
FUNRURAL | Resolução sancionada pelo Senado proíbe cobrança retroativo do tributo | PÁGINA 8
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Mercado pecuário reage 
à crise e arroba do boi 
recupera preço no Pais

acrissul realiza eleições no dia
25 de setembro; Jonatan Barbosa

lidera chapa única registrada

Nelore promove julgamento
da raça durante exposição
no Parque Laucídio Coelho

Pesquisa revela: antiparasitário
convencional é mais efi caz que 
homeopáticos e fi toterápicos

Avaliação aconteceu na Exponelore MS, evento 
promovido na ExpoMS Rural. Ao todo 290 animais 
foram inscritos, com destaque para o expositor de 
Sidrolândia, Mauro Christianini, da Fazenda Jatobá.

Após dois anos de experimentos conduzidos em Campo 
Grande (MS), a Embrapa concluiu a avaliação do uso 
da Medicina homeopática, fi toterápica e alopática no 
controle de parasitas em bovinos de corte.

ACRISSUL EM AÇÃO CENÁRIO RURAL

9 13

MS registrou o maior crescimento em todas as praças;
Acrissul credita fato à redução do ICMS do gado em pé

A oferta de animais para aba-
te segue restrita nas regiões 
pesquisadas pelo Cepea, da 

Esalq/USP, cenário que vem impul-
sionando os preços do boi gordo há 
algumas semanas. Na parcial de 
agosto (até o dia 24), a elevação do 

Indicador ESALQ/BM&FBovespa é 
de expressivos 10,87%. Esta alta é a 
maior para o mês da série histórica 
do Cepea, iniciada em 1997. Consi-
derando-se agosto, em 21 anos, in-
cluindo 2017, a variação média é de 
1,56%, muito abaixo do observado 

A Acrissul (Associação dos Criadores 
de Mato Grosso do Sul) promove elei-
ções no dia 25 de setembro, para a di-
retoria do biênio 2017-2019. As eleições 
começam às 9 horas e seguem até as 17 
horas, na sede da entidade em Campo 
Grande, no Parque de Exposições Lau-
cídio Coelho. Após a publicação do re-
gular edital de convocação para registro 
de chapas, apenas uma apresentou-se 
para o pleito – a chapa “”Transparên-
cia, Lealdade e Trabalho”, liderada pelo 
atual presidente Jonatan Pereira Barbosa 
(foto), candidato a reeleição. PÁGINA 9

 Foto | aRQUiVo Via LiVRE

Variação mês a mês da cotação da arroba do boi gordo, a prazo.

Fonte: Scot Consultoria

neste ano. A escassez de boi gordo para abate tem obrigado a indústria 
frigorífi ca de São Paulo a buscar animais em estados vizinhos, principal-
mente em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Na parcial de agosto 
(até o dia 24), Três Lagoas e Campo Grande são as praças com as elevações 
mais expressivas, de 12,42% e de 12,31%, respectivamente. PÁGINA 5
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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 
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o Brasil na agenda global de desenvolvimento sustentável
MAURÍCIO ANTÔNIO LOPES
PRESIDENTE DA EMBRAPA

Em setembro de 2015, atendendo a gestões da ONU, 
líderes de 193 países concordaram em implementar uma 
ousada agenda de desenvolvimento com o objetivo de ga-
rantir, até o ano 2030, um planeta mais próspero, equi-
tativo e saudável. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), então defi nidos, incluem 169 metas em 
grande diversidade de temas, materializando a evolução e 
o amadurecimento da discussão global sobre desenvolvi-
mento sustentável desde a década de 90. Na abrangente 
agenda, destacam-se erradicação da pobreza, agricultu-
ra e segurança alimentar, educação, saúde, redução das 
desigualdades, energia, água e saneamento, produção e 
consumo sustentáveis, mudança do clima, proteção e uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres e dos oceanos, 
crescimento econômico inclusivo, infraestrutura e indus-
trialização, cidades sustentáveis, governança e estratégias 
de implementação.

Essa agenda é singular por fornecer uma visão inclusiva 
e integrada do que seja progresso sustentável – certamente 
o mais ambicioso plano de promoção do desenvolvimento 
humano até hoje elaborado. E ele não parte do zero. Os 17 
objetivos prometem acelerar os avanços que o mundo tem 
experimentado nas últimas décadas. Em 1990, quase 50% 
da população do mundo em desenvolvimento tinha menos 
de US$ 1,25 por dia para viver. O índice caiu para 14% em 
2015. O número de pessoas pertencentes à classe média 
trabalhadora (que vivem com mais de US$ 4 por dia) quase 
triplicou, em termos globais, desde 1990. Nos países em 
desenvolvimento, a proporção de pessoas em condição de 
desnutrição caiu quase à metade, de 23,3% em 1990 para 
cerca de 13%  na ocasião da aprovação dos ODS.

Os ODS serão deslanchados a partir desses avanços, 
com foco nos passivos a serem superados, para ajudar as 
populações que ainda vivem na pobreza e para construir 
um mundo mais pacífi co, próspero e sustentável. Um as-
pecto inteligente dessa agenda de desenvolvimento é que 
a maioria dos objetivos pretendidos se complementa e se 
reforça para garantir que o progresso em uma área não 
ocorra à custa de outra, erro comum no passado.  Por 
exemplo, o aumento da produção de alimentos deverá 
ser buscado em sintonia com a gestão responsável dos 
recursos naturais; a expansão da energia renovável de 
base hídrica deverá se dar respeitando o abastecimento de 
água das populações; e a proteção dos oceanos não deve 
sufocar o crescimento econômico e o desenvolvimento nas 
regiões costeiras.

Para isso, a materialização dos ODS exigirá abordagens 
fl exíveis, compartilhamento de conhecimentos entre múl-
tiplas áreas e temas, políticas públicas integradas, além 
de métricas para avaliação sistemática de progresso e 
correção de rumos, sempre que necessário.  É, portanto, 

fundamental que os governos, as empresas, as agências de 
fomento, os bancos multilaterais e a sociedade civil traba-
lhem em sintonia, reconhecendo a interdependência entre 
os vários objetivos e expandindo competências e roteiros 
que permitam navegar no complexo terreno de formulação 
e melhoria de políticas e estratégias de implementação dos 
objetivos e metas previstos. Esse processo tem o apoio das 
Nações Unidas e de inúmeras organizações internacionais 
de desenvolvimento, que estão trabalhando para fornecer 
um apoio mais efetivo e coordenado, em especial aos países 
em desenvolvimento, demandados a melhorar de forma 
urgente suas próprias capacidades.  O Governo Brasileiro 
criou, em 2016, a Comissão Nacional para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, que tem o IBGE e o Ipea 
como assessores técnicos permanentes, e é composta por 
16 entidades, oito governamentais e oito da sociedade civil.  

Essa é uma agenda extraordinariamente oportuna para 
o Brasil, um país de dimensões continentais que ainda não 
conseguiu organizar seu processo de desenvolvimento a 
partir do empoderamento dos municípios, onde a vida da 
nação, de fato, pulsa. Promover o envolvimento e a lideran-
ça dos governos municipais é vital para experimentarmos 
os benefícios dos ODS, que incluem metas como gestão 
aprimorada para controle de despesas, busca de novas 
fontes de receita, captação de recursos e fortalecimento 
da credibilidade do poder público. Este é o caminho para 
que nossos municípios prestem serviços básicos em favor 
da inclusão produtiva, da segurança e da sustentabilidade, 
que estão no âmago dos ODS.

Diversos objetivos e metas estimulam as empresas pri-
vadas a adotarem práticas que conduzam a crescimento 
econômico sustentado, inclusão social e proteção ambien-
tal, integrando a informação de sustentabilidade em seus 
relatórios e prestações de conta, para daí auferir lucros 
e melhoria de imagem. É cada vez mais evidente que o 
engajamento do setor empresarial na busca de soluções 
para os grandes desafi os da sociedade será elemento de-
cisivo na busca de vantagens competitivas nos mercados. 
Por isso, o setor privado poderá se tornar agente muito 
importante na entrega dos ODS.

Por fi m, é importante destacar que as organizações 
científi cas e tecnológicas têm papel fundamental na ino-
vação para o desenvolvimento sustentável e, também, na 
modelagem e na aplicação de métricas para o acompanha-
mento e a medição de progressos. Como alimentação e 
agricultura têm relação praticamente com todos os ODS, a 
Embrapa desenvolve ampla avaliação de sua programação 
de pesquisa e inovação, mapeando interfaces e sinergias 
com os ODS e suas metas. É fundamental que as organi-
zações públicas e privadas deem ao Brasil a musculatura 
necessária para a implementação de uma robusta estra-
tégia que bem nos posicione nesta importante corrida de 
superação de obstáculos ao desenvolvimento sustentável 
até o ano de 2030.
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Venda de soja e carnes puxaram as vendas externas em agosto
Exportações de carnes totalizaram US$ 1,50 bilhão em agosto, um incremento de 20,0% ante o US$ 1,25 bilhão no mesmo mês do ano anterior

Em agosto de 2017, as exporta-
ções do agronegócio brasileiro 
alcançaram o montante de US$ 

9,04 bilhões, o que significou cresci-
mento de 18,5% em comparação aos 
US$ 7,63 bilhões exportados em agos-
to de 2016. Com esse valor, o agro-
negócio representou 46,4% do total 
das vendas externas brasileiras no 
mês. As importações do agronegócio 
totalizaram US$ 1,19 bilhão em agos-
to, com retração de 3,9% em relação 
ao mesmo período do ano anterior. 
Como resultado, o saldo da balança 
comercial do agronegócio no mês de 
agosto de 2017 foi de US$ 7,85 bilhões 
(+22,8%).

