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Cepea prevê um 2018 de grandes oportunidades para pecuária

Crioulo MS estuda construção 
de pista de mangueira no
Parque Laucídio Coelho
Criadores buscam este ano na Expogrande garantir  
etapa classifi catória para o Freio de Ouro no Rio 
Grande do Sul. Pista de mangueira fi cará ao lado da 
pista de ranch sorting, no Parque.

ACRISSUL EM AÇÃO

11Empresa contrataa acelera fechamento 
de shows e venda de estandes começa 
nas próximas semanas. Este ano Acrissul 
promoverá Fórum Brasileiro de Pecuária.9
Acrissul prepara agenda
para edição de número
80 da Expogrande

ACRISSUL EM AÇÃO

Sanção de nova lei do Funrural 
reduz alíquota para pessoa fí sica

De 5 a 22 de Abril de 2018
Parque de Exposições Laucídio Coelho - Campo Grande - MS

Análise e perspecti va sobre o mercado pecuário 2018 elaborada pelo Cepea-USP mostra um cenário economicamente favorável 

Passado o momento turbulento 
e constatada a importância da 
reorganização e da capacidade 

de reagir às diferentes intempéries 
de 2017, o setor pecuário inicia 2018 
mais otimista, porém, bastante aten-
to, segundo pesquisadores do Cepea 
(Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada), da Esalq/USP. 
Em termos gerais, espera-se um ce-
nário economicamente favorável nes-
te ano, tanto na esfera internacional 
como na nacional, que pode benefi -
ciar toda a cadeia da carne bovina. 

Para o mercado mundial, estima-
tivas diversas apontam bom cres-

cimento da economia em muitos 
países. Tal contexto pode levar à di-
minuição de barreiras, ampliar e/ou 
até mesmo criar novas possibilidades 
comerciais para a carne brasileira, o 
que tende a manter a tendência de 
aumento das exportações nacionais.

PÁGINA 6

FOTO | IEPEC

O governo sancionou com ve-
tos a Lei 13.606, que defi ne no-
vas regras para o Funrural e para 
a renegociação de dívidas rurais.  
Entre as principais mudanças com 
a nova lei estão a redução da alí-
quota de contribuição de 2% para 
1,2% para todos os produtores ru-
rais pessoas físicas; todos os pro-
dutores rurais pessoas físicas e ju-
rídicas terão a opção de contribuir 
pela folha ou pelo faturamento a 
partir de 2019; e quem tem dívi-

das com o Funrural vencidas até 
30 de agosto de 2017 poderá ade-
rir ao Programa de Regularização 
Tributária Rural (PRR) e declarar 
o total de sua dívida à Receita Fe-
deral até 28 de fevereiro.

PÁGINAS 15 e 16
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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

Abril de 2011 • ANO XIII – Nº 328 |  Nas bancas R$ 3,50 | Edição Especial

Leilão King Horse vende

égua a R$ 75 mil PÁGINA 16

Shows Expogrande

19 
abril

20 
abril

21 
abril

22 
abril

23 
abril
sábado

Luan Santanasexta
Bruno &
Marrone

quinta
Restart

quarta
Munhoz  
& Mariano

terça

Hugo e Raul

Pedro Henrique 

& Fernando

Informações: 3029-9033

Expogrande define primeiros campeões
NESTA EDIÇÃO

www.acrissul.com.br

Expogenética conta com campeão nacional Nelore PÁGINA 11

Vapor da 

Rancharia, grande 

campeão cavalo 

pantaneiro

Isidoro do DER, 21 meses, grande campeão guzerá

KA do Pingado, 

campeão touro 

jovem nelore 

mocho

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

promove Dinapec 

de 23 a 25 em MS

Nesta edição

OIE reconhece a fronteira de 

MS como área livre de aftosa
PÁGINA 25

PÁGINAS 2 e 3

Ex-presidentes 

aprovam projeto

‘Acrissul Amanhã’

O colégio de ex-presidentes 

da Acrissul conheceu o projeto   

e aprovou as mudanças pro-

gramadas para acontecer no 

Parque de Exposições Laucídio 

Coelho. PÁGINA 14

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

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

Com a tradição de mesclar dinâmi-

cas ou roteiros tecnológicos, palestras 

e mini-cursos na mesma ocasião, Em-

brapa-Gado de Corte promove entre 

os dias 23 e 25 de fevereiro, na sua 

sede em Campo Grande, a VI Dinapec, 

uma oportunidade de o produtor ver 

as tecnologias, em contato direto com 

técnicos e pesquisadores. PÁGINA 5

Câmara aprova mudança em lei 

e permite shows na Expogrande

Projeto reconhece a tradiçao da feira. PÁGINA 11

via livre

arquivo
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Associados
aprovam contas

da Acrissul
Reunidos em assembléia geral, 

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

Tecnologias ajudam  
a proteger o solo

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

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

PÁGINA 10PÁGINA 10

Nesta edição

Confinamento Malibu
www.leiloboi.com.br

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

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

Pecuária de MS vive desafiosentre quantidade e qualidade

www.agroline.com.br

Nesta edição

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

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

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

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

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

eventos de grande relevância movimentam todo o setor. NESTA EDIÇÃO

DEP. COMERCIAL 
ANA RITA BORTOLIN 

(67)  9 9604-6364 (whats app)
folhadofazendeiro@gmail.com

Perspecti vas de preços dos alimentos em 2018
GERALDO BARROS - Coordenador Científi co do Cepea

De uma forma geral, o setor agro-
pecuário tem mantido um padrão 
evolutivo do lado da oferta (volu-
me) em torno de 4% ao ano – um 
número médio que vale tanto para 
lavouras quanto para pecuária -, 

com oscilações que podem ser expressivas por ra-
zões climáticas e ocorrências de pragas e doenças.  
O produtor agropecuário chega à safra 2017/18 ra-
zoavelmente capitalizado. A safra 2015/16 foi mar-
cada por forte quebra de produção que foi mais do 
que compensada pelo aumento de preços; na safra 
2016/17 ocorreu mais ou menos o inverso: o grande 
aumento de volume compensou a grande queda de 
preço havida. Na média, não houve perda de renda 
nos dois períodos, permanecendo ela num patamar 
bem posicionado historicamente.

Com isso, as projeções hoje disponíveis para o vo-
lume agregado da agropecuária em 2018 baseiam-se 
numa volta à normalidade da produtividade depois 
de uma oscilação de volume nos dois anos anteriores. 
É claro que isso implica algumas quedas importantes 
em relação à safra imediatamente anterior, como 
algo perto de 5% para grãos, incluindo soja, milho 
e arroz, todos nessa faixa.  Alguma queda, mais mo-
derada, é também esperada para cana e café por 
razões climáticas principalmente. Para milho e fei-
jão de primeira safra são projetadas reduções mais 
importantes, podendo ocorrer desajustes sazonais, 
enquanto as demais safras do mesmo ano não se 
disponibilizem. No caso do milho, acredita-se que 
a disponibilidade de estoques de passagem ajudará 
a superar os desajustes, que poderiam ter refl exos 
sobre os produtos de origem animal, como aves, ovos 
e suínos. Para o boi, preocupam os efeitos sobre a 
produção de algum desinvestimento de parte dos 

pecuaristas desestimulados diante da crise havida 
no corrente ano. Para o leite também a falta de in-
vestimento pode infl uenciar a produção.  

Do lado da demanda, a economia, ou seja, a renda 
e o emprego no País, deverá prosseguir num cresci-
mento algo mais rápido, o que aparecerá na forma 
de um consumo relativamente maior, dando susten-
tação para um possível crescimento mais expressivo, 
mas ainda moderado, também da agroindústria e 
seus produtos. Isso poderá criar espaço para uma 
recuperação de margens nos produtos para mercado 
interno.

No front externo, a atenção deve voltar-se para 
o ritmo das exportações e sua distribuição ao longo 
do ano, que acabam por afetar o comportamento 
sazonal dos preços mais relevantes no mercado in-
terno. O crescimento econômico mundial e, logo, da 
demanda, segue moderado, mas fi rme; porém, a ofer-
ta tanto do Brasil como de seus concorrentes está 
sujeita a eventos climáticos extremos com maior fre-
quência. Até agora, lá fora os preços em dólares para 
soja e derivados apontam para estabilidade e para o 
milho, uma leva alta, em boa parte de 2018. O que 
predomina é a expectativa de preços internacionais 
de produtos agrícolas (grãos, oleaginosas, açúcar e 
café) relativamente estáveis a menos que eventos 
climáticos não previsíveis ocorram. Resta, portanto, 
observar de perto o comportamento da taxa de câm-
bio, algo relativamente difícil de projetar para o ano 
eleitoral que se avizinha. Uma desvalorização mais 
forte poderá impactar o custo de vida pelo aumento 
de preços dos produtos exportados (e dos insumos 
agropecuários importados) e seus derivados.

Em síntese, o cenário para 2018 é o seguinte. Do 
lado da oferta de alimentos, a expectativa, por en-
quanto é uma volta à normalidade. Mesmo assim, 
pode-se esperar alguma alta moderada nos preços 
em relação aos baixos níveis de 2017 em razão de 

uma demanda interna pouco mais fi rme. O 
ritmo das exportações irá graduar a evolu-
ção dos preços, condicionada ao compor-
tamento do câmbio.



3JANEIRO 2018

Agronegócio S.A.

