do GAS em Mato Grosso do Sul, conta 
que no ano passado, diante da grande 
procura, as inscrições tiveram de ser 

encerradas devido à falta de espaço. 
Neste ano, o grupo decidiu trazer o 
evento para Campo Grande. “Temos 
verificado o grande número de produ-
tores do Mato Grosso do Sul que es-
tão aderindo ao sistema de agricultura 
sustentável. É significativo em relação 
aos outros estados”, justifica Zart, que 
também é produtor. Outro motivo para 
a escolha da capital sul-mato-grossense 
é a posição geográfica estratégica.

A organização do evento espera 
ultrapassar o número de participan-
tes dos dois eventos anteriores, com 
a presença de produtores rurais, em-
presários, consultores, pesquisadores 
e profissionais do agronegócio de todo 
o Brasil e até do exterior. 

A programação conta com palestras 
de assuntos diversos voltados à susten-
tabilidade, como fertilidade com agro-
minerais regionais, microbiologia para 
controle de pragas e doenças, mix de 
plantas de cobertura, melhoramento 
genético, custos de produção e poten-
cialidades do mercado de produtos sus-

tentáveis, homeopatia na agricultura, 
relações entre solo, qualidade dos ali-
mentos e saúde, entre outros. O conte-
údo será ministrado por pesquisadores 
de universidades renomadas, institutos 
de pesquisa e agricultores. Consulte a 
programação abaixo.

“A programação está bem elabora-
da, com palestras e mini cursos para 
quem está iniciando o processo de agri-
cultura sustentável, baseando princi-
palmente nas questões de biológicos, 
priorizando a aplicação do sistema de 
multiplicação on farm, na própria fa-
zenda”, detalha Zart. Ele frisa a técnica 
de rochagem, que é a aplicação de pó 
de rocha para mineralização natural do 
solo. Além disso, o produtor destaca a 
utilização de plantas de cobertura para 
a formação de palhada, com objetivo 
de construir perfil de solo. 

sERViÇO: 
Saiba mais sobre o evento e inscre-

va-se no site www.grupoagrisustenta-
vel.com.br

Fórum vai abordar temas variados que contemplam o tripé ambiental, econômico e social