Os cinco principais setores do 
agronegócio no período foram: com-
plexo soja, com participação de 30,7% 
das exportações; carnes, com 16,6%; 
complexo sucroalcooleiro, com 12,6%; 
produtos florestais, com 11,2%; e ce-
reais, farinhas e preparações, com 
participação de 9,6%.  Em conjunto, 
as vendas externas dos cinco setores 
mencionados apresentaram participa-
ção de 80,8% do total exportado pelo 
agronegócio brasileiro em agosto de 
2017.

As exportações do complexo soja 
cresceram 27,9% em relação a agos-
to de 2016, com a cifra de US$ 2,78 
bilhões. A maior parcela desse valor foi 
gerada pelas exportações de soja em 
grãos, que alcançaram quantidade re-
corde para o mês de agosto com 5,95 
milhões de toneladas (+55,9%), o que 
resultou em uma cifra de US$ 2,23 bi-

lhões (+40,5%). Apesar disso, o preço 
médio do produto caiu 9,9% no perí-
odo, passando de US$ 417 para US$ 
376 por tonelada. O farelo de soja foi o 
segundo principal produto negociado 
pelo setor, com receita de US$ 426,05 
milhões (-7,8%) para 1,23 milhão de 
toneladas embarcadas (+12,2%) e 
preço médio no período de US$ 347 
por tonelada (-17,8%). Já as vendas 
externas de óleo de soja totalizaram 
US$ 115,18 milhões (-2,3%), com alta 
no preço médio do produto (+8,3%) e 
queda na quantidade comercializada 
(-9,7%), com 154,50 mil toneladas.

Carnes
As exportações de carnes totali-

zaram US$ 1,50 bilhão em agosto, 
um incremento de 20,0% ante o US$ 
1,25 bilhão verificado no mesmo mês 
do ano anterior. Houve expansão de 
16,5% no quantum comercializado, 
com 650,50 mil toneladas, e elevação 
do preço médio dos produtos do setor 
à taxa de 3,0%. O principal item ne-
gociado no mês foi a carne de frango, 
com US$ 678,70 milhões (+12,6%). 
Com a comercialização de 407,57 mil 
toneladas no mês, houve variação po-
sitiva de 14,1% em relação a agosto 
de 2016. Não obstante, o preço médio 
da carne de frango brasileira negocia-
da no mercado internacional passou 
de US$ 1.668 por tonelada para US$ 
1.665 por tonelada (-1,3%). Destaque-

se ainda que as vendas de carne de 
frango in natura atingiram recordes 
em valor e quantidade para o mês de 
agosto (US$ 619,63 milhões e 382,72 
mil toneladas). Já as exportações de 
carne bovina cresceram 35,1% em va-
lor, totalizando US$ 606,56 milhões. 
Em quantidade, houve incremento 
de 34,4%, sendo embarcadas 145,73 
mil toneladas. Já o preço médio su-
biu 0,5%, atingindo a cotação de US$ 
4.162 por tonelada. As exportações 
de carne suína in natura alcançaram 
a cifra recorde para o mês de agosto 
de US$ 143,08 milhões (+12,7%), com 
aumento de 2,4% no quantum comer-
cializado e elevação de 10,1% na cota-
ção do produto brasileiro no período. 
Por fim, as exportações de carne de 
peru alcançaram o valor de US$ 23,93 
milhões (-23,2%) com o embarque de 
9,66 mil toneladas (-17,6%).

A seguir, destacaram-se as vendas 
externas do complexo sucroalcooleiro, 
que atingiram o montante de US$ 1,14 
bilhão, o que representou diminuição 
de 6,5% quando comparado com o va-
lor exportado em agosto de 2016 (US$ 
1,22 bilhão). As vendas de açúcar fo-
ram o destaque do setor, com o total de 
US$ 1,05 bilhão (-7,2%) e 2,77 milhões 
de toneladas negociadas (-6,7%). O ál-
cool etílico obteve US$ 90,07 milhões 
de receita de exportação (+2,3%), com 
incremento de 4,9% na quantidade co-
mercializada (141,47 mil toneladas) e 
retração do preço médio do produto, 
que atingiu a cotação de US$ 637por 
tonelada (-2,5%). 

Principais estados exportadores de carne do Brasil
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Conab negocia apoio 
ao escoamento de 390,1 
milhões de toneladas de 
milho do Centro-Oeste

Brasil deve colher 238,7 milhões de toneladas de grãos na safra 2016/17

 Foto | REPRoDUÇÃo

 Foto | CoCamaR

A Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), vinculada ao Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, negociou apoio para 
390,1 mil toneladas de milho por 
meio de dois leilões de incentivo ao 
escoamento do produto do Centro-
Oeste. Juntas, as duas operações cor-
respondem a R$ 16,7 milhões.

A primeira, de Prêmio para o Es-
coamento (PEP), comercializou sub-
venção para 102,5 mil t, equivalentes 
a 57,9% das 177 mil toneladas ofe-
recidas. Foi arrematado prêmio para 
72 mil toneladas de Mato Grosso, 
20,5 mil t de Mato Grosso do Sul e 
10 mil t de Goiás e Distrito Federal.

Já no leilão de Prêmio Equaliza-

dor Pago ao Produtor Rural (Pepro), 
foram negociados 79,23% do  apoio 
ofertado para 363 mil toneladas dos 
estados de MT, MS, GO e DF, o que 
corresponde a 287,6 mil t. Todas as 
aquisições foram para o estado de 
Mato Grosso. Os dois leilões foram 
realizados na quarta-feira (6). As ope-
rações foram autorizados pelo Con-
selho Interministerial de Estoques 
Públicos (Ciep) em  abril, com o ob-
jetivo de garantir preço ao produtor 
de milho e incentivar o escoamento 
do excedente de produção para os 
grandes centros consumidores.

 O valor máximo do prêmio de 
cada operação é calculado Mapa 
seguindo a fórmula do valor do pre-

 A estimativa da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) para a safra de grãos 
2016/17 é de 238,7 milhões de 
toneladas. Isso representa um 
crescimento de 27,9% em rela-
ção à safra 2015/16, ou seja, 52,1 
milhões de t. A área plantada é 
de 60,9 milhões de hectares, com 
elevação de 4,4% na comparação 
com a safra 2015/16.

A safra de soja, grão mais 
produzido no país, chegou a 114 
milhões de t. A produção do mi-
lho primeira safra é de 30,46 mi-
lhões de t, com crescimento de 
18,3% em relação à safra ante-
rior. A colheita do milho segun-
da safra está em finalização, com 
estimativa de produção total de 
67,25 milhões de t.

 Houve uma redução de 9,5% 
na área cultivada de trigo. A 
produção deve chegar a 5,19 mi-
lhões de t. No Paraná, a colheita 
teve início e está em torno de 2% 
da área. Já no Rio Grande do Sul, 
as lavouras estão em transição 

ço mínimo menos o valor médio de 
mercado no estado ou região de pro-
dução.

Para participar dos leilões, é ne-
cessário estar adimplente no Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados 

do Setor Público Federal (Cadin) e 
possuir cadastro em situação regu-
lar no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores (Sicaf) e 
no Sistema de Cadastro Nacional de 
Produtores Rurais (Sican).

da fase vegetativa (60%) para a fase 
reprodutiva (40%).

As condições climáticas propor-
cionam uma boa safra de algodão 
neste ano. A colheita está próxima 
do término, com produção de 1,53 
milhão de t de pluma e 2,3 milhões 
de t de caroço.

O arroz foi beneficiado por condi-

ções climáticas favoráveis ao longo 
de todo o ciclo. Isso resultou na pro-
dução de 12,33 milhões de t.

O feijão primeira safra tem produ-
ção de 1,36 milhão de t, sendo 850,4 
mil t de feijão-comum cores, 319,5 
mil t de feijão-comum preto e 190,7 
mil t de feijão-caupi. Na segunda sa-
fra de feijão, a produção chegou a 

1,2 milhão de t, sendo 575,8 mil 
t de feijão-comum cores, 445 mil 
t de feijão-caupi e 180,2 mil t de 
feijão-comum preto.

 A colheita da terceira safra 
de feijão está em andamento, 
com previsão de produção de 
836,3 mil t em face do aumento 
de área (17,2%) e de produtivi-
dade (26%), sendo 750,7 mil t de 
feijão-comum cores, 77,6 mil t de 
feijão-caupi e 7,9 mil t de feijão-
comum preto.

Os dados sobre esses produtos 
e demais grãos estão no 12º Le-
vantamento da Safra 2016/2017 
de Grãos, divulgado nesta terça-
feira (12) pela Conab.  A empresa 
faz o acompanhamento da safra 
brasileira de grãos há 40 anos. A 
metodologia empregada envolve 
trabalhos de campo, tecnologias 
relacionadas ao sensoriamento 
remoto, posicionamento por sa-
télites, sistemas de informações 
geográficas e modelos estatísti-
cos, agrometeorológicos e espec-
trais.

Leilões garantem preço ao produtor de milho e incentivam o escoamento do excedente
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Mercado pecuário reage à crise e arroba do boi recupera preço 
Em Mato Grosso do Sul, Acrissul credita recuperação dos preços da arroba à redução do ICMS do boi em pé para vendas externas de 12% para 7%

A oferta de animais para aba-
te segue restrita nas regi-
ões pesquisadas pelo Cepea 

(Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada), da Esalq/USP, 
cenário que vem impulsionando os 
preços do boi gordo há algumas se-
manas. Na parcial de agosto (até 
o dia 24), a elevação do Indicador 
ESALQ/BM&FBovespa é de expressi-
vos 10,87%. Esta alta é a maior para 
o mês da série histórica do Cepea, 
iniciada em 1997. Considerando-se 
agosto, em 21 anos, incluindo 2017, 
a variação média é de 1,56%, muito 
abaixo do observado neste ano. 