Safra de grãos deve atingir 227,9 milhões de toneladas, diz Conab
Pesquisa foi feita nos principais centros produtores de grãos do país, no período de 17 a 23 de dezembro; clima é favorável e espectativas melhores

A produção de grãos da safra 2017-2018 po-
derá atingir 227,9 milhões de toneladas, 
recuando 4,1% em relação à safra passada 

- 237,7 milhões de toneladas -, mas a área total 
de cultivo registra crescimento de mais de 1%, ul-
trapassando 61 milhões de hectares. O estudo da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
divulgado na quinta-feira (11), é o 4º Levantamen-
to da Safra de Grãos 2017/2018.

Neri Geller, secretário de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), está otimista.

“O clima é muito favorável, as expectativas es-
tão melhores. Esse é o 4º levantamento, e a cada 
pesquisa, registra-se crescimento. Estamos na 
expectativa dessa tendência prosseguir nos pró-
ximos levantamentos. E aí estão os resultados, a 
queda na inflação, muito em função da produti-
vidade que acontece no campo - feijão, arroz, a 
cesta básica caindo de preço em função da expec-
tativa da próxima safra”. 

Com o plantio das principais culturas já encer-
rado, soja e milho seguem atraindo a preferên-
cia do produtor, respondendo por quase 90% dos 
grãos produzidos no País. Para a soja, com queda 
de 3,2%, estão previstas 110,4 milhões de tone-
ladas contra 114,1 milhões toneladas do período 
anterior.

Na safra de milho total há expectativa de re-
dução de 5,6%. Em  2017/2018, poderão ser 92,3 
milhões de toneladas em comparação com 97,8 
milhões de toneladas da safra anterior. A primeira 
safra, com números menores nesta fase, poderá 
ser de 25,2 milhões de toneladas, enquanto a se-
gunda poderá alcançar 67,2 milhões de toneladas, 
registro próximo da produção passada de 67,4 
milhões de toneladas.

Neri Geller esclareceu que os estoques de milho 
estão elevados.

“No 2º semestre do ano passado, o Governo 
teve que fazer a subvenção da garantia de preço 
mínimo com R$ 800 milhões porque a colheita foi 
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Oferta de soja em grãos se estabiliza, mas alto estoque 
deve evitar forte oscilação de preço, avalia o Cepea

muito assentada na segunda safra. 
A produção seguirá alavancando a 
economia do Brasil, ajudando a con-
trolar, e muito, a inflação”. 

Ainda de acordo com o estudo, o 
algodão apresentou melhor cenário 
com aumento de 11,4% na produção 

da pluma, totalizando 1,7 milhão de 
toneladas e elevação de 11,9% da 
área. Esse aumento, somado ao da 
soja, favoreceu a ampliação do total 
de área plantada. O algodão marca 
números acima de 1 milhão de hec-
tares, enquanto a soja, com maior 

liquidez e melhor rentabilidade em 
relação a outras culturas, tende a 
uma elevação média de 3,2%, poden-
do alcançar 35 milhões de hectares.

Na produtividade, considerando-
se que ainda há culturas em fase de 
plantio, os números têm como base 

a sobreposição dos rendimentos apu-
rados nas pesquisas de campo com 
o acompanhamento agrometeoroló-
gico-espectral realizado pela Conab. 
A soja indica produtividade menor: 
3.156 kg por hectare contra 3.364 
por hectare da safra anterior. 

A oferta de soja em grão na safra 
2017/18 pode ficar muito próxima 
da temporada anterior, enquan-
to a demanda para esmagamento 
deve seguir firme e recorde – assim 
como as ofertas de farelo e óleo, 
conforme indicam pesquisadores 
do Cepea (Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada), da 
Esalq/USP. As transações de soja 
em grão e derivados também de-
vem ser recordes. No agregado, 
a relação estoque final/consumo 
de soja, no entanto, pouco deve 
se alterar, cedendo ligeiramente 
em relação à temporada anterior, 
indo para 32,6%, mas, ainda assim, 
nos maiores patamares da história. 
Portanto, não é de se esperar gran-
des alterações nos preços da soja 
no curto e médio prazos. Somente 
choques mais expressivos de oferta 
podem mexer com mais intensida-
de nas cotações no correr de 2018.

Segundo dados do USDA, com 
áreas recordes cultivadas com soja 
no Brasil e nos Estados Unidos e 
crescimento do cultivo na Argenti-

na, China, Paraguai, entre outros, 
a soja ocupará em 2017/18 (safra 
já colhida no Hemisfério Norte) 
126,5 milhões de hectares, 5,1% 
a mais que na temporada anterior. 
Porém, espera-se que a produtivi-
dade se reduza em 5,5%, depois de 
ter tido crescimento de quase 12% 
na temporada anterior. Enquanto o 
clima foi extremamente favorável 
na temporada 2016/17, na atual, o 
clima oscilou nos Estados Unidos 
e houve baixa umidade no período 
de cultivo no Brasil e na Argentina. 
Entretanto, as chuvas abundantes 
durante a segunda quinzena de de-
zembro podem favorecer recupe-
ração das lavouras e resultar em 
produtividade acima da estimada 
até o momento.

Por enquanto, a estimativa é que 
a oferta agregada possa ficar 0,8% 
menor que na temporada passada, 
em 348,5 milhões de toneladas. 
O USDA estima produção de 108 
milhões de toneladas no Brasil 
(-5,35%) e de 57 milhões de tone-
ladas na Argentina (-1,38%); se 

isso se confirmar, os Estados Uni-
dos seriam os únicos com produção 
recorde nesta temporada, a 120,43 
milhões de toneladas (+3%). 

A demanda por soja para esma-
gamento segue crescente, que, no 
agregado, deve ter elevação de 
4,7%, para 301,6 milhões de to-
neladas. Na Argentina, o aumento 
no esmagamento é estimado em 
3,56%, a 44,84 milhões de tonela-
das; nos Estados Unidos, 2,16%, a 
52,79 milhões de toneladas, e no 
Brasil, de 2,7%, a 42 milhões de 
toneladas. 

O aumento no processamento é 
puxado pelas demandas por farelo 
e óleo de soja. Enquanto as ofertas 
de farelo e óleo seguem em linha 
com o esmagamento de soja (4,8% 
de aumento na produção de farelo 
– para 237 milhões de toneladas – 
e de 4,3% na de óleo – para 56,2 
milhões de toneladas), a demanda 
por farelo de soja é estimada pelo 
USDA em 233,8 milhões de tonela-
das, 5,2% a mais que na temporada 
passada. Para o óleo, a demanda 

é prevista em 56 milhões de to-
neladas, 4,1% a mais que em 
2016/17.

Com demanda crescente por 
soja e derivados, as transações 
também seguem em alta. Se-
gundo o USDA, 150,4 milhões 
de toneladas de soja em grão 
devem ser transacionadas mun-
dialmente, 4,2% a mais que na 
temporada 2016/17. Entre os 
países que devem aumentar as 
importações, a China é o prin-
cipal, com 97 milhões de tone-
ladas (+3,75%), seguida pela 
União Europeia, com 14 milhões 
de toneladas (+4,6%), México 
(+4,2%), Japão (+3,9%), Tailân-
dia (+2,4%) e Egito (+32,4%).

Do lado da exportação, esti-
ma-se que o Brasil exporte 65,5 
milhões de toneladas na tempo-
rada 2017/18, 3,7% a mais que 
em 2016/17. Para os Estados 
Unidos, são previstos embarques 
de 60,6 milhões de toneladas 
(+2,4%) e, para a Argentina, 8,5 
milhões de toneladas (+21%). 
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FOTO | naSa

Lavouras são apenas 7,6% do Brasil, confirma a naSa
gricULTUraA

Estudo da agência espacial dos Estados Unidos confirma números já estimados em 2016 em 7,8% e divulgados pela Embrapa

O ministro da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Blairo 
Maggi, apresentará dados da 

NASA, agência especial norte-ameri-
cana, em Berlim, Alemanha, demons-
trando que o Brasil utiliza apenas 
7,6% de seu território com lavouras, 
somando 63.994.479 hectares.

O ministro foi convidado para dis-
cursar na abertura do painel “Moldar 
o Futuro da produção animal de forma 
sustentável, responsável e produtiva”, 
no Fórum Global para Alimentação e 
Agricultura (GFFA), a realizar-se du-
rante a Semana Verde Internacional, 
no período de 18 a 20 de janeiro.

Em 2016, a Embrapa Territorial já 
havia calculado a ocupação com a pro-
dução agrícola em 7,8% (65.913.738 
hectares). Os números da NASA da-
tam de novembro de 2017, indican-
do percentual menor, mas é normal a 
pequena diferença de 0,2% entre os 
dados brasileiros e norte-americanos.

O estudo da NASA demonstra que o 
Brasil protege e preserva a vegetação 
nativa em mais de 66% de seu territó-
rio e cultiva apenas 7,6% das terras. 
A Dinamarca cultiva 76,8%, dez vezes 
mais que o Brasil; a Irlanda, 74,7%; os 
Países Baixos, 66,2%; o Reino Unido 
63,9%; a Alemanha 56,9%.

Evaristo de Miranda explica que o 
trabalho conjunto da NASA e do Ser-
viço Geológico (USGS) dos Estados 
Unidos fez amplo levantamento com 
o mapeamento e o cálculo das áreas 
cultivadas do planeta baseados em 
monitoramento por satélites. Durante 
duas décadas, a Terra foi vasculhada, 
detalhadamente, em imagens de alta 
definição por pesquisadores do Glo-
bal Food Security Analysis, que com-
provaram os dados antecipados pela 
Embrapa.

As áreas cultivadas variam de 0,01 
hectare por habitante – em países 
como Arábia Saudita, Peru, Japão, Co-
réia do Sul e Mauritânia – até mais de 

3 hectares por habitante no Canadá, 
Península Ibérica, Rússia e Austrália. 
O Brasil tem uma pequena área cul-
tivada de 0,3 hectare por habitante, 
e situa-se na faixa entre 0,26 a 0,50 
hectare por habitante, que é o caso 
da África do Sul, Finlândia, Mongólia, 
Irã, Suécia, Chile, Laos, Níger, Chade 
e México.

O levantamento da NASA também 
dispõe de subsídios sobre a segurança 
alimentar no planeta, com a medição 
da extensão dos cultivos, áreas irriga-
das e de sequeiro, intensificação no 
uso das terras com duas, três safras 
e até áreas de cultivo contínuo. Não 
entram nesses cálculos áreas de plan-
tio florestal e de reflorestamento, que 

são as terras dedicadas ao plantio de 
eucaliptos. No Brasil contaram-se ape-
nas as lavouras.

De acordo com o estudo, a área da 
Terra ocupada por lavouras é de 1,87 
bilhão de hectares. A população mun-
dial atingiu 7,6 bilhões em outubro 
passado, resultando que cada hectare, 
em média, alimentaria 4 pessoas. Na 
realidade, a produtividade por hecta-
re varia muito, assim como o tipo e a 
qualidade dos cultivos.

“Os europeus desmataram e explo-
raram intensamente o seu território. A 
Europa, sem a Rússia, detinha mais de 
7% das florestas originais do planeta. 
Hoje tem apenas 0,1%. A soma da área 
cultivada da França (31.795.512 hec-

tares) com a da Espanha (31.786.945 
hectares) equivale à cultivada no Bra-
sil (63.994.709 hectares)”, explica o 
especialista da Embrapa.

A maior parte dos países utiliza 
entre 20% e 30% do território com 
agricultura. Os da União Europeia 
usam entre 45% e 65%. Os Estados 
Unidos, 18,3%; a China, 17,7%; e a 
Índia, 60,5%. As maiores áreas culti-
vadas estão na Índia (179,8 milhões de 
hectares), eua (167,8 milhões), China 
(165,2 milhões) e na Rússia (155,8 mi-
lhões de hectares).  Esses quatro pa-
íses totalizam 36% da área cultivada 
do planeta. O Brasil ocupa o 5º. lugar, 
seguido pelo Canadá, Argentina, Indo-
nésia, Austrália e México.
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Boi: ano de 2018 deve ser melhor, mas com desafios, avalia Cepea
Análise e perspectiva sobre o mercado pecuário 2018 elaborada pelo Cepea-USP mostra cenário economicamente favorável 

Passado o momento turbulen-
to e constatada a importância 
da reorganização e da capa-

cidade de reagir às diferentes in-
tempéries de 2017, o setor pecuário 
inicia 2018 mais otimista, porém, 
bastante atento, segundo pesquisa-
dores do Cepea (Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada), 
da Esalq/USP. Em termos gerais, 
espera-se um cenário economica-
mente favorável neste ano, tanto 
na esfera internacional como na 
nacional, que pode beneficiar toda 
a cadeia da carne bovina. 

Para o mercado mundial, estima-
tivas diversas apontam bom cres-
cimento da economia em muitos 
países. Tal contexto pode levar à 
diminuição de barreiras, ampliar 
e/ou até mesmo criar novas possi-
bilidades comerciais para a carne 
brasileira, o que tende a manter a 
tendência de aumento das exporta-
ções nacionais.

Quanto ao cenário doméstico, 
esperam-se recuperação da eco-
nomia e retomada do crescimento, 
pautadas na diminuição da taxa de 
juros, no controle da inflação, na 
relativa estabilidade do câmbio, na 
redução do índice de desemprego 
e na melhoria do PIB (Produto In-
terno Bruto). Esse contexto favo-
rece o aumento no consumo geral 
da população e, por sua vez, gera 
expectativa de aquecimento na de-
manda por carnes, principalmente 
pela bovina, que é mais sensível à 
elevação de renda.

O consumo interno, portanto, 
prejudicado no ano que se encer-
rou, deve ser aumentado em 2018. 
Com projeção de crescimento do 
PIB nacional em torno de 2,7% (es-
timativa do Banco Central no encer-

Os principais concorrentes do 
Brasil no mercado internacional, 
como Estados Unidos, Austrália, 
Índia e China, têm desafios frente 
à produção, sejam eles estratégi-
cos, climáticos ou de barreiras.

Os norte-americanos são gran-
des exportadores, mas são atual-
mente os maiores importadores 
mundiais – vendem carne com 
alto valor agregado e compram 
carne barata. A Austrália passa 
por redução de rebanho, devido 
à seca, o que eleva seus preços e 
deixa sua carne menos competiti-
va. Com problemas religiosos e a 
indecisão de proibição ou não do 
abate de vacas, a Índia não pos-
sui uma cadeia organizada com 

carne de qualidade e de padrão 
para oferecer ao mundo. Por sua 
vez, a China tem grande rebanho, 
mas custos elevados de produção, 
sendo uma grande demandante.

Neste ponto, os chineses estão 
sendo os grandes responsáveis 
pelos embarques crescentes do 
Brasil nos últimos anos. O país 
representou em torno de 40% do 
total embarcado em 2017, sendo 
um mercado estratégico e de ex-
pansão para a carne bovina.

Vale lembrar que, de acordo 
com dados do Agribenchmark/
Cepea, o Brasil é responsável por 
cerca de 1/5 da produção mundial 
de carne bovina, tendo um dos 
menores custos de produção. 

Concorrentes internacionais do Brasil 

enfrentam desafios semelhantes

ramento de 2017), o Cepea calcula 
que pode haver aumento de 2,2% 
no consumo interno de carne bo-
vina.

As projeções otimistas, contu-
do, podem ser afetadas por fatores 
que hoje ainda estão incertos, re-
querendo, portanto, cautela e tam-
bém ações de operadores do setor 
pecuário. Aspectos políticos, assim 
como os relacionados às reformas 
da previdência e tributária, podem 
interferir diretamente nos resulta-
dos econômicos de 2018. 

Assim, neste momento, são de 
grande importância a implemen-
tação de ações que envolvam in-
vestimentos (como melhoramento 
genético), o uso de diferentes ins-
trumentos de comercialização e 
também que visem o aumento da 
transparência de mercado. Ações 
como essas permitem que opera-
dores de mercado diminuam a de-
pendência de aspectos não contro-
láveis e reduzem riscos inerentes à 
atividade. Além disso, possibilitam 
um melhor aproveitamento dos pos-
síveis bons resultados que possam 
ser gerados ao longo do ano.

(Equipe Mercado Pecuário: Prof. Dr. Ser-
gio De Zen, Dr. Thiago Bernardino de Carva-
lho, M.a Shirley Menezes, Cristiane M. Spa-
doto, Bruna Caroline Pinto, Juliana Ferraz, 
Marina Martins Rodomille, Nathália Cardo-
so, Rafaela Tonin e Tayane Gobbi Olivotto). 

Contato: boicepea@usp.br

De 5 a 22 de Abril

FOTO | REPRODUÇÃO
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Passa boi, passa boiada 
Segundo levantamento da Agência Estadual 

de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) o 
rebanho bovino de Mato Grosso do Sul que em 
2016 era de 21.226.885 milhões de cabeças, au-
mentou em 2,81% e fechou 2017 em 21.824.147 
milhões de cabeças.

Apesar do aumento significativo de mais de 
meio milhão de cabeças no período de um ano, o 
rebanho sul-mato-grossense ainda está distante 
dos mais de 24 milhões de reses registrados em 
2013, sua melhor performance. Desde então, 
houve uma redução paulatina até 2014, quando 
o viés voltou a ser de alta.

Mato Grosso continua com o maior rebanho 
bovino do País, contando com mais de 30 mi-
lhões de cabeças.

CAR agora vai até 31 de maio
O governo federal pror-
rogou para 31 de maio 
de 2018 o prazo para 
que produtores rurais 
de todo o país façam a 

inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
O decreto de prorrogação foi assinado hoje pelo 
presidente Michel Temer. A data final expirava 
no próximo dia 31 de dezembro. Em Mato Gros-
so do Sul, até o dia 29 de dezembro, 55.824 pro-
priedades rurais, de um total de 80 mil, já foram 
inscritas no CAR.
A adesão ao CAR é uma das obrigatoriedades 

previstas no Código Florestal, vigente no país 
desde 2013. Por isso, o governo já prorrogou 
algumas vezes o prazo de inscrição para dar 
mais tempo de agricultores e pecuaristas se re-
gularizarem. Quem não se inscrever poderá ser 
impedido de tomar crédito rural em agências 
bancárias, conforme a Lei.

Uísque morre aos 15 anos
Morreu no domingo (7) o touro PH Uísque, 

aos 15 anos de idade. O animal era destaque da 
bateria Gir Leiteiro, da empresa canadense Alta 
Genetics, que informou do óbito esta semana. 
A morte aconteceu decorrente de uma parada 
cardiovascular.