O avanço dos preços do boi gordo 
em praticamente todas as praças é 
justificado pelo fato de que aproxi-
madamente 90% do abate anual bra-
sileiro é de animais engordados a 
pasto. Com a intensificação da seca, 
praticamente não há mais animais 
de pasto e a cadeia vive o período 
da “entressafra”. Além disso, a prin-
cipal indústria retomou as compras 
e outras plantas reabriram nos úl-
timos meses. Com isso, o preenchi-
mento das escalas de abate tem sido 
mais difícil pelo aumento da com-
petição entre as próprias indústrias 
por matéria-prima.

Outro fator que explica a atual 
escassez de bois está relacionado 
à delação dos irmãos Batista. Em 
meados de maio, após o ocorrido, 
o preço pago ao produtor caiu de 
forma acelerada, justamente no mo-
mento em que pecuaristas planeja-
vam o primeiro giro do confinamen-
to. Esta situação, aliada à incerteza 
relacionada aos prazos de pagamen-
to da principal indústria do setor, 
explicam a menor oferta de animais, 
justamente 90 dias após a delação, 
momento em que deveriam ficar 
prontos os animais que começaram 
a ser confinados no início de junho. 

Para corroborar o cenário, ou-
tro fator explicativo para as altas 
expressivas é o prolongamento das 
chuvas. Como neste ano as chuvas 
se alongaram até meados de junho, 
o confinamento também teve início 
de forma mais tardia. Alguns agen-
tes do setor encaram o momento 
como altas de preços, enquanto 
pecuaristas afirmam que este perí-
odo é de recuperação das quedas. 
Ressalta-se que as baixas em maio 
também foram as mais expressivas 

 FoNtE | CEPEa

desde 1997. 
altas em todo o País
A escassez de boi gordo para aba-

te tem obrigado a indústria frigorí-
fica de São Paulo a buscar animais 
em estados vizinhos, principalmente 
em Mato Grosso do Sul, Minas Ge-
rais e Goiás. Na parcial de agosto 
(até o dia 24), Três Lagoas e Campo 
Grande são as praças com as eleva-
ções mais expressivas, de 12,42% 
e de 12,31%, respectivamente. Na 
sequência, está Rio Verde (GO), com 
alta acumulada de 11,89%. 

Rio Grande do Sul é o estado com 
a alta menos acentuada no mesmo 

período, de apenas 0,18%. De acor-
do com colaboradores do Cepea, o 
estado tem recebido muita carne 
de Mato Grosso do Sul e de outras 
regiões, atendendo à demanda do 
atacado. Assim, o mercado gaúcho 
não está acompanhando a tendên-
cia observada em outras regiões do 
País.

As elevações mais intensas em 
algumas praças têm feito com que 
a diferença de preços entre o esta-
do de São Paulo e outras regiões se 
reduza. No Paraná, os preços prati-
camente igualam-se ao de São Pau-
lo, região com valores tipicamente 

mais altos. Em Goiás, por exemplo, 
há negócios acima dos preços mé-
dios praticados em São Paulo. Além 
da escassez de bois no estado pau-
lista, este movimento é resultado de 
políticas como a redução do ICMS. 

Consumo
A equipe de mercado pecuário do 

Cepea não acompanha os preços no 
varejo. Porém, os preços e os esto-
ques no atacado apresentam estrei-
ta relação com os preços repassados 
para o consumidor. No mercado ata-
cadista de carne com osso, a carca-
ça casada do boi se valorizou 7,7% 

 Foto | REPRoDUÇÃo
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no acumulado do mês. Quanto aos 
cortes, o preço do traseiro subiu 
8,25%, e os do dianteiro e da ponta 
de agulha, 7,63% e de 5,97%, res-
pectivamente.

Agentes do atacado relatam que 
esperam altas nas próximas sema-
nas, visto que, com a menor dispo-
nibilidade de animais prontos para 
abate, o relativo baixo volume de 
carne disponível tem sido escoado. 
Estes colaboradores do Cepea indi-
cam que o consumo é o fator que 
tem impedido altas mais expressivas 
de preço, já que o rápido escoamen-
to ocorre em função da baixa oferta. 

Ainda que as exportações tenham 
apresentado significativa recupera-
ção, o brasileiro é responsável por 
consumir aproximadamente 80% da 
produção. De acordo com o Banco 
Central, a projeção de crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) para 
o ano mantém-se em 0,34%. Ainda 
que positivo, este percentual é ape-
nas uma lenta recuperação da eco-
nomia. Com mais de 13 milhões de 
pessoas desempregadas, segundo o 
IBGE, a aquisição da carne bovina, 
proteína mais cara do mercado, aca-
ba não sendo impulsionada. 

Quanto às carnes substitutas, 
no mês, os preços estão em alta de 
apenas 0,1% para a carcaça especial 
suína e de 0,9% para o frango. Esse 
menor aumento frente à valorização 
do boi faz com que o consumidor co-
loque na balança o custo/benefício 
da aquisição da carne bovina. Ainda 
que o consumo de carne bovina es-
teja enraizado na cultura do brasi-
leiro, a situação econômica e social 
do País é crítica. 

Outras informações sobre o mer-
cado pecuário podem ser obtidas 
por meio do Laboratório de Infor-
mação do Cepea, com a pesquisado-
ra Mariane Crespolini e o Prof. Dr. 
Sergio De Zen:

(19) 3429 8836 / 8837 e cepea@
usp.br 

ercaDoM

A semana começa mudando a 
rotina de centenas de famílias de 
Paranaíba. A reativação da planta 
do Frigorífico Marfrig no município 
devolveu o emprego a 600 trabalha-
dores. Eles compareceram cedo na 
segunda-feira (11) e, uniformiza-
dos, assistiram à rápida cerimônia 
de reinício das atividades de aba-
te que trouxe ao Estado o CEO do 
Grupo Marfrig Global Foods, Mar-

tins Secco. E ouviram do executivo 
o agradecimento e reconhecimento 
pelos esforços para construir o que 
chamou de “momento de felicidade” 
após a dura decisão de fechar as 
portas. “Sem funcionários e pecua-
ristas a empresa não tem sentido”, 
resumiu Martins Secco.

O secretário de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Pro-
dução e Agricultura Familiar, Jaime 

Verruck, cumprimentou o empresá-
rio e parabenizou os funcionários 
e a cidade pelo importante investi-
mento. Jaime frisou que os incen-
tivos fiscais concedidos à empresa 
retornam à sociedade em forma de 
empregos e um futuro melhor para 
os 600 trabalhadores diretos e as 
centenas de pessoas que se benefi-
ciam indiretamente de um empreen-
dimento desse porte.

“Reabrir um frigorífico nesse ce-
nário é um fato muito importante. 
Para o município de Paranaíba nós 
tínhamos a preocupação em gerar 
empregos. E para o produtor rural 
uma opção de vender o seu boi aqui 
no município. Temos certeza que, da-
dos aos incentivos que foram conce-
didos, o frigorífico vai ampliar suas 
atividades e chegar logo, logo à ple-
na capacidade”, disse o secretário.

Frigorífico retoma atividades e dá emprego a 600 trabalhadores em Paranaíba



Vinda de técnicos internacionais irá demonstrar que o Brasil corrigiu as distorções
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Desde o início de agosto, ajus-
tes positivos vêm acontecendo na 
cotação da arroba do boi gordo. 
A pergunta que desponta diante 
desse quadro é: trata-se de um 
momento de alta real ou de um 
momento de recuperação de per-
das?

A trajetória de queda das co-
tações vivida nos últimos meses 
mudou de direção. O mercado 
virou. Comparando a variação da 
cotação mês a mês é possível per-
ceber essa inversão de tendência 
(figura1).

Em agosto, das 32 praças pes-
quisadas pela Scot Consultoria, 
a arroba subiu em 31 delas, re-
sultando, em média, de 8,2% de 
valorização.

Destaque para as praças de 
Goiás, São Paulo e Mato Grosso do 
Sul cujas altas foram de 14%, 13% 
e 15% respectivamente (figura 2).

A entressafra está ditando o 
ritmo das altas.

A retração da oferta acontece 
para os bovinos terminados em 
pasto e para os bovinos termina-
dos em confinamento.

Em função dos fatos vividos 
nos últimos seis meses, houve 
uma quebra de confiança do se-
tor e a quantidade de boiadas 

originadas nos confinamentos de 
primeiro turno diminuíram. Essa 
retração de oferta foi sentida for-
temente em agosto e a cotação 
subiu. O final das chuvas e dos 
estragos causados pela seca e 
pelo frio finalmente exerceram 
seu peso.

Outro motivo que explica a 
atual escassez de oferta tardia foi 
o prolongamento das chuvas, a 
seca esperada em maio não veio, 
os pastos permaneceram com boa 
capacidade de suporte e o esco-
amento da oferta de boiadas de 
pasto foi parcelado entre junho e 
julho.

A entressafra foi sentida a par-
tir de agosto.

A cotação da arroba subiu, mas 
a carne bovina não.

Em função disso, em meados 
de julho a margem dos frigorífi-
cos, segundo os indicadores da 
Scot Consultoria, que era de 42%, 
está em 21,1%, se aproximando 
da média histórica.

Como estamos no começo de 
setembro e se aproximando do 
dia do pagamento dos salários, a 
expectativa é de que o mercado 
fique firme, pois sazonalmente 
nesse período o consumo interno 
de carne bovina melhora.

OPINIÃO marina zaia
analista de mercado da Scot Consultoria

Agosto foi à gosto de quem?