Segundo a empresa, a genética do touro PH 
Uísque era a mais utilizada da raça. O animal 
era procurado por conta de sua qualidade esper-
mática e altas taxas de prenhes. Além disso, o 
touro teve consistência durante sua vida, sendo 
que, por três anos consecutivos, teve destaque 
entre os melhores animais do sumário Embrapa/
ABCGIL, por conta do seu alto PTA Leite – o que 
significa um nível elevado na produção de leite 
das suas filhas.

A disparada dos equinos
O Brasil está enfrentando uma crise econô-

mica que afetou diferentes setores, porém, o 

mercado de cavalos continua crescendo e se tor-
nou um dos mercados mais lucrativos dentro do 
agronegócio. Segundo a ABCCMM - Associação 
Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga 

Marchador - o setor fatura aproximadamente 16 
bilhões de reais por ano, emprega 3 milhões de 
pessoas e cresceu 12% em apenas 10 anos. A 
perspectiva é de que o mercado nacional per-
maneça aquecido.

O Brasil possui a quarta maior tropa de cava-
los do mundo, atualmentede 5.496.817 cavalos, 
segundo a FAO.

Em 2017, o setor de equinos também recebeu 
um grande investimento em eventos, entre eles, 
competições, circuitos de hipismo e leilões. Com 
uma média de 10 eventos por semana, segundo 
a ABQM – Associação Brasileira de Criadores 
de Cavalo Quarto de Milha - os eventos têm sido 
um grande sucesso e cada vez conseguem atrair 
mais público. Em média, o Brasil recebe 4 mil 
eventos de cavalos por ano.

Centenário do senepol
Prestes a iniciar as come-
morações do centenário 
do Senepol no mundo e 
dos 18 anos no Brasil, a 
ABCB Senepol encerrou 

2017 com a raça em franco crescimento pelo 
País. Para chegar a esse bom desempenho, a 
entidade investiu em projetos nas áreas de me-
lhoramento genético, pesquisas, promoção da 
raça e parceria com outras entidades do setor.

FOTO | nORDESTE RURaLFOTO | REPRODUÇÃO
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Fazendas lá, ambientalistas aqui
Denis Lerrer rosenfieLD é professor de Filosofia na UFRGS. Artigo publicado no Jornal O Estado de S.Paulo

Solicitado por vários leitores a voltar ao tema 
das ONGs, mostrarei a vinculação entre os “fa-
zendeiros” americanos e a atuação de ONGs am-
bientalistas no Brasil. Trata-se de uma curiosa 
conjunção entre o agronegócio americano, ONGs 
ambientalistas (aqui, evidentemente), grandes 
empresas, governos e “movimentos sociais” no 
País.

A National Farmers Union (União Nacional dos 
Fazendeiros) e a Avoided Deforestation Partners 
(Parceiros pelo Desmatamento Evitado), dos EUA, 
encomendaram um estudo, assinado por Shari 
Friedman, da David Gardiner & Associates, pu-
blicado em 2010, para analisar a relação entre o 
desmatamento tropical e a competitividade ame-
ricana na agricultura e na indústria da madeira. O 
seu título é altamente eloquente: Fazendas aqui, 
florestas lá.

O diagnóstico do estudo é que o desmatamento 
tropical na agricultura, pecuária e de florestas 
conduziu a uma “dramática expansão da produção 
de commodities que compete diretamente com 
os produtos americanos”. Ou seja, é a competi-
tividade do agronegócio brasileiro que deve ser 
diminuída para tornar mais competitivos os pro-
dutos americanos. O estudo é tão detalhado que 
chega a mostrar quanto ganhariam os Estados 
americanos e o país como um todo. E calcula que 
o ganho americano seria de US$ 190 bilhões a 
US$ 270 bilhões entre 2012 e 2030.

As campanhas pela conservação das florestas 
tropicais e seu reflorestamento não seriam, nessa 
perspectiva, uma luta pela “humanidade”. Elas 
respondem a interesses que não têm nada de am-
bientalistas. Ao contrário, o estudo chega a afir-
mar que os compromissos ambientalistas nos EUA 
poderiam até ser flexibilizados segundo as regras 
atuais, que não preveem nenhum reflorestamento 
de florestas nativas, do tipo “reserva legal”, só 
existente em nosso país. Também denomina isso 
de “compensação”, que poderia ser enunciada da 
seguinte maneira: mais preservação lá (no Brasil), 
menos preservação aqui (nos EUA).

Cito: “Eliminando o desmatamento por volta 
de 2030, limitar-se-iam os ganhos da expansão 
agrícola e da indústria da madeira nos países tro-
picais, produzindo um campo mais favorável para 

os produtos americanos no mercado global das 
commodities.” Eles têm, pelo menos, o mérito da 
clareza, enquanto seus adeptos mascaram suas 
atividades.

Esse estudo reconhece o seu débito com a ONG 
Conservation International e com Barbara Bram-
ble, da National Wildlife Federation, seção ameri-
cana da WWF, igualmente presente em nosso país.

A Conservation International é citada duas ve-
zes na página de agradecimentos, suponho que 
não por suas divergências. Mas ela publica em seu 
site um artigo dizendo-se contrária ao estudo. A 
impressão que se tem é a de que se trata de um 
artifício retórico para se desresponsabilizar das 
repercussões negativas desse estudo em nosso 
país e, em particular, na Câmara dos Deputados. 
Logicamente falando, sua posição não se sustenta, 
pois ao refutar as conclusões do artigo não deixa 
de compartilhar suas premissas. A rigor, não se-
gue o princípio de não-contradição, condição de 
todo pensamento racional.

Por que não defende a “reserva legal” nos EUA 
e na Europa, segundo os mesmos princípios de-
fendidos aqui? Seria porque contrariaria os inte-
resses dos fazendeiros e agroindustriais de lá? 
Entre seus apoiadores se destacam Wall Mart, 
McDonald”s, Bank of America, Shell, Cargill, 
Kraft Foods Inc., Rio Tinto, Ford Motor Company, 
Volkswagen, WWF e Usaid. Os dados foram extra-
ídos de seu site internacional.

Barbara Bramble é consultora sênior da Natio-
nal Wildlife Federation, a WWF americana. Sua 

seção brasileira segue os mesmos princípios e mo-
dos de atuação, tendo o mesmo nome. Se fosse co-
erente, deveria lutar para que os 20% de “reserva 
legal”, a ser criada nos EUA e na Europa, fossem 
dedicados à wildlife, a “vida selvagem”. Entre 
seus apoiadores e financiadores (dados extraídos 
de sua prestação de contas de 2009), destacam-se 
o Banco HSBC, Amex, Ibope, Natura, Wall Mart, 
Conservation Internacional, Embaixada dos Paí-
ses Baixos, Greenpeace e Instituto Socioambiental 
(ISA). A lista não é exaustiva. Observe-se que a 
ONG Conservation International reaparece como 
parceira da WWF.

Ora, essa mesma consultora é sócia-fundadora 
do ISA, ONG ambientalista e indigenista. A atua-
ção dessa ONG nacional está centrada na luta dita 
pelo meio ambiente e pelos “povos da floresta”. 
Advoga claramente pela constituição de “nações 
indígenas” no Brasil, defendendo para elas uma 
clara autonomia, etapa preliminar de sua inde-
pendência posterior, nos termos da Declaração 
dos Povos Indígenas da ONU.

Ela, junto com o Conselho Indigenista Missio-
nário (Cimi), possui o mais completo mapeamen-
to dos povos indígenas do Brasil. Sua posição é 
evidentemente contrária à revisão do Código Flo-
restal. Dentre seus apoiadores e financiadores, 
destacam-se a Icco (Organização Intereclesiástica 
de Cooperação para o Desenvolvimento), a NCA 
(Ajuda da Igreja da Noruega), as Embaixadas da 
Noruega, Britânica, da Finlândia, do Canadá, a 
União Europeia, a Funai, a Natura e a Fundação 
Ford (dados foram extraídos de seu site).

O ISA compartilha as mesmas posições do Cimi, 
da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e do MST. 
Ora, esses “movimentos sociais”, verdadeiras or-
ganizações políticas de esquerda radical, por sua 
vez, seguem os princípios da Teologia da Liberta-
ção, advogando pelo fim do agronegócio brasileiro 
e da economia de mercado, contra a construção 
de hidrelétricas e impondo severas restrições à 
mineração. Junto com as demais ONGs, lutam por 
uma substancial redução da soberania nacional.

Dedico este artigo aos 13 deputados, de dife-
rentes partidos, e às suas equipes de assessores 
que tão dignamente souberam defender os inte-
resses do Brasil, algo nada fácil nos dias de hoje.
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Acrissul contrata promotor de shows e prepara 
calendário de eventos da Expogrande 80 Anos

WWW.AcriSSul.com.Br

Este ano a maior feira agropecuária do Centro-Oeste, em sua 80ª edição, acontece de 5 a 22 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho

Diretores José An-
tônio Felício e Luiz 
Orcírio Fialho de 
Oliveira, membros 
da comissão de 
eventos, debate 
com presidente da 
Acrissul, Jonatan 
Barbosa, temas 
para o fórum

O presidente da Acrissul, 
Jonatan Barbosa, acaba 
de assinar contrato com 

a Dutz Promoções para a realiza-
ção dos shows da Expogrande e da 
ExpoMS Rural 2018. 

“A grade de shows já contrata-
da para a Expogrande deste ano 

é a melhor de todos os tempos”, 
assegura Jonatan. Os clássicos 
Chitãozinho e Xororó e Bruno & 
Marrone estarão juntos no mesmo 
palco. Além deles, também estão 
garantidos os espetáculos com a 
cantona Marília  Mendonça, além 
de Maiara & Maraisa, Henrique 
& Juliano, DJ Aloc, Thiaguinho e 
Atitude 67.

Na abertura da Expogrande, dia 
5 de abril, a feira será com entrada 
franca para o público, com o show 
da dupla César Menotti e Fabiano.

LEILÕES E ANIMAIS
Com a agenda de leilões pratica-

mente toda reservada, a grande no-
vidade desse setor da Expogrande 
2018 será a promoção de um me-
ga-leilão de gado de corte que vem 
sendo estudada, reunindo um pool 
de leiloeiras. O parque irá destinar 
uma área maior para o shopping 
de animais, além do fato de que a 
Associação Brasileira de Criadores 
de Brangus estará promovendo seu 
encontro nacional na Expogrande 
2018, com exposição, julgamento 
de animais e leilão da raça. 

A exposição de equinos será re-
alizada em duas etapas. Na primei-
ra participam as raças quarto- de-
milha e árabe e, na segunda, cavalo 

pantaneiro e raça crioula. 
Continuam bem articuladas to-

das as medidas para realização da 
Expogrande 80 Anos, feira agro-
pecuária que acontece de 5 a 22 de 
abril no Parque de Exposições Lau-
cídio Coelho, em Campo Grande 
(MS). O presidente da Acrissul, 
entidade promotora da exposição, 
solicita de todos os associados que 
enviem sugestões para a elaboração 
da grade do evento.

A área comercial da Expogran-
de estará em 2018 sob a respon-
sabilidade de um departamento 
comercial próprio. Em breve a 
Acrissul divulgará os nomes.

A comissão de eventos da 
Expogrande, feira agropecuária 
que acontece de 5 a 22 de abril 
na Acrissul,  promoveu na manhã 
de hoje sua primeira reunião para 
tratar da realização do 1º Fórum 
Rural Brasileiro. A comissão é 
composta pelos diretores Luiz 
Orcírio Fialho de Oliveira, José 
Felício e Roberto Coelho.

Ainda a ser confirmada, a 
data provável para a realização 
do evento seria dia 6 de abril, a 
sexta-feira, um dias após a aber-
tura oficial da Expogrande. Se-
gundo Luiz Orcírio, o objetivo da 

data é aproveitar a presença de 
lideranças ruralistas e políticas de 
todo o País que participam da so-
lenidade de abertura da Feira, no 
dia anterior.

O fórum visa trabalhar com a 
discussão de temas ligados à de-
fesa dos interesses do homem do 
campo do ponto de vista das polí-
ticas públicas, explorando assun-
tos como uso racional da terra, 
desenvolvimento de pesquisas, 
segurança jurídica, direito fun-
diário, mercado internacional, 
entre outros. 

O fórum vai trabalhar para 

trazer personalidades de projeção 
nacional para os debates, além de 
mobilizar lideranças ruralistas 
de todo o País, com o intuito de 

colocar a Acrissul no centro do 
debate como entidade dinamiza-
dora do processo de discussão de 
temas relevantes para o setor.
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 15/02 Abílio Leite de Barros
 22/01 Ademilson Moraes Ferreira
 01/01 Adriano Marcos Barbosa Ferreira
 17/01 Alaor Rodrigues Jacobina
 31/01 Alonso Honostório de Rezende
 07/12 Eduardo Nascimento Oliveira
 27/01 Antônio Maria N. Rondon Neto
 17/01 Augusto Maurício da C. M. Wanderley
 28/01 Benjamim Chaia
 21/01 Carlos Eduardo Assumpção Novaes
 10/01 Dayse Pinto do Amaral
 05/01 Denilson Lima de Souza
 21/01 Edgard Augusto de Campos Nunes
 23/01 Edma de Assis Ferreira

 22/01 Edmundo Pereira Barbosa Neto
 07/01 Eduardo Olimpio Machado Neto
 26/01 Eugênio César Peron Coelho
 08/01 Firmino Miranda Cortada Filho
 03/01 Gelson Pavoni
 10/01 Hamilton Lessa Coelho Filho
 19/01 Horácio Godoy
 02/01 Jacinto Honório Silva Neto
 31/01 Jonatan Pereira Barbosa
 12/01 José Cláudio Godoy
 08/01 Julião de Freitas
 23/01 Júlio Rodrigues Maffei Filho
 03/01 Lamiro Sten Neto
 03/01 Luciano Coelho Barbosa

 18/01 Luiz Guilherme Melke
 13/01 Marcos Roberto Barbosa
 10/01 Maria Beatriz Biberg Serafi ni
 05/01 Maria Juema de Andrade Costa
 10/01 Nilma Ribeiro Cardoso
 15/01 Olímpio Perondi
 01/01 Otávio Augusto Costa de Lacerda
 30/01 Pedro de Souza Junqueira Netto
 22/01 Rene Caetano Paulela
 24/01 Rodrigo Buainain de Castro
 15/01 Rodrigo Fabri
 20/01 Sebastião Eloy Pereira
 24/01 Sebastião Osmir Fonseca de Assis

Aniversariantes • Janeiro

    PARABÉNS A TODOS!

Secretário da Seinfra, Marcelo Miglioli, 

fala ao programa Caminhos do Produtor

Expogrande 2018:
Abertura com entrada 
gratuita terá show de

César Menotti e Fabiano

O secretário de Infraestrutura, 
Marcelo Miglioli, abordou durante 
entrevista ao programa Caminhos 
do Produtor os investimentos fei-
tos pelo Estado com os recursos do 
Fundersul (Fundo de Desenvolvi-
mento do Sistema Rodoviário de 
Mato Grosso do Sul), sem os quais, 
afirmou, o Governo não teria a ca-
pacidade de investimento em obras 
de pavimentação como vem fazen-
do desde o início da atual gestão. O 
Fundersul é produto de recolhimen-
tos vindo do setor de grãos, cana, 
carne e combustíveis.

O programa é um semanário 
apresentado pelo presidente da 
Acrissul, Jonatan Pereira Barbosa, 
sob a responsabilidade editorial da 
entidade. Vai ao ar diariamente pelo 
Canal 183 da Net e é transmitido 
pelo Canal Agrobrasil.

O Estado de Mato Grosso do Sul 
tem 4.500 km de rodovias pavimen-

tadas e 8.500 km de rodovias não 
pavimentadas. Com os recursos do 
fundo e das emendas parlamentares 
o governo tem conseguido manter 
um intenso cronograma de obras em 
todo o Estado. Só para se ter uma 
ideia até março devem ser constru-
ídas 75 pontes de concreto e até o 
final do ano esse número deve fe-
char em 100. 

“O governo empreendeu um 
novo conceito na utilização dos 
recursos. Agora as empresas con-
tratadas tem direitos e  obrigações. 
Em três a administração penalizou 
31 empresas por descumprimento 
de cláusulas contratuais. Trabalha-
mos para fazer bem feito para fazer 
uma vez só”, salientou Marcelo 
Miglioli. E tudo está à disposição 
para quem quiser consultar o des-
tino de cada centavo do Funder-
sul, que é acompanhado também 
por um colegiado de entidades, do 

qual a Acrissul faz parte.
A aplicação dos recursos do Fun-

dersul está presente em todos os mu-
nicípios do Estado, independente de 
partido. Segundo o secretário, este 
ano Campo Grande terá R$ 500 
milhões em obras, como a duplica-
ção da saída para Rochedo, onde o 
Estado entrou com toda a parte de 
pavimentação e o município fará a 
iluminação pública de todo o trecho. 

Segundo Miglioli, a gestão do 
atual governo irá terminar em 2018 
com o maior programa de recape-

amento, construção de pontes e 
obras de saneamento com recursos 
próprios de sua história. Isso sem fa-
lar dos investimentos em hidrovias, 
ferrovias e no sistema intermodal.

Finalizando a entrevista o se-
cretário Marcelo Miglioli falou um 
pouco de política. Para ele essa cri-
minalização da política vai ter um 
prelo alto. “Isso afasta a população, 
mas é preciso separar o joio do tri-
go. E a sociedade precisa de infor-
mações para saber quem é o bom 
político”, destacou.

Secretário Marcelo Miglioli é entrevistado pelo presidente da Acrissul, Jonatan Barbosa

Na abertura da Expogrande, dia 
5 de abril, a feira será com entrada 
franca para o público, com o show 
da dupla César Menotti e Fabiano.

A novidade, segundo Jonatan 
Barbosa, presidente da Acrissul, 
é para garantir mais uma noite de 
lazer e entretenimento para a po-
pulação sul-mato-grossense.pulação sul-mato-grossense.
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O presidente da Acrissul, Jonatan 
Pereira Barbosa, recebeu na manhã 
de hoje representantes do Núcleo 
MS de Criadores de Cavalo Crioulo 
e da ABCCC (Associação Brasileira 
dos Criadores de Cavalo Crioulo), 
quando trataram da participação da 
raça crioula na Expogrande, bem 
como da construção de uma pista 
de mangueira no Parque de Exposi-
ções Laucídio Coelho, para a prática 
de esporte equestre da modalidade.

Segundo Geraldo Paiva, repre-
sentante do Núcleo MS de Criadores 
de Cavalo Crioulo, no ano passado 

a Expogrande registrou a segunda 
maior participação da raça em even-
tos, só perdendo mesmo para Esteio 
(RS), sede da Expointer. Para este 
ano o objetivo é trazer uma certi-
ficadora para a Expogrande, assim 
como também tornar e etapa de MS 
uma classificatória para o Freio de 
Ouro, que é a maior ferramenta de 
seleção da raça crioula do Brasil.