Figura 2. Desempenho da cotação da arroba do boi gordo a prazo em agosto

Figura 1. Variação mês a mês da cotação da arroba do boi gordo, a prazo.

Fonte: Scot Consultoria

Desde segunda-feira (11), cinco vete-
rinários dos Estados Unidos estarão no 
Brasil para inspecionarem frigoríficos de 
carne bovina. A missão, comandada pela 
subsecretária Adjunta de Segurança Ali-
mentar do Serviço de Segurança e Ins-
peção de Alimentos (FSIS), Carmen Rot-
tenberg, vai contar com representantes 
do Serviço de Inspeção Sanitária Animal 
e Vegetal (Aphis, na sigla em inglês). O 
grupo vai fiscalizar abatedouros em São 
Paulo.

A vinda dos americanos foi solicitada 
em caráter extraordinário pelo Brasil, 
para demostrar que foram corrigidas in-
conformidades apontadas por técnicos, 
em junho, e tentar reverter a suspensão 
das exportações para aquele mercado.

Europeus
Os veterinários da Comissão Euro-

péia de Saúde e Segurança Alimentar 
(DG Santé) farão auditorias nas indús-
trias de pescado entre os dias 12 e 20 
de setembro. A última vez que vieram ao 
Brasil foi em 2012. Será uma fiscalização 
de rotina.

Em Santa Catarina, deverão ser inspe-
cionados três frigoríficos, além de navios 
de produção primária e locais de desem-
barque. Em Rio Grande (RS), serão inspe-
cionados três frigoríficos, navio fábrica, 
barcos congeladores em salmoura e o 
serviço veterinário oficial. Em São Paulo, 
serão vistoriadas duas plantas industriais 
e local de desembarque de pescado. No 
Rio de Janeiro, são dois frigoríficos.

Americanos e europeus realizam auditoria de rotina em frigoríficos de 4 estados
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Adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural acaba dia 29

Promulgada a proibição de cobrança retroativa do Funrural 
Para a senadora Kátia Abreu, autora do projeto, a promulgação faz justiça a mais de 5 milhões de produtores, que estariam devendo R$ 17 bi

o presidente Eunício oliveira (c) promulgou a resolução apresentada pela senadora Kátia abreu (e)

Foi promulgada na terça-feira 
(12) a Resolução do Senado 
que beneficia os produtores 

rurais com dívidas junto ao Fundo 
de Assistência ao Trabalhador Rural 
(Funrural). O texto (PRS 13/2017), 
aprovado em agosto, suspende a 
aplicação de dispositivos da Lei da 
Seguridade Social relativas à contri-
buição para a Previdência do traba-
lhador rural, trechos considerados 
inconstitucionais pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF) em 2010 e 2011.

— O projeto vem corrigir uma 
situação de enorme injustiça para 
com os produtores rurais pessoas 
físicas, os quais vinham sendo tri-
butados duplamente. A promulgação 
retira enorme peso dos ombros dos 
produtores rurais, trazendo-lhes a 
tranquilidade indispensável para ge-
rar empregos e produzir alimentos 
e riquezas para o Brasil — comemo-
rou o presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, ao promulgar a resolução.

Segundo o STF, havia inconstitu-
cionalidades na lei do Funrural, com 
bitributação do produtor e emprega-

dor rural (pessoa física), já que ele 
pagava a contribuição sobre a folha 
de salários e também sobre o fatu-
ramento da produção. O tratamento 
não era isonômico com o produtor 
rural que não tinha empregados, 
que só pagava o imposto sobre o re-
sultado da comercialização de seus 
produtos. A decisão do STF levou 

inúmeros produtores rurais a deixar 
de recolher o tributo.

Depois, em 30 de março de 2017, 
o STF voltou atrás e declarou a 
constitucionalidade da cobrança do 
Funrural para empregadores rurais 
pessoas físicas. Com isso, foi decre-
tada a  cobrança retroativa do tribu-
to dos últimos cinco anos, o que dei-

xou produtores em situação difícil.

Justiça
Para a senadora Katia Abreu 

(PMDB-TO), autora do texto, a pro-
mulgação faz justiça a mais de 5 mi-
lhões produtores rurais, que teriam 
um passivo de R$ 17 bilhões se o 
texto não existisse. Ela lembrou que 
86% dos produtores são pequenos e 
médios e a grande maioria não tem 
renda líquida. Muitos deles, expli-
cou a senadora, vendem seus produ-
tos, mas acabam com prejuízo.

— Nós não estamos correndo de 
contribuir com a  Previdência Social, 
mas, se todos os outros setores contri-
buem sobre folha, contribuem sobre o 
lucro presumido, por que os produto-
res rurais deveriam contribuir sobre 
o faturamento bruto? — questionou.

A promulgação também foi come-
morada pelo senador Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA). Para ele, o texto extin-
gue um peso que pairava sobre os 
produtores. Agora, disse, eles po-
dem exercer suas atividades sem 
essa ameaça. (Fonte: agência Senado)

Foto | WaLDEmiR BaRREto/agêNCia SENaDo

A Receita Federal publicou no 
dia 15 de agosto, no Diário Ofi-
cial da União, a regulamentação 
do Programa de Regularização 
Tributária Rural (PRR). A adesão 
à iniciativa pode ser efetuada até 
29 de setembro de 2017. O con-
tribuinte que já estiver em outros 
programas de refinanciamento, 
poderá, à sua opção, continuar 
naqueles programas e aderir ao 
PRR, ou ainda migrar os débi-
tos dos outros programas para 
o PRR.

A Receita ressalta que a de-
sistência de programas anterio-
res é integral, ou seja, não se 
pode desistir de apenas parte 
dos débitos.

O PRR, instituído pela Medida 
Provisória nº 793/2017, permite 
que as dívidas com a Fazenda 
Nacional dos produtores rurais 
pessoas físicas, ou dos adqui-

rentes de produção rural de pessoa 
física, sejam renegociadas em condi-
ções especiais.

As dívidas poderão ser quitadas 
mediante o pagamento, sem redu-
ções, de 4% da dívida consolidada, 
em quatro parcelas vencíveis entre 
setembro e dezembro de 2017, e o 
restante com redução de 25% das 
multas de mora e de ofício e 100% 
dos juros.

Se o produtor tiver uma dívida 
menor ou igual a R$ 15 milhões, 
os 96% restantes da dívida serão 
parcelados em 176 meses e o valor 
da parcela corresponderá a 0,8% 
da média mensal da receita bruta 
do ano anterior, proveniente da co-
mercialização da produção rural; a 
prestação mínima para o produtor 
é de R$ 100 e para o adquirente de 
produção rural do produtor é de 
R$ 1 mil. Se após esse prazo ainda 
restar dívida, ela poderá ser parce-
lada em 60 meses, sem reduções.

Caso a dívida seja maior que 
R$ 15 milhões, os 96% restantes 
também serão parcelados em 176 
meses, com prestação mínima de 
R$ 1 mil.

tramitação
A MP que cria o PRR foi publica-

da no Diário Oficial da União no dia 
1º de agosto e tramita na Câmara 

dos Deputados, onde já recebeu 
mais de 700 emendas. O programa 
foi instituído pelo governo após um 
mês de debate com a Frente Par-
lamentar da Agropecuária (FPA) e 
com as entidades representativas 
do setor.

Para os representantes da agro-
pecuária, no entanto, o texto ainda 
pode ser melhorado. Segundo de-
claração feita na semana passada 
pelo presidente da FPA, deputado 
Nilson Leitão (PSDB-MT), o núme-
ro de emendas apresentadas à MP 
demonstra que o texto publicado 
está longe de atender às demandas 
do setor produtivo.

Entre as principais mudanças 
propostas por meio de emendas 
à MP estão a redução do valor do 
pagamento da entrada de 4% para 
1% e a extensão do prazo para a 
adesão ao programa de 29 de se-
tembro para 29 de dezembro.
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Pedro Fenelon Pedroso

Prudêncio Lazaro Thomaz

DiREtoRia - biênio 2017-2019
Chapa transparência, Lealdade e trabalho

Diretores        Suplentes

Conselho | Efeti vos     Suplentes

A Acrissul (Associação dos Criado-
res de Mato Grosso do Sul) promove 
eleições no dia 25 de setembro, para a 
diretoria do biênio 2017-2019. As elei-
ções começam às 9 horas e seguem até 
as 17 horas, na sede da entidade em 
Campo Grande. 

Segundo a comissão eleitoral, com-
posta por Ricardo Bacha, José Antônio 
Felício e Nilson Ricartes, após a publi-
cação do regular edital de convocação 
para registro de chapas, apenas uma 
apresentou-se para o pleito – a chapa 
“”Transparência, Lealdade e Trabalho”, 
liderada pelo atual presidente Jonatan 
Pereira Barbosa, candidato a reeleição.

Segundo Jonatan a atual chapa con-
corrente às eleições é resultado de uma 
“costura eclética”, envolvendo asso-
ciados representando os mais variados 
segmentos da entidade. A posse da nova 
diretoria ocorre no mesmo dia 25, após 
a divulgação dos resultados.

SOBRE A ACRISSUL
A Acrissul é uma das mais longe-

vas entidades do segmento ruralista do 
Brasil e sempre esteve presente e atuante 
dos mais relevantes momentos históri-
cos do Estado e do País. Nasceu em 15 
de janeiro  de 1931, como “Centro dos 
Criadores do Sul de Mato Grosso”. Em 
15 de abril de 1934 foi elevada à catego-

ria de “Sindicato dos Criadores de Mato 
Grosso”. Em 1944 mudou a denomi-
nação para “Associação dos Criadores 
do Sul de Mato Grosso” e, depois, no 
final da década de 70, já com a criação 
do Estado de MS, a partir da divisão do 
Velho Mato Grosso, ganhou finalmente 
a denominação de Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul, adotando 
a sigla “Acrissul”.

Atualmente a sede da Acrissul 
está instalada no Parque de Exposi-
ções Laucídio Coelho, em área nobre 
de Campo Grande, com 17 hectares, 
onde promove a Expogrande - Expo-
sição Agropecuária e Industrial de 
Campo Grande, que em 2018 chega 
à sua histórica 80ª edição. A primei-
ra exposição da entidade foi promo-
vido em 26/08/1933, com  1ª Feira 
Agropecuária de Amostras de Mato 
Grosso, realizada no Pátio do Colégio 
Osvaldo Cruz, em Campo Grande.

A Expogrande é considerada uma 
das maiores feiras agropecuárias do 
Centro-Oeste brasileiro e uma das maio-
res do País. 

Além da Expogrande, a entidade 
promove anualmente também, desde 
2010, a ExpoMS Rural. Este ano, no 
calendário da Acrissul consta ainda a 
realização da 1ª ExpoEquestre de Mato 
Grosso do Sul.



Acrissul promove de 
20 a 29 de outubro a 
1ª ExpoEquestre MS
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Dia 25 acontece
mais uma edição
do Pró-Genética

na Acrissul

Acrissul aborda temas de interesse do 
campo no programa Caminhos do Produtor

 Foto | Via LiVRE

 Foto | Via LiVRE

Depois do sucesso alcançado pela 
primeira edição do Pró-Genética rea-
lizada pela parceria Acrissul-ABCZ, 
no final de julho, as entidades pro-
movem no dia 25 de setembro mais 
uma edição do evento. Na primeira 
cerca de 60% dos touros foram ven-
didos por cinco criadores durante 
dois dias, sendo que muitos negócios 
foram alavandos para o futuro. 

Para esta edição de setembro 
haverá uma participação maior de 
criadores. Segundo o presidente da 
Acrissul, Jonatan Barbosa, o objetivo 
é democratizar o acesso à genética 
de qualidade, com as negociações 
diretamente entre comprador e ven-
dedor, sem intermediário, sem co-
brança de comissão. 

Para Jonatan, esta é uma formas 
que a Acrissul encontrou para diver-

sificar as modalidades de acesso à ge-
nética, fora da modalidade elite. São 
animais avaliados segundo critérios 
da ABCZ, testados, provados e com 
preços fixos variando entre R$ 5 mil 
e R$ 6 mil. 

A  negociação é  livre,  mas  
pela  missão  do  programa,  o  pre-
ço  sugerido  para  a comercializa-
ção dos animais é correspondente 
de 40 a 60 @ de boi gordo, varian-
do em função da natural diferença 
existente entre os animais.  Outros  
modelos  são  previstos  dentro  do  
programa,  como leilões e Pró-Ge-
nética online.

“Estamos trabalhando para ino-
var e facilitar a comercialização de 
reprodutores de grande potencial”, 
finaliza Jonatan.

Para promover a equinocultura 
em Mato Grosso do Sul, a Acrissul 
prepara para o mês de outubro a pro-
moção da 1ª ExpoEquestre. A feira 
é inédita no Estado e acontece de 20 
a 29 de outubro no Parque de Expo-
sições Laucídio Coelho, em Campo 
Grande.

Segundo Jonatan Pereira Barbo-
sa, presidente da Acrissul, o objetivo 
da atual administração ao idealizar 
a exposição, foi promover todas as 
atividades ligadas ao cavalo e demais 
animais de trabalho, como muares e 
asininos. “Nossa principal atividade 
é a pecuária, temos 16 milhões de ca-
beças de gado, e o cavalo é uma fer-
ramenta fundamental para a lida nas 
propriedades”, enfatiza ele.

Gravitando em torno desta “ferra-
menta” existe uma gama extraordiná-
ria de outras atividade, como esportes, 

genética, nutrição, sanidade, mercado, 
acessórios, trajes e muito mais.

E é exatamente nesse universo 
equestre que a mais nova feira da 
Acrissul pretende atuar, de forma a 
permitir que todos os setores conver-
sem entre si, promovendo a interação 
entre eles.

É por isso que a ExpoEquestre é 
uma exposição de todas as raças de 
equinos e animais de trabalho, onde 
além da finalíssima da 2ª Copa Acris-
sul de Laço Comprido,  outros espor-
tes como ranch sorting, laço curto, 
tambor e baliza terão espaço para 
competição. A pista in door de ranch 
sorting da Acrissul, por exemplo, é 
uma das mais modernas do Estado, 
permitindo competições de qualquer 
grandeza, sob cobertura, faça chuva 
ou faça sol.

Durante o evento a Acrissul fará 

o lançamento da pedra fundamental 
da construção da sede do Núcleo MS 
de Criadores de Cavalos Crioulos. A 
área, próxima à sede da Associação 
dos Criadores de Cavalo Árabe de 
Mato Grosso do Sul (ACCA-MS), 
será cedida em regime de comodato 
por um prazo de 20 anos.

O programa da feira prevê a pro-
moção de workshops, cursos e pales-
tras envolvendo o universo equestre, 
além de galeria de reprodutores, com 

leilões, venda de coberturas e shop-
ping de animais. A parte cultural pre-
vê uma praça de alimentação com co-
midas típicas e violada todos os dias.

“Temos mais de 200 cocheiras já 
todas reservadas para este evento. 
Esta é a exclusiva feira do cavalo que 
estava faltando em Mato Grosso do 
Sul”, resume Jonatan Barbosa.

MAIS INFORMAÇÕES:
(67) 3345-4200 - Acrissul

Durante a gravação do programa Ca-
minhos do Produtor, semanário apresen-
tado pela Acrissul no Canal Agrobrasil 
(Canal 83 da NET), a entidade vem 
consolidando o veículo como importan-
te palco de discussões dos temas relati-
vos ao campo. Durante entrevista com 
o secretário da entidade, José Antônio 
Felício, que é produtor rural, advoga-
do tributarista e consultor, novamente 

o Funrural voltou a ser debatido. Desta 
vez o foco da discussão é a divergência 
criada pela recente sanção do Projeto de 
Resolução do Senado que perdoa dívidas 
passadas do fundo. Para José Felício, ao 
ser questionado pelo apresentador do 
programa, Jonatan Barbosa, é preciso 
que o produtor fique atento à data de 29 
de setembro, para aderir ao programa de 
regularização tributária rural.
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ExpoMS Rural teve julgamento da raça nelore 

Embrapa Gado de Corte promoveu ciclo de palestras na ExpoMS Rural

 Foto | Via LiVRE

A Embrapa Gado de Corte pro-
moveu no dia dia 29 de agosto um 
Ciclo de Palestras técnicas para o 
público envolvido em pecuária. O 
evento foi de graça e com direito a 
certificado de participação.

A equipe de transferência de 
tecnologia da Embrapa Gado de 
Corte, Unidade de Campo Gran-
de, MS, definiu quatro temas para 
apresentar este ano e levou em conta 
assuntos requisitados por produto-
res e técnicos.

A primeira palestra foi sobre 
Estação de Monta e Inseminação 
Artificial em Tempo Fixo (IATF). 
A apresentação foi feita pela es-
pecialista Alessandra Nicacio que 
abordou a importância da estação 
de monta e como utilizar a IATF. 
Entre as vantagens da técnica estão 
por exemplo, a facilidade na organi-

Terminou no dia 3 de setembro o 
julgamento da raça nelore promovido 
na programação da Exponelore MS, 
dentro do calendário da ExpoMS Ru-
ral, feira agropecuária realizada pela 
Acrissul em Campo Grande. Ao todo 
foram inscritos 290 animais, entre ma-
chos e fêmeas, pertencentes a 59 ex-
positores. A avaliação ficou a cargo 
do jurado Fábio Eduardo Ferreira, 
de Cuiabá (MT), auxiliado por Aline 
Cardoso. O processamento ficou sob a 
responsabiidade da MR Julgamentos.

Na final dos expositores classifi-
caram entre os primeiros colocados:  
Mauro Christianini, da Fazenda Jato-
bá (Sidrolândia MS), com 997 pontos, 
seguido por Mauro Christianini/Out 
Condomínio, Fazenda Coqueiro (Bo-
nito MS), com 436 pontos. Em segui-
da vem o expositor Roberto Bavares-
co, da Fazenda Planalto (Sidrolândia 
MS), com 406 pontos. 

Na classificação de criadores, o re-
sultado foi o seguinte: Jatobá Agricul-
tura e Pecuária S/A (Fazenda Água 
Boa), de Itaquiraí, com 1.200 pontos, 
seguida por Mauro Christianini, da 
Fazenda Jatobá (Sidrolândia MS), 
com 533 pontos e Roberto Bavares-
co, da Fazenda Planalto (Sidrolândia 
MS), com 376 pontos.

No grande campeonato fêmeas 
sagrou-se campeã a vaca Empresa 

FIV, que pertence ao expositor Mau-
ro Christianini, da Fazenda Jatobá 
(Sidrolândia MS), que também levou 
o título de reservada grande campeã 
com a fêmea Qhiny FIV do Mura. 

No grande campeonato machos o 

título de grande campeão ficou com o 
touro Qayo FIV do Mura, também do 
criador Mauro Christianini, da Fazen-
da Jatobá (Sidrolândia MS), que ficou 
igualmente com o título de reservado 
grande campeão com o animal Qui-

ron FIV do Mura. O criador é proprie-
tário ainda do touro Poseidon FIV do 
Mura, que na Exponelore MS 2017 
ficou com o título de campeão touro 
sênior, e de Príncipe FIV do Mura, 
seu reservado.