Além disso, ainda, segundo os re-
presentantes da ABCC, Lucas Lav 
e Rafael Santana, o projeto para 
este ano é construir no Parque de 
Exposições Laucídio Coelho uma 

pista de mangueira, para a prática 
de esportes da raça crioula. 

O quE é A MANguEIrA
É o primeiro momento em que o 

cavalo trabalha com gado. Na man-
gueira, o animal mostra sua aptidão 
vaqueira, equilíbrio, impulsão e co-
ragem. Esta prova é tão importan-
te que ocorre duas vezes durante o 
Freio de Ouro.

Divide-se em três momentos:
a) O cavalo tem de apartar (sepa-

rar) um dos dois novilhos que estão 
na mangueira.

b) O cavalo tem de manter o no-
vilho afastado do outro bovino por 
45 segundos.

c) O cavalo tem de arremeter 
com o peito, ou “pechar” (do espa-
nhol, el pecho, o peito) contra a late-
ral do novilho apartado num ângulo 
de 45 graus, primeiro por um lado e 
depois pelo outro, e fazer o animal 
recuar. Tem 45 segundos para exe-
cutar o movimento.

Pontuação = de zero a 15.
Aparte = de zero a 10
Pechada = de zero a 5 (2,5 pon-

tos para cada execução)

Núcleo Crioulo MS estuda construção de pista de mangueira na Acrissul

FOTO | VIa LIVRE COmUnICaÇÃO FOTO | DIVULGaÇÃO aBCCC

Jonatan Barbosa, presidente da Acrissul, recebe representantes dos criadores de cavalo crioulo Imagem mostra modelo de pista de mangueira que associações estudam construir no Laucídio Coelho

Assembleia Legislativa parabeniza Acrissul e Montana Academia por equoterapia
A Acrissul (Associação dos 

Criadores de  Mato Grosso 
do Sul) e a empresária Cami-
la Spengler Escobar (Montana 
Academia Equestre) receberam 
uma moção de congratulações 
da Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul pelo proje-
to de equoterapia realizado com 
jovens com disfunção motora e 
déficit de atenção, promovido 
no âmbito do Parque de Expo-
sições Laucídio Coelho.

A moção de congratulações 
foi uma iniciativa do deputado 
estadual Eduardo Rocha. Como 
parte de sua função social, a 
Acrissul e a Montana Academia 
Equestre realizam atendimento 
de equoterapia para cerca de 10 
crianças de baixa renda e que 
necessitam de atendimento. 

Durante a 1ª Expoequestre 
MS foi realizado o primeiro Show 
Paraequestre Acrissul Montana, 
onde fizeram uma apresentação 

de todos os alunos, sociais 
e particulares, com distribui-
ção de  certificado de parti-
capação.

Equoterapia é um méto-
do terapêutico que utiliza o 
cavalo dentro de uma abor-
dagem interdisciplinar nas 
áreas de saúde, educação e 
equitação, buscando o de-
senvolvimento biopsicosso-
cial de pessoas com deficiência 
e/ou com necessidades especiais.

INfOrMAçÕES

(67) 3345-4200 • Acrissul
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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)

Consumidor tem o direito de
escolher quando comer carne
No fi nal de dezembro a Acris-

sul (Associação dos Criadores de 
Mato Grosso do Sul), ocupou es-
paços na mídia para repudiar a 
aprovação de um projeto de lei 
pela Assembleia Legislativa de 
São Paulo, que veta o consumo 
de carnes às segundas-feiras 
em bares, restaurantes, escolas 
e órgãos públicos em todo o SP. 
O projeto, de um deputado sem 
partido – Feliciano Gomes – seria 
para alertar a sociedade sobre 
como a criação de animais para 
abate afeta o meio ambiente e a 
carne seria causa para diversos 
males à saúde. 

Além da Acrissul, várias outras 

entidades manifestaram-se contra 
a proposta, tendo o governador 
de São Paulo, Geraldo Alckmin, já 
adiantado que irá vetar o projeto 
diante de sua manifesta inconsti-
tucionalidade. 

Referido projeto de lei, se even-
tualmente fosse sancionado pelo 
Executivo Estadual Paulista, vio-
la fl agrantemente a Constituição 
Federal, que garante o livre mer-
cado de produtos lícitos no terri-
tório brasileiro; em segundo, viola 
o direito de escolha do consumi-
dor brasileiro; em terceiro, fere a 
ordem  econômica brasileira, ao 
criar mecanismos que impeçam a 
liberdade do mercado.

Além disso, a iniciativa é dema-
gógica, discriminatória e oportunis-
ta, vez que certamente o deputado 
atende a interesses de grupos inte-
ressados no boicote.

O projeto de lei é uma aberra-
ção, fruto de uma mente alienada, 
quando afi rma que a produção de 
carne bovina afeta o meio ambiente 
e a biodiversidade e que seu con-
sumo está ligado à ocorrência de 
doenças do coração, câncer e dia-
betes.

Tais justifi cativas são apartadas 
de qualquer realidade. Primeiro, a 
criação de gado no Brasil é consi-
derada uma das mais sustentáveis 
do mundo, justamente porque é 
uma atividade  economicamente 
viável, socialmente justa e ambien-
talmente correta.

 Em segundo lugar, está mais 
que provado cientifi camente que o 
consumo regular de proteína ver-
melha, desde os primeiros passos 
da humanidade, é responsável pelo 
desenvolvimento humano dos pon-
tos de vista da saúde corporal e do 
intelecto. 

Em terceiro, a produção bra-
sileira de carnes, sobremaneira a 
bovina, no quesito exportação, é 
responsável pelo saldo positivo da 
balança comercial, negociando atu-
almente com mais de 100 países e 
fechou 2017 com vendas externas 
perto dos R$ 18 bilhões.

Em quarto lugar, sozinha, a ca-
deia produtiva da carne, a conhe-
cida “indústria da desmontagem”, 
emprega mais trabalhadores que 
a gigantesca linha de montagem 
automobilística, só para citar um 
exemplo. 

Legislar sem conhecer a realida-
de é a prática da velha demagogia, 
que na contramão da modernidade 
amarra o País em conceitos arcai-
cos e métodos burocráticos para 
frear a livre iniciativa e a liberdade 
do mercado.

Tal projeto de lei não pode 
prosperar. O Brasil vive momen-
tos de urgências e há muito o que 
se fazer pelo bem do próprio País, 
ao invés de se regurgitar leis que 
só vão prejudicar a economia e o 
mercado.

O presidente da Acrissul (Asso-
ciação dos Criadores de Mato Gros-
so do Sul), Jonatan Pereira Barbosa, 
recebeu em dezembro das mãos de 
diretores do Núcleo dos Criadores 
de Girolando MS um troféu de hon-
ra ao mérito  pelos relevantes servi-
ços prestados em prol do fomento 
e ao desenvolvimento da pecuária 
leiteira do Estado. A homenagem 
foi entregue pelo presidente do Nú-
cleo, Marcelo Renck Real, e pelo 
vice-presidente da entidade Carlos 
Alberto Zanenga.

No final do ano passado a Acris-
sul levou diretamente ao governador 
de Mato Grosso do Sul, Reinaldo 
Azambuja, a reivindicação dos pro-
dutores para reduzir a alíquota do 
leite spot, de 10,2% para 1,44%, o 

Núcleo de Criadores de Girolando MS homenageia Jonatan Barbosa com troféu

que foi prontamente atendido. 
A medida será válida até 31 de 

janeiro de 2018, podendo ser pror-
rogada conforme demanda do setor.

A medida, segundo Reinaldo 
Azambuja, atende pedido da cadeia 
produtiva do leite, que registrou ex-
cesso de produção na última safra. 

O objetivo da ação governista é pos-
sibilitar o escoamento do produto, 
que ficará mais competitivo frente 
a estados vizinhos. Com a redução, 
as indústrias sul-mato-grossenses se 
comprometeram em adquirir todo 
o leite das propriedades estaduais.

Segundo Jonatan Barbosa, o go-
vernador também estuda outro pe-
dido da classe que é a distribuição 
do leite produzido no Estado para 
escolas públicas, presídios, creches 
e hospitais.  

Este ano, durante a Expogrande, 
será inaugurada no Parque  de Ex-
posições Laucídio Coelho, a Casa 
do Produtor de Leite, um local que 
irá congregar todos os núcleos de 
criadores de raças leiteras do Es-
tado.

Marcelo Real, Jo-
natan Barbosa e 
Carlos Zanenga: 
Homenagem 
pelos relevantes 
serviços presta-
dos. Foto: Via 
Livre Com.



JANEIRO 2018 13

14
Con�ira as cotações
do mercado do boi
gordo em MS e em
outros estados

Veja o que muda com 
a sanção da nova 
lei do Funrural pelo 
presidente Temer

15
Certifi cado Especial de Produção é substituído 
pelo Certifi cado de Superioridade Genética 

em programa de melhoramento de zebuínos
Os animais certi fi cados pelo novo produto agora receberão a marca do PMGZ

 FOTO | DIVULGaÇÃO aBCZ

O PMGZ (Programa de Melhora-
mento Genético de Zebuínos) 
promoveu uma importante 

alteração: O Certifi cado Especial de 
Produção (CEP) foi substituído pelo 
Certifi cado de Superioridade Gené-
tica (CSG).  Com a mudança, a faixa 
de seleção dos animais passa a ser 
os 20% melhores da sua respectiva 
safra (ano de nascimento).

O CSG alia a superioridade gené-
tica do animal ao seu biótipo, pois 
além do animal estar classifi cado en-
tre os 20% melhores (com avaliações 
genéticas de sua safra em nível na-
cional), passa também por uma ava-
liação visual feita por um profi ssional 
do corpo técnico da ABCZ.

Os animais certifi cados recebem 
também a nova marca do PMGZ 
(Programa de Melhoramento Gené-
tico de Zebuínos). Em formato de Z 

1. O rebanho deve estar inscrito no PMGZ Corte, módulo completo;
2. Possuir peso válido para a DEP de peso a desmama, com exceção 

da raça Brahman, onde se consideram os animais que possuem peso 
calculado aos 210 dias no CDP;

3. São ranqueados através do iABCZ (avaliação genética do PMGZ) 
e classifi cam-se os 20% melhores machos e as 20% melhores fêmeas 
por ano de nascimento.

 
Para receber o CSG e a marca PmGZ o animal deve:
1. Passar por uma avaliação visual por um técnico do SRGRZ da ABCZ 

e receber conceito acima de BOM pelo método EPMURAS;
2. Possuir o Registro Genealógico Defi nitivo.
 
Onde visualizar os animais candidatos:
1. Cada criador poderá consultar se tem animais pré-selecionados 

por meio do SIAG (Sistema de Avaliação Genética), disponível na página 
de comunicações eletrônicas;

2. No site da ABCZ, link do PMGZ.

Critérios para a seleção dos animais candidatos ao CSG

ca do PMGZ além de credibilidade 
signifi ca evolução genética”, destaca 
Murilo Silveira Coelho, primogênito 
do selecionador José Coelho Vítor.

O criador que tiver animais candi-
datos ao CSG deverá apresentá-los 
ao técnico da ABCZ durante a visi-
ta a propriedade. O técnico fará a 
avaliação visual e os animais apro-
vados já receberão a marca PMGZ e 
o Certifi cado impresso será enviado 
posteriormente ao criador.

Os animais que receberam o CEP 
nos anos de 2013, 2014 e 2015 po-
dem solicitar aos técnicos da ABCZ a 
aplicação da Marca do PMGZ.  Basta 
apresentar o documento do CEP no 
momento da visita técnica e o animal 
receberá a marca.

SERVIÇO
Dúvidas ou sugestões: pmgz@

abcz.org.br  – (34) 3319-3843 ou 
3319-3935

(de Zebu) e com referência a uma 
cadeia de DNA e também ao símbolo 
do infi nito, a ‘Marca do PMGZ’ aju-
dará no reconhecimento dos animais 
superiores.

O criador Aurício Gomes Barreto, 
selecionador de Nelore na Fazenda 
Lagoa Azul, localizada em Jequiti-
nhonha (MG), teve animais marcados 
com a Marca do PMGZ pelo técnico 
de campo da ABCZ, Fernando Cin-
tra. “É uma satisfação poder ter em 
nosso rebanho animais com a marca 
do PMGZ, pois temos certeza que o 
trabalho que aqui está sendo reali-
zado está atingindo os nossos obje-
tivos. Esperamos que esses animais 
tenham o reconhecimento do dife-
rencial que está marca representa 
em nossa seleção”, destaca Aurício.

Na Fazenda Santa Lúcia, em 
Curionópolis (PA), mais animais si-
nalizados com a Marca do PMGZ. O 
técnico de campo da ABCZ Aurélio 
Carlos Vilela Soares, aplicou a marca 
em 22 animais das raças Nelore e 
Tabapuã. “Todos nós criadores, que-
remos ver nosso rebanho evoluindo 
geneticamente. Para nós do Grupo 
Cabo Verde, ver a marca do PMGZ 
estampada em nossos animais signi-
fi ca que estamos indo pelo caminho 
certo no que tange aos acasalamen-
tos dos nossos animais, pois a mar-animais cadastrados e marcados pelo PmGC



Indicadores
mercAdo fíSico do Boi Gordo - 16.01.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 147,00 estável 16/01/18 47,02
Araçatuba 147,00 estável 16/01/18 47,02
Lins 147,00 estável 16/01/18 47,02
Pres. Prudente 147,00 estável 16/01/18 47,02
Pres. Venceslau 149,00 estável 16/01/18 47,66
S. J. Rio Preto 149,00 estável 16/01/18 47,66
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 138,00 estável 16/01/18 44,14
Dourados 134,00 estável 16/01/18 42,86
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 130,00 estável 16/01/18 41,58
Araputanga 135,00 estável 16/01/18 43,18
Barra do Garças 133,00 estável 16/01/18 42,54
Cáceres 133,50 estável 16/01/18 42,70
Cuiabá 135,00 estável 16/01/18 43,18
Juara 132,00 estável 16/01/18 42,22
Juína 132,00 estável 16/01/18 42,22
Rondonópolis 135,00 estável 16/01/18 43,18
Tangará 135,00 estável 16/01/18 43,18
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 138,00 estável 16/01/18 44,14
Mineiros 138,50 estável 16/01/18 44,30
Palmeiras de Goiás 139,00 estável 16/01/18 44,46
Preço à vista.

Pr r$/@ diferença data uS$/@
Guarapuava 143,00 estável 16/01/18 45,74
Londrina 145,00 estável 16/01/18 46,38
Maringá 145,00 estável 16/01/18 46,38
Curitiba 150,00 estável 16/01/18 47,98
Ponta Grossa 140,00 estável 16/01/18 44,78
Umuarama 143,00 estável 16/01/18 45,74

Preço à vista.
MG R$/@ Diferença Data US$/@
Triângulo Mineiro 145,00 estável 16/01/18 46,38
Norte de Minas 145,00 estável 16/01/18 46,38
Preço à vista.

Sc r$/@ diferença data uS$/@
Rio do Sul/Ibirama 152,00 estável 16/01/18 48,62
Chapecó 138,50 estável 16/01/18 44,30
Prazo 20 dias

Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centro-
boi), 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 (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de 
Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Sea-
gro), 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 – 16.01.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 139,00 estável 16/01/18 44,46
Araçatuba 139,00 estável 16/01/18 44,46
Lins 139,00 estável 16/01/18 44,46
Pres. Prudente – – 16/01/18 –
Pres. Venceslau 139,00 estável 16/01/18 44,46
S. J. Rio Preto – – 16/01/18 –
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 129,00 estável 16/01/18 41,26
Dourados 125,00 estável 16/01/18 39,98
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 122,00 estável 16/01/18 39,03
Araputanga 127,00 estável 16/01/18 40,62
Barra do Garças 125,00 estável 16/01/18 39,98
Cáceres 127,00 estável 16/01/18 40,62
Cuiabá 127,50 estável 16/01/18 40,78
Juara 123,00 estável 16/01/18 39,34
Juína 124,00 estável 16/01/18 39,66
Rondonópolis 127,00 estável 16/01/18 40,62
Tangará 127,50 estável 16/01/18 40,78
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 127,00 estável 16/01/18 40,62
Mineiros 131,00 estável 16/01/18 41,90
Palmeiras de Goiás 130,00 estável 16/01/18 41,58
Preço à vista

mercAdo futuro do Boi Gordo - 12.12.2017

vencimento  fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Fev/18 146,05 0,05 895 242  

Mar/18 145,35 -0,35 86 2  

Abr/18 145,05 -0,35 3 0  

Mai/18 145,65 -0,35 1.400 147  

Jul/18 148,60 -0,85 0 0  

Ago/18 149,70 -0,85 0 0  

Out/18 151,70 -0,85 1.421 10

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

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

16/01/2018 1.134,47 -0,99% -3,15% 351,34

15/01/2018 1.145,78 0,00% -2,19% 357,05

12/01/2018 1.145,78 -0,08% -2,19% 357,16

11/01/2018 1.146,73 -0,44% -2,11% 355,68

10/01/2018 1.151,79 -0,07% -1,67% 356,81
Fonte: CEPEA

• valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI
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enÁrio rUraLC
Funrural tem redução de 40% na alíquota de contribuição

Depois de votação simbó-
lica por maioria no Con-
gresso Nacional, o PLC 

165/2017, que institui o Programa 
de Regularização Tributária Rural 
(PRR), foi sancionado na quarta-
feira (10 de janeiro) pelo presidente 
Michel Temer.

Publicada no Diário Oficial da 
União, a Lei 13.606, de 9 de janeiro 
de 2018, manteve alguns benefícios 
aprovados pelo projeto do Congres-
so, como a redução de 4% para 2,5% 
do valor total a dívida na entrada 
à vista, até o dia 28 de fevereiro; a 
opção de recolhimento sobre a folha 
(INSS) ou sobre a produção, a partir 
de 2019 para pessoas jurídicas, e a 
partir de 2018 para pessoas físicas; 
além da redução da alíquota de con-
tribuição do produtor rural pessoa 
física para 1,2%, já em vigor.

O presidente da Frente Parla-
mentar da Agropecuária, deputado 
federal Nilson Leitão (PSDB-MT), 
autor do PLC 165/2017 junto com o 
deputado federal Zé Silva (SD-MG), 
disse que a atuação da entidade, 
juntamente com a deputada Tereza 
Cristina, garantiu a manutenção de 
pontos importantes para o produtor 
rural.