Entre fêmeas e machos, ao todo foram avaliados 290 animais durante a ExpoNelore mS; avaliação ficou a cargo do jurado Fábio Eduardo Ferreira (do mt)

zação das atividades e homogeneidade 
dos lotes animais. 

Segundo a pesquisadora, o caso de 
cada produtor deve ser avaliado por um 
especialista da área de medicina veteri-
nária que irá definir o protocolo a ser 
utilizado. 

A segunda apresentação abordou 
manejo de pastagens com o pesquisador 
Rodrigo Amorim Barbosa. É o único 

tema repetido este ano, isso porque a 
demanda por informações é grande. 
Os demais são temas novos e requisi-
tados. Amorim mostrou que um bom 
manejo da pastagem faz a diferença e 
pode dar lucro ao produtor. Da mes-
ma forma que colher a forragem na 
época certa reflete no desempenho 
animal de forma positiva. “Manejar 
bem uma pastagem significa moni-
torar seu crescimento, cuidar das al-
turas na entrada e saída de animais 
e saber usar o pasto de forma corre-
ta”, resume Amorim. Ele lembra que 
cada pasto possui uma característica 
que deve ser conhecida para dar bons 
resultados. 

A terceira apresentação foi sobre 
um tema bem oportuno: “Estratégias 
de Suplementação no Período Seco”, 
com o pesquisador Luiz Orcírio Fia-
lho de Oliveira. A suplementação ali-

mentar na época seca é fundamental 
para manter o gado nutrido. O pesqui-
sador abordou as alternativas de ali-
mentação para esse período, levando 
em conta a praticidade e economici-
dade. O uso de capineiras, de plantas 
leguminosas entre outras opções fo-
ram apresentadas. 

E a última palestra do Ciclo foi 
com o pesquisador Luis Otávio 
Campos da Silva, que falou sobre o 
melhoramento genético animal. In-
formações sobre avaliações genéticas, 
procedimentos e ferramentas visando 
animais melhoradores e melhorados, 
foram abordadas durante a exposição 
do especialista.  

Além do Ciclo de Palestras, duran-
te a ExpoMS Rural o visitante tam-
bém pode conhecer a vitrine de for-
rageiras da Embrapa com os últimos 
capins lançados pela instituição.
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Precoce MS supera a marca de 100 mil animais abatidos
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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)

Mercado do boi gordo reage 
positivamente em todo o País
Depois de sofrer as consequên-

cias da igualmente desastrosa 
Operação Carne Fraca, seguida 
pela declaração de constitucio-
nalidade da cobrança do Funru-
ral – que estava suspensa pelo 
próprio STF – terminando por 
ser bombardeado pelos refl exos 
da delação premiada dos agora 
engaiolados irmãos Batista, o 
mercado pecuário mostra que 
de fato a carne é forte e resiste 
a qualquer manipulação.

A arroba amargou uma queda 
vertiginosa, acentuada em ple-
na seca, mas recupera o fôlego 
e recoloca novamente a carne 

brasileira com merecido desta-
que no cenário internacional, 
depois de ver importantes com-
pradores suspendendo suas im-
portações.

Nós previmos aqui que a ar-
roba começaria a reagir, arras-
tando consigo o preço do gado 
magro. A previsão (que se con-
cretizou) é de que tão logo fosse 
implantada a redução do ICMS, 
de 12% para 7% para vendas ex-
ternas de gado em pé, num pra-
zo de 50 a 60 dias já teríamos 
uma reação positiva na pecuá-
ria do Estado. A medida adotada 
pelo governo do Estado vigora 

por 90 dias e termina no fi nal de 
setembro.

E foi o que aconteceu. Além 
de destravar o mercado interno, 
também provocou aumento do 
abate e reabertura de frigorífi -
cos fechados. Somente no mês 
de julho, segundo a Secretaria 
de Fazenda de MS, foram comer-
cializadas 44 mil cabeças para 
fora do Estado, enquanto  que 
no mesmo mês do ano passado 
foram vendidas 16 mil.

O processo continua e outros 
frigoríficos estarão operando 
novamente em breve em  Mato 
Grosso do Sul.

Ao encaminhar o pleito de re-
duzir o ICMS para o gado em pé 
nas vendas externas a Acrissul, 
na defesa dos interesses do pro-
dutor rural, marcou um verda-
deiro “gol de placa” ao ajudar a 
resolver um problema tão grave, 
que na oportunidade afetava a 
pecuária do Estado.

Sabemos que a pecuária vive 
seus ciclos, mas o mercado da 
carne está fi rme, o País retoma 

seus níveis de consumo da pro-
teína vermelha e poderemos o 
resto do ano trabalhar com mais 
tranquilidade, sem  a inseguran-
ça de que uma série de causas 
externas vão atuar para derru-
bar sistematicamente o preço da 
arroba.

Estamos caminhando para 
o último trimestre do ano, já 
com sinais reais de que a agro-
pecuária vai fechar novamen-
te mais um ano sustentando a 
economia e a balança comercial 
brasileiras. O PIB vai fechar em 
crescimento, com o campo re-
gistrando também recordes de 
produção e saldo positivo na 
geração de emprego, enquanto 
outros setores amargam índices 
negativos.

E é com essa fé na agrope-
cuária e no trabalho incansável 
do homem do campo, que nos 
preparamos para dirigir a nos-
sa Acrissul pelos próximos dois 
anos. Há muito trabalho a ser 
feito e contamos com a ajuda de 
todos, como sempre.

O número de responsáveis téc-
nicos, propriedades cadastradas, 
frigoríficos e empresas de classifica-
ção envolvidos no Sub-Programa de 
Apoio a Criação de Bovinos de Qua-
lidade e Conformidade do Governo 
do Estado, o Precoce MS, vem sendo 
ampliado em ritmo considerado bas-
tante satisfatório pela Secretaria de 
Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultu-
ra Familiar.

Com treinamento especifico reali-
zado pela equipe da Coordenadoria 
de Pecuária da Superintendência de 
Meio Ambiente, Ciência e Tecnolo-
gia, Produção e Agricultura Familiar 
da Semagro e pelo Ministério da Agri-
cultura e Abastecimento (MAPA), 
já foram habilitados desde o relan-
çamento do programa, no inicio do 
ano, 406 Profissionais responsáveis 
técnicos, em 17 edições do curso.

Através de um sistema totalmen-
te informatizado, 646 propriedades 
rurais já tiveram seu cadastro apro-
vado, e outras 69 encontram-se em 
processo de aprovação.  

Com exigências que auxiliam o 
Estado na busca por um produto 
com excelência cada vez maior, cin-

co frigoríficos foram credenciados, 
sendo duas unidades da JBS na ca-
pital, Campo Grande, uma unidade 
dessa mesma empresa em Naviraí, 
uma da Marfrig no município de Ba-
taguassu e a Naturafrig em Rochedo. 
Encontram-se em processo de cre-
denciamento e analise documental 
outras sete empresas, de seis muni-
cípios diferentes.

Para responder pela classificação 
e tipificação das carcaças bovinas, 
estão credenciadas três empresas 
independentes, a Centro Oeste Ltda 

ME, a G Fontolan ME e a Pantanal 
Certificadora. Todas receberam ca-
pacitação.

Com o trabalho desenvolvido nes-
te ritmo, a equipe contabilizou até o 
inicio deste mês de setembro, 1.479 
lotes abatidos através do Precoce 
MS. Dos 116.977 animais, 100.923 
(85,8%) foram enquadrados nos cri-
térios do programa, revertendo um 
total de R$ 5.290.648,20 em incenti-
vo para os produtores e arrecadação 
de R$ 351.998,27 em forma de taxa 
de coordenação para a Agência Es-

tadual de Defesa Sanitária Animal e 
Vegetal (Iagro).

Os números apresentados, que 
superaram o alvo anunciado em 16 
de abril deste ano, quando o gover-
nador Reinaldo Azambuja lançou o 
Precoce MS (totalmente reformula-
do), esperando abater próximo de 
80 mil animais até dezembro, são 
para o Secretário Jaime Verruck, re-
sultado do empenho da equipe e da 
profícua parceria com as instituições 
e indústrias. “O que buscamos com 
a reformulação foi oferecer maior 
celeridade e segurança ao proces-
so. Mato Grosso do Sul tem hoje 
um dos programas mais eficientes 
e modernos do País, totalmente in-
formatizado e em consonância com 
a realidade e exigências do mercado 
atual”. Explicou.

Ao comentar sobre o Precoce 
MS, o Governador Reinaldo Azam-
buja costuma destacar que é um 
programa de governo que visa am-
pliar a produtividade, primando pela 
qualidade. “Conseguimos desenvol-
ver uma politica publica eficiente e 
transparente para a cadeia produtiva 
da carne no Estado que hoje é mo-
delo para o País”, completa.

116.997 animais foram abati dos até agora através do Programa, desde a reformulação
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Con�ira as cotações
do mercado do boi
gordo em MS e em
outros estados
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Leite: Com mercado 
em período de 
transição, “média 
Brasil” recua

Pesquisa mostra que 
tratamento convencional

supera homeopatia e
fi toterapia no combate
a parasitas em bovinos

Pesquisadores alertam que uso equivocado dos chamados 
anti parasitários alopáti cos levam a tratamento sem efi ciência

 Foto | aSSoCiaÇÃo BRaSiLEiRa DE BRaNgUS

Pesquisa feita na Embrapa gado de Corte, em Campo grande, uti lizou novilhas da raça brangus

A
pós dois anos de experi-
mentos conduzidos em 
Campo Grande (MS), 
pesquisadores da Em-
brapa concluíram a ava-

liação do uso da medicina homeopática, 
fitoterápica e alopática (convencional) 
no controle de parasitas em bovinos de 
corte. Carrapatos Rhipicephalus (Boo-
philus) microplus, moscas-dos-chifres 
(Haematobia irritans), nematódeos e 
bernes eram os alvos dos especialistas. 
O ganho de peso dos animais também 
foi aferido pelos médicos-veterinários 
João Batista Catto e Ivo Bianchin.