“Nos dedicamos para que o es-
trago ao setor fosse o menor possí-
vel. O que não conseguimos garan-
tir agora, tentaremos recuperar na 
análise dos vetos pelo Congresso 
Nacional e derrubar”, destacou o 
presidente.

Para a relatora da MP e do PLC 
do Funrural na Câmara dos De-
putados, deputada Tereza Cristina 
(DEM-MS), o trabalho constante e 
pontual feito pelos parlamentares 
junto ao governo possibilitou menos 
vetos do que o esperado inicialmen-
te. “A redução da alíquota já está va-

 
 
 
 

LEI 13.606 DE 2018 – FUNRURAL 

Questão Como está na lei 
Qual a data de vencimento dos débitos passíveis de 

inclusão no parcelamento? 
Poderão ser quitados os débitos vencidos até o dia 30 

de agosto de 2017. 
Qual o Percentual de pagamento do débito 
consolidado, sem descontos, na entrada? 

2,5% da dívida total, em até duas parcelas mensais e 
sucessivas. 

Qual o percentual de desconto das multas para PF e PJ? Vetado 
Qual o percentual de desconto dos encargos legais para 

PF e PJ? Vetado 

Qual o percentual de desconto dos honorários de 
sucumbência para PF e PJ? 

Vetado, (Porém há previsão de desconto no Art.5 para 
casos específicos) 

Permissão de utilização de prejuízo fiscal para 
adquirentes e produtores que tenham até 15 milhões 

de débitos incluídos no parcelamento. 
Vetado 

Redução da alíquota do Produtor Rural PF Reduzida para 1,2% 
Redução da alíquota para PJ Vetado (Permanece a alíquota de 2,5%) 

Opção de recolhimento sobre a folha para PF e PJ Mantido 
Isenção de contribuição na comercialização destinada 
ao plantio, reflorestamento, reprodução pecuária, etc. 

(Cumulatividade) 
Vetado 

Qual a data final para adesão ao parcelamento? 
A adesão ao Programa de Regularização Tributária 

Rural (PRR) deve ser efetuada até o dia 28 de fevereiro 
de 2018. 

Como será paga a dívida? (produtor rural PF e PJ) 

Entrada + 176 parcelas mensais e sucessivas, 
equivalentes a 0,8% da média mensal da receita bruta 
proveniente da comercialização de sua produção rural 
do ano civil anterior com a redução de 100% dos juros 

de mora. 

Como será paga a dívida? (Adquirente de Produção 
Rural e Cooperativas) 

Entrada + 176 parcelas mensais e sucessivas, após o 
pagamento da entrada, equivalentes a 0,3% da média 

mensal da receita bruta proveniente da 
comercialização de sua produção rural do ano civil 

anterior com a redução de 100% dos juros de mora. 

E o resíduo do monte da dívida? 
Poderá ser pago à vista, acrescido à última prestação, 
ou ser parcelado em até sessenta prestações, com as 

reduções previstas. 
E se o produtor ou adquirente não cumprir suas 

obrigações? 
Este será excluído do parcelamento e terá que pagar a 

totalidade do débito confessado e ainda não pago. 

Observações finais 

Não implicará a exclusão do produtor rural pessoa 
física ou do produtor rural pessoa jurídica, a falta de 
pagamento ocasionada pela queda significativa de 

safra decorrente de razões edafoclimáticas que 
tenham motivado a declaração de situação de 

emergência ou de estado de calamidade pública 
devidamente reconhecido pelo Poder Executivo 

federal. 
 Fonte: FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária

Aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, projeto foi sancionado pelo Presidente Michel Temer com 24 vetos; 5 devem ser derrubados
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Deputada Tereza Cristina critica veto a perdão das multas 

lendo. Houve vetos, mas a espinha 
dorsal do meu relatório foi mantida, 
o que garante um respiro ao setor 
produtivo”, disse a deputada.

VEtOS 
Alegando sobrelevação de custo 

fiscal imputado ao Tesouro Nacio-
nal, sem previsão na Lei Orçamen-
tária para recepção do impacto, o 
governo federal vetou pontos como 
a redução da alíquota de contribui-
ção de 2,5% para 1,7% ao produtor 
rural pessoa jurídica a partir de feve-
reiro de 2018; a inclusão da renego-
ciação de outras dívidas rurais com 
bancos públicos, em sua maioria por 
pequenos agricultores; e os descon-
tos de 100% das multas e encargos 
legais para produtor rural pessoa 
física e jurídica.

Também vetou a limitação para 
utilização de créditos tributários 
sobre dívidas igual ou inferior a R$ 
15 milhões, a permissão do uso de 
créditos de prejuízo fiscal para li-
quidação do montante da dívida do 
Funrural e a isenção de contribuição 
na comercialização destinada ao 
plantio, reflorestamento, reprodução 
pecuária ou granjeira.

O setor produtivo havia pleiteado 
uma única contribuição sobre o pro-

duto final e a retirada da cobrança 
escalonada, principalmente na pe-
cuária. “O que há é uma múltipla 
cobrança desses produtores. Não é 
justo pagar a contribuição duas, três 
vezes, sobre, por exemplo, a semente 
de soja, o plantio e a colheita, as-
sim como sobre a produção do boi 
magro e boi gordo”, explica Tereza 
Cristina.

COMO fICA 
Com a nova legislação, o produ-

tor rural terá até o dia 28 de feverei-
ro deste ano para fazer a adesão ao 

Programa com alíquota de 2,5% do 
valor da dívida consolidada em até 
duas parcelas iguais, mensais e su-
cessivas. Também foi incluído na lei 
o parcelamento dos débitos vencidos 
até o dia 30 de agosto de 2017. As 
dívidas poderão ser parceladas em 
até 176 vezes com mais 60 meses 
para quitação total, caso o montante 
ainda não tenha sido liquidado.

A lei, bem como a redução da alí-
quota, vai proporcionar um ânimo 
aos produtores e garantir a sustenta-
ção do setor”, destacou o deputado 
Luis Carlos Heinze (PP-RS).

O deputado federal Luis Carlos 
Heinze (PP-RS), membro da FPA, 
comemorou a nova lei que deu um 
fôlego aos produtores. “Muitos agri-
cultores nos procuraram e relataram 
problemas para pagar a dívida. Os 
valores são elevados e o setor rural 
está descapitalizado devido à que-
da excessiva nos preços pagos pelos 
principais produtos agrícolas. A lei, 
bem como a redução da alíquota, 
vai proporcionar um ânimo aos pro-
dutores e garantir a sustentação do 
setor”, destacou.

PASSIVO
As ações impetradas por entida-

des do setor agropecuário no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) sobre a 
inconstitucionalidade da contribui-
ção ao Funrural ainda aguardam 
decisão do Tribunal. A deputada 
Tereza Cristina informou ainda 
que o parágrafo 4º do Artigo 1º da 
nova legislação garante a todos os 
produtores rurais, que aderirem ao 
Refis, sejam beneficiados com qual-
quer mudança de entendimento do 
STF sobre a constitucionalidade da 
cobrança. “O que já tiver sido pago 
vai se transformar em crédito para 
compensar e até ser restituído, com 
extinção do parcelamento”, explica.

 FOTO | REPRODUÇÃO

Após a sanção com vetos do 
projeto de lei que concede des-
contos para produtores rurais 
quitarem suas dívidas, a deputa-
da federal Tereza Cristina (sem 
partido-MS), relatora da propos-
ta na Câmara, considerou posi-
tivo o resultado da negociação, 
mas defendeu a derrubada do 
veto do presidente Michel Te-
mer ao perdão integral das mul-
tas decorrentes dos débitos. Já a 
Frente Parlamentar da Agrope-
cuária (FPA), que representa a 
bancada ruralista no Congresso 
Nacional, comemorou os benefí-
cios mantidos pela lei, entre eles 
o que reduz o pagamento à vista 

Tereza é relatora da proposta na Câmara

para produtores que aderirem à re-
negociação.

A parlamentar também con-
siderou injusto o veto de Temer à 
redução das contribuições dos em-
pregadores à Previdência, que, de 
acordo com o projeto de lei original, 
diminuiria de 2,5% para 1,7%, da 

receita proveniente da comercia-
lização dos produtos. No entanto, 
Tereza Cristina elogiou o “grande 
avanço” de se permitir ao produ-
tor rural optar por contribuir com 
a seguridade social sobre a folha 
de salários ou sobre a receita bruta 
de sua produção.

“Pode ser um paliativo. Melho-
rou muito para todos os seguimen-
tos do agronegócio. Acho que isso 
é uma compensação para o veto 
da pessoa jurídica na alíquota [da 
contribuição]”, afirmou. Ao jus-
tificar o veto, o presidente Michel 
Temer disse que a queda na base 
de cálculo causaria um “sacrifício 
despropositado” ao Regime Geral 

de Previdência Social.
Para a FPA, apesar dos vetos, 

os pontos mais relevantes ao pro-
dutor rural foram mantidos. “A lei 
manteve alguns benefícios apro-
vados pelo projeto do Congresso, 
como a redução de 4% para 2,5% 
do valor total a dívida na entrada 
à vista; a opção de recolhimento 
sobre a folha ou sobre a produ-
ção; além da redução da alíquota 
de contribuição do produtor rural 
pessoa física para 1,2%, já em vi-
gor”, avaliou a entidade.

Parte da nova legislação busca 
resolver um impasse jurídico de 
anos, referente Funrural). 

(Com informações da FPa)