As 180 novilhas da raça Brangus, 
com idade entre sete e nove meses de 
idade, foram distribuídas em lotes tra-
tados e não tratados com três repetições 
espaciais de 12 animais, em uma área 
total de 60 hectares. O uso dos produtos 
respeitou as recomendações dos fabri-
cantes e, em dois ciclos experimentais 
de, aproximadamente, dez meses, os 
pesquisadores fizeram, a cada 28 dias, 
pesagem, coleta de fezes, contagem de 
carrapatos, bernes e moscas.

Parasitologista, Catto explica que 
para os nematódeos, o número de ovos 
por grama de fezes (OPG), diminuiu 
com a idade dos animais em todos os 
lotes, resultado da aquisição de imu-
nidade. Nos dois anos de estudo, as 
novilhas tratadas com antihelmíntico 

to pour on com óleo da planta neem o 
efeito repelente não durou mais que 16 
horas. Já a duração ficou entre sete e dez 
dias com acaricida convencional. Nos 
dois períodos testados as infestações 
médias foram baixas, com picos em no-
vembro e dezembro no primeiro ciclo, e 
no mês de novembro no segundo.

ganho de peso
Os estudos também evidenciaram 

que as novilhas tratadas com os medi-
camentos alternativos distintos não tive-
ram diferença no ganho de peso com as 
não tratadas. A diferença apresentou-se 
entre os animais tratados estrategica-
mente com alopatia (antihelmíntico e 
acaricidas) e os demais protocolos. Na 
média dos dois anos, o grupo com os 
antiparasitários convencionais teve ga-
nho de peso vivo de 22 a 30 kg a mais 
que os não tratados ou tratados fitote-
rapica ou homeopaticamente.

 
Resistência
A procura pela medicina alternativa 

surge pela resistência aos antiparasitá-
rios convencionais utilizados erronea-
mente e a sazonalidade das parasitoses. 
Os pesquisadores João Catto e Ivo Bian-
chin esclarecem que o uso equivocado 
das estratégias de controle alopáticas 
leva o tratamento a ineficácia. “O mau 

uso tem resultado na falência dos produ-
tos e a principal causa está em se usar o 
produto em épocas e categorias animais 
inapropriadas. Por exemplo, no controle 
dos helmintos de bovinos, se os animais 
estão bem nutridos não há necessidade 
de tratamento acima dos 20 meses de 
idade. Além disso, deve-se concentrar 
o tratamento no período seco do ano”, 
ressalta o parasitologista Ivo Bianchin.

A comercialização sem prescrição de 
um médico-veterinário é outro fator que 
reforça a tese. “Estudos mostram que a 
tomada de decisão dos produtores sobre 
quando e qual produto antiparasitário a 
ser utilizado decorre da opinião do vizi-
nho, indicação dos atendentes das casas 
de comércio e, claro, preço do produto”, 
complementa Catto.

Produtor rural por 35 anos, Arno 
Seemann ratifica o hábito e afirma que 
a falta de conhecimento é outra respon-
sável pelo erro. “O produtor tem que 
entender que não somos mais criadores 
de gado, somos produtores de carne e a 
carne precisa ter qualidade e isso passa 
pela sanidade animal e pelo conheci-
mento”. Seemann disponibilizou as 
novilhas para as pesquisas da Embrapa 
por acreditar que os resultados benefi-
ciariam o segmento. 

Colaborou Dalízia montenário de aguiar 
– Embrapa gado de Corte

convencional apresentaram OPG sig-
nificativamente mais baixo que as não 
tratadas ou que receberam os demais 
tratamentos. Entretanto, não houve 
diferença entre as médias de OPG dos 
animais não tratados com os em home-
opatia ou fitoterapia.

Para os carrapatos, no primeiro ciclo, 
os bovinos em controle alopático esta-
vam, consideravelmente, menos parasi-
tados que os outros. No segundo ano, 
permaneceram assim. Os pesquisadores 
contam que em dezembro, no primeiro 
ano, houve um pico de infestação por 
larvas de carrapato que provocou miía-
ses (infecção de pele) em 25% das novi-
lhas sem tratamentos e com protocolos 
homeopáticos, 19,4% naquelas com 
protocolo à base de plantas e 2,8% nas 
com alopatia.

Em relação à mosca-dos-chifres, não 
houve diferença relevante na infestação 
entre os lotes não tratados e tratados. Os 
resultados indicam que após o tratamen-



14 SETEMBRO 2017

enário rUralC

 Foto | DiVULgaÇÃo SENaR mS

Após orientação, agricultor de MS produz 700 kg de batata-doce por semana
No município de Terenos (MS), o 

produtor rural Leandro Alves Rodri-
gues começou o cultivo de batata-doce 
em janeiro deste ano e já possui quase 
dois hectares da cultura. Participante do 
programa Hortifruti Legal, do Senar/
MS – Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural, ele conta que seguiu as 
recomendações do técnico de campo e 
escalona o plantio para que possa reali-
zar colheitas semanais. “Minha média 
de produção está entre 500 e 700 quilos 
semanais e consegui este resultado com 
manejo adequado e mudas de qualida-
de”, argumenta o agricultor que inter-
cala a produção com culturas de jiló e 
berinjela.

A iniciativa é uma das vertentes de 
atuação da metodologia de ATeG – As-
sistência Técnica e Gerencial do Senar/
MS que atende 400 propriedades, em 21 
municípios do Estado. Com objetivo de 
promover a capacitação continuada da 
equipe e atualizar conhecimentos tecno-
lógicos na produção de hortifrutigranjei-
ros, 15 técnicos participaram nos dias 
30 e 31 de agosto, de uma visita técnica 
realizada no município de Presidente 
Prudente (SP), a fim de conhecer novas 
tecnologias produtivas desenvolvidas 
com sucesso na APTA – Agência Pau-
lista de Tecnologias do Agronegócio, na 
unidade Alto Sorocabana.

De acordo com a coordenadora da 
Unidade Técnica do Sistema Famasul 
– Federação da Agricultura e Pecuária 
de MS, Mariana Urt, a viagem faz parte 
do planejamento de trabalho e possibi-
lita a troca de experiências com outros 
estados, a exemplo do que aconteceu re-
centemente com a equipe do Mais Lei-

te, no estado do Paraná. “O trabalho de 
assistência técnica no Estado completa 
três anos de atividade e conseguimos re-
sultados muito expressivos e que já são 
referência para outras localidades. Nos-
so objetivo é aprimorar o atendimento e 
contribuir para o desenvolvimento local 
dos produtores rurais sul-mato-grossen-
ses”, observa.

tecnologias em destaque 
O supervisor regional do Hortifruti 

Legal, Dorly Scariot Pavei, destaca que 
entre as inovações verificadas na visita, 
a metodologia de cultivo da batata-doce 

foi uma das que mais chamou atenção 
do grupo. “Entre os produtores assisti-
dos pelo programa já observamos resul-
tados positivos como o caso do Leandro 
em Terenos. No entanto, a tecnologia 
utilizada aqui na APTA demonstra que 
é possível alcançar níveis produtivos 
ainda melhores. Isso porque, os tratos 
culturais aplicados são mecanizados 
desde o preparo do solo até o momento 
da colheita, sem contar a diversidade de 
cultivares com alta performance genéti-
ca”, aponta.

De acordo com levantamento divul-
gado no site do Ceasa/MS – Central 

de Abastecimento, 80% dos produtos 
hortifrutigranjeiros consumidos em 
Mato Grosso do Sul são provenientes 
de estados das regiões sul e sudeste. 
“Temos demanda de consumo, clima e 
solo adequados para lavouras, em razão 
de ser uma tuberosa rústica que tolera 
alterações climáticas como seca e frio. 
Com as tecnologias absorvidas na visita 
teremos oportunidade de oferecer mais 
alternativas aos produtores do Hortifrúti 
Legal”, conclui Pavei.

(Colaborou aline oliveira – assessoria de 
Comunicação do Sistema Famasul)

Leandro alves Rodrigues conta que seguiu as recomendações do técnico de campo e escalona o plantio para que possa realizar colheitas semanais

Produtor consegue triplicar produção leiteira em época de estiagem
“É preciso um planejamento nu-

tricional para superar a falta de pasta-
gem na entressafra”. A afirmação é do 
técnico de campo, Francisco Borges, 
do Programa de Assistência Técnica 
e Gerencial – ATeG Mais Leite, do 
Senar/MS – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural. A alimentação 
na seca é um dos principais gargalos 
da produção leiteira, ou seja, a baixa 
qualidade da pastagem pela escassez 
de chuva atinge diretamente o gado, 

que diminui a produção ou até mes-
mo deixa de produzir o leite.

Tem produtor que supera esse en-
trave. Em Sidrolândia, João Torres Sil-
va, proprietário do Sítio Santa Terezi-
nha das Rosas, aprendeu a produzir a 
silagem oferecida para suplementação 
dos animais por meio das orientações 
do técnico do Senar/MS.

O produtor, que é atendido pelo 
ATeG Mais Leite desde maio de 
2016, triplicou a produção leiteira na 

época da estiagem. No ano passado 
a quantidade diária era de 30 litros. 
Hoje com a silagem, as dez vacas em 
lactação chegam a produzir 90 litros 
de leite por dia.  A meta do produtor é 
aumentar para 200 litros diariamente 
em até três anos.

De acordo com Francisco diaria-
mente são utilizados de 25 a 30 quilos 
de volumosos gramíneos misturados 
com dois quilos de ração. Pela manhã, 
após a ordenha, o produtor oferece a 

silagem de milho. No segundo mane-
jo, no período vespertino, é a forragem 
de cana-de-açúcar com capim-napier 
que alimenta os animais.
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Indicadores
mercAdo fíSico do Boi Gordo - 13.09.2017
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina – – 13/09/17 –
Araçatuba 148,00 -R$ 2,00 13/09/17 47,34
Lins 145,00 -R$ 3,00 13/09/17 46,38
Pres. Prudente – – 13/09/17 0,00
Pres. Venceslau 148,00 estável 13/09/17 47,34
S. J. Rio Preto – – 13/09/17 –
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 144,00 estável 13/09/17 46,06
Dourados 140,00 estável 13/09/17 44,78
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 129,50 estável 13/09/17 41,42
Araputanga 134,00 -R$ 1,00 13/09/17 42,86
Barra do Garças 132,00 R$ 1,00 13/09/17 42,22
Cáceres 133,50 R$ 1,50 13/09/17 42,70
Cuiabá 136,00 R$ 1,00 13/09/17 43,50
Juara 131,00 -R$ 1,00 13/09/17 41,90
Juína 132,00 estável 13/09/17 42,22
Rondonópolis 135,50 R$ 0,50 13/09/17 43,34
Tangará 134,50 -R$ 0,50 13/09/17 43,02
Preço à vista.

Pr r$/@ diferença data uS$/@
Guarapuava 146,00 -R$ 1,00 13/09/17 46,70
Londrina 145,00 estável 13/09/17 46,38
Maringá – – 13/09/17 –
Curitiba 145,00 estável 13/09/17 46,38
Ponta Grossa 138,00 R$ 3,00 13/09/17 44,14
Umuarama 146,00 estável 13/09/17 46,70
Preço à vista.

mG r$/@ diferença data uS$/@
Triângulo Mineiro 139,50 estável 13/09/17 44,62
Norte de Minas 142,00 estável 13/09/17 45,42
Preço à vista.

Sc r$/@ diferença data uS$/@
Rio do Sul/Ibirama 150,00 estável 13/09/17 47,98
Chapecó 138,00 estável 13/09/17 44,14
Prazo 20 dias.

PA r$/@ diferença data uS$/@
Marabá 128,00 estável 13/09/17 40,94
Redenção 130,00 estável 13/09/17 41,58
Preço à vista.

BA r$/@ diferença data uS$/@
Itapetinga 143,00 R$ 1,00 13/09/17 45,74
Feira de Santana 150,00 estável 13/09/17 47,98
Salvador 151,00 estável 13/09/17 48,30
Prazo 30 dias.

to r$/@ diferença data uS$/@
Araguaína 130,00 estável 11/09/17 41,58
Gurupi 132,00 R$ 4,00 11/09/17 42,22
Preço à vista. Preços coletados semanalmente

Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/
MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e 
do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte 
do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epa-
gri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma 
Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint.

mercAdo fíSico do VAcA GordA – 13.09.2017
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina – – 13/09/17 –
Araçatuba – – 13/09/17 –
Lins 137,00 -R$ 1,00 13/09/17 43,82
Pres. Prudente – estável 13/09/17 0,00
Pres. Venceslau 137,00 estável 13/09/17 43,82
S. J. Rio Preto – – 13/09/17 0,00
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 133,50 estável 13/09/17 42,70
Dourados 130,00 estável 13/09/17 41,58
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 121,50 R$ 0,50 13/09/17 38,87
Araputanga 128,00 estável 13/09/17 40,94
Barra do Garças 125,00 R$ 1,00 13/09/17 39,98
Cáceres 126,50 R$ 4,00 13/09/17 40,46
Cuiabá 129,00 estável 13/09/17 41,26
Juara 123,50 -R$ 2,50 13/09/17 39,50
Juína 124,00 -R$ 2,00 13/09/17 39,66
Rondonópolis 127,00 estável 13/09/17 40,62
Tangará 127,50 -R$ 1,50 13/09/17 40,78
Preço à vista.

Pr r$/@ diferença data uS$/@
Guarapuava 134,00 -R$ 1,00 13/09/17 42,86
Londrina 130,00 estável 13/09/17 41,58
Maringá – – 13/09/17 –
Curitiba 130,00 R$ 5,00 13/09/17 41,58
Ponta Grossa 130,00 R$ 3,00 13/09/17 41,58
Umuarama 132,00 estável 13/09/17 42,22
Preço à vista.

mG r$/@ diferença data uS$/@
Triângulo Mineiro 132,00 estável 13/09/17 42,22
Norte de Minas 134,00 estável 13/09/17 42,86
Preço à vista.

PA r$/@ diferença data uS$/@
Marabá 120,00 estável 13/09/17 38,39
Redenção 122,00 estável 13/09/17 39,03
Preço à vista.

mercAdo futuro do Boi Gordo

Vencimento  fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Out/17 138,39 -1,18 9.627 7.325  

Nov/17 137,43 -1,17 478 114  

Dez/17 137,97 -1,18 145 78  

Jan/18 135,86 -1,49 0 0  

Fev/18 138,68 -1,41 272 55  

Mar/18 142,26 -1,92 208 28

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

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

13/09/2017  1.177,79  0,00%  4,92%  375,45

12/09/2017  1.177,79  1,16%  4,92%  376,41

11/09/2017  1.164,26  1,32%  3,71%  375,57

08/09/2017  1.149,12  0,32%  2,36%  371,64

06/09/2017  1.145,41  0,00%  2,03%  369,13
Fonte: CEPEA

• valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI
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O movimento de queda no preço do leite re-
cebido por produtores, neste ano iniciado 
precocemente em junho, se intensificou em 

agosto. Segundo cálculos do Cepea (Centro de Estu-
dos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/
USP, na “média Brasil” (inclui BA, GO, MG, SP, PR, 
SC, RS), o preço líquido (que não considera frete nem 
impostos) recuou 8 centavos/litro (ou 6,38%) frente 
a julho, fechando a R$ 1,1555/litro. Este é o menor 
patamar, em termos reais, desde abril/16 (quando foi 
de R$ 1,1516/l) – dados deflacionados pelo IPCA de 
julho/17. Se comparado com agosto/16, a baixa é de 
23,34%, também em termos reais.

O recuo na cotação do leite no campo continua 
ocorrendo em razão da demanda enfraquecida por 
lácteos na ponta final da cadeia. Uma vez que o 
consumo de lácteos está diretamente relacionado ao 
aumento da renda, o menor poder de compra do con-
sumidor brasileiro segue desaquecendo o mercado. 
De acordo com pesquisas do Cepea que monitoram 
os preços dos lácteos negociados entre indústria e 
atacado no Brasil, promoções têm sido frequentes 
para tentar manter o fluxo de vendas e evitar for-
mação de estoques. Dessa forma, os preços do leite 
UHT e da muçarela, os derivados mais consumidos 
no País, se desvalorizaram 5,46% e 3,20% de julho 
para agosto, respectivamente (dados obtidos por meio 
da pesquisa diária de derivados, realizada pelo Cepea 
com o apoio financeiro da Organização das Coope-
rativas do Brasil – OCB e deflacionados pelo IPCA 
de julho/17).

Além do baixo consumo, o aumento da oferta 
também influenciou a diminuição dos preços no 
campo. A captação de leite pelas indústrias se ele-
vou em 4,42% de junho para julho, de acordo com 
o Índice de Captação de Leite (ICAP-L). Todos os 
estados, com exceção de Goiás, apresentaram alta, 
devido às condições climáticas não muito adversas e 
aos patamares atrativos dos preços da silagem, o que 
favorece a produção. 

Para setembro, 74,8% dos agentes consultados 
pelo Cepea (que representaram 76,9% do volume 
amostrado) continuam apostando em queda nos pre-
ços. Por outro lado, a parcela de colaboradores do 
Cepea que esperam alta se elevou, chegando a 13,8% 
(ou 19,4% do volume amostrado). Os que acreditam 

Queda de 8 centavos no litro 
leva preço do leite ao menor 
patamar desde abril/16
O recuo na cotação do leite no campo continua ocorrendo em razão da 
demanda enfraquecida por lácteos na ponta final da cadeia, puxada 
pela redução do poder de compra do consumidor brasileiro 
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em estabilidade responderam por 11,4% da 
amostra (ou 3,7% do volume). 

Segundo pesquisadores do Cepea, os preços 
no campo nos próximos meses vão depender, 
principalmente, da demanda e das condições 
climáticas. O recuo da taxa de desemprego no 
trimestre terminado em junho, ainda que de 
apenas 0,2%, dá sinais de uma possível reação 
do consumo. De acordo com dados do IBGE, 
o mercado de trabalho vem se recuperando, 
mesmo que apoiado na geração de empregos 
informais. Já no que diz respeito às condições 
climáticas, o Instituto Nacional de Meteo-
rologia (Inmet) apontou águas mais frias no 

Oceano Pacífico e a possibilidade de o fenô-
meno La Niña atingir o Brasil nos próximos 
meses. A ocorrência do fenômeno dependerá 
das correntes de vento daqui para frente. De 
acordo com as projeções do Inmet, se houver 
La Niña, as chuvas devem retornar mais tarde 
neste ano, apenas no final de outubro, e com 
mais irregularidade. Para o pecuarista, a es-
tiagem diminuiria a qualidade das pastagens 
e afetaria a produção. Ao mesmo tempo, para 
o agricultor, o plantio do milho é prejudicado, 
o que pode, consequentemente, influenciar na 
precificação da ração do gado, resultando em 
menor produção leiteira.
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