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Alteração na dose da vacina
contra aft osa fi ca para 2019

Venda de estandes para a
Expogrande entra na reta
fi nal; não fi que fora desta
O Banco do Brasil e o Sicredi já confi rmaram presença  
com linhas de créditos especiais para a feira que 
terá leilões, julgamentos, provas de laço. Expositores 
confi rmados são dos mais diversos setores do mercado.

ACRISSUL EM AÇÃO

1080ª Expogrande acontece de 5 a 22 de 
abril; Acrissul prepara a melhor agenda 
de todos os tempos para a maior feira 
agropecuária do Centro-Oeste brasileiro.9
Acrissul fecha agenda de
shows da Expogrande; é
a melhor dos 80 anos

ACRISSUL EM AÇÃO

Expogrande 80 Anos acontece 
de 5 a 22 de abril no Parque de

Exposições Laucídio Coelho

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

A Acrissul promove de 5 a 22 de 
abril deste ano a edição de número 
80 da Expogrande (Exposição Agro-
pecuária e Industrial de Campo 
Grande). Para este ano a entidade 
está investindo numa exposição di-
ferenciada, focado essencialmente 
em negócios, porém sem perder o 
caráter cultural do evento, que traz 

em sua programação os melhores 
shows de todos os tempos, além de 
provas equestres, julgamentos das 
raças, shopping de matrizes e repro-
dutores e leilões de animais de elite e 
comerciais. O Parque de Exposições 
está sendo modernizado com uma 
confi guração especial para este ano.

ACRISSUL EM AÇÃO

O Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) voltou 
atrás e defi niu que somente em maio de 2019 é que começará a ser 
aplicada a vacina contra a febre aftosa de 2 ml. Todo o calendário 

de vacinação deste ano segue sem mudanças. A partir de 2019 vale tam-
bém a recomendação de que a vacina deve ser aplicada preferencialmente 
de forma subcutânea e não mais intramuscular. PÁGINA 6

CADASTRO
AMBIENTAL RURAL

Fique atento:
Prazo fi nal é
31 de maio.

Improrrogável.
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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 

NATHÁLIA CAVALCANTE
(67) 99107-5005

ANA RITA BORTOLIN 
(67)  99604-6364

folhadofazendeiro@gmail.com

Um retrato do Brasil no Cadastro Ambiental rural
José Zeferino Pedrozo
Presidente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado de SC 
(Faesc) e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR/SC)

Informação de qualida-
de é essencial para conhe-
cer, diagnosticar e planifi -

car o desenvolvimento de qualquer segmento 
da atividade econômica. Nesse sentido, contri-
buição extraordinária ao setor primário será 
prestado pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
criado pelo novo Código Florestal Brasileiro, a 
Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. 

Todas as propriedades rurais do País devem 
ser cadastradas. A massa de informações apor-
tadas em cada cadastro fornecem, no conjunto, 
subsídios valiosos para se compreender o atual 
estágio da agricultura tal qual uma fotografi a 
em alta defi nição. A área efetivamente utiliza-
da para as atividades agrícolas e pecuárias, as 
áreas de proteção ambiental, a intensidade da 
exploração econômica – enfi m, todas as infor-
mações relevantes da ação humana nos imóveis 
rurais estarão disponíveis. Esse registro públi-
co eletrônico de âmbito nacional, obrigatório 
para todos os imóveis rurais, integrará as infor-
mações ambientais das propriedades e posses 
rurais, compondo base de dados para controle, 
monitoramento, planejamento  econômico-am-
biental e combate ao desmatamento.

Importante realçar que as classes produtoras 
rurais compreenderam a importância e aderiram 
ao CAR: mais de 4,2 milhões de imóveis rurais 
estão inscritos no Sistema Nacional de Cadastro 

Ambiental Rural, o SICAR, sob a responsabili-
dade do  Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
Esse enorme banco de dados geocodifi cados cria 
a perspectiva da qualifi cação e quantifi cação das 
áreas destinadas à preservação da vegetação 
nos imóveis rurais com base em mapas delimi-
tados sobre imagens de satélite com 5 metros 
de resolução espacial.

Isso é muito diferente dos censos do IBGE 
baseado apenas nas declarações dos produto-
res. Em cada um dos registros do CAR, além do 
perímetro do imóvel, o agricultor delimitou car-
tografi camente a localização dos remanescentes 
de vegetação nativa, das áreas de preservação 
permanente, das áreas de uso restrito, das áre-
as consolidadas e, caso existente, também da 
localização da reserva legal.

O CAR expressa a dimensão da agricultura, 
locomotiva do desenvolvimento econômico do 
Brasil.  Ela emprega mais de 32 milhões de 
trabalhadores (33% dos empregados no país) 
e mantém crescimento sustentado com partici-
pação no Produto Interno Bruto total de 23,6%. 
O Brasil tem participação relevante no mercado 
internacional, liderando produção e exportação 
de uma dezena de produtos agropecuários.

Na última semana do ano, o presidente Mi-
chel Temer assinou decreto que prorroga para 
31 de maio de 2018 o prazo para que produto-
res façam sua inscrição no Cadastro. A medida 
foi necessária porque pequenos produtores vêm 
encontrando difi culdades de acessar o sistema 
e informar seus dados ambientais. Uma coisa é 
certa: o planejamento da agricultura brasileira 
dará um salto de qualidade.





FOTO | DIVULGAÇÃO SISTEMA FAMASUL

4 FEVEREIRO 2018

Alta do dólar eleva preços da soja e do milho em MS, afirma Famasul

Agronegócio S.A.

Produção de 225,6 milhões de 
toneladas de grãos é a segunda 
maior da história, diz a Conab
Estimativa sobre a produção da safra 2017/2018 foi divulgada p
ela Conab. Soja e milho representam quase 88% do resultado

De acordo com o 5º Levan-
tamento da Safra de Grãos 
2017/2018, divulgado nesta 

quinta-feira (8) pela Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab), a 
produção de grãos da safra 2017/2018 
pode chegar a 225,6 milhões de to-
neladas. Mesmo com recuo de 5,1% 
em relação à safra passada, que foi 
a maior de toda a história (237,7 mi-
lhões de t), a safra deste ano deve fi-
car em segundo lugar em relação à 
série histórica.

Com crescimento de mais de 0,2%, 
a área total ultrapassou os 61 milhões 
de hectares. Entre as culturas, a pre-
ferência do produtor segue pelo mi-
lho e a soja que representam quase 
88% dos grãos produzidos no país. No 

caso da soja, houve queda de 2,2% na 
produção, ficando em 111,6 milhões 
de toneladas ante 114,1 milhões/t do 
último período. Já para o milho total, 
a expectativa é de redução de 10,1%, 
passando de 97,8 milhões para 88 
milhões de toneladas. A primeira sa-
fra pode ficar em 24,7 milhões de t, 
enquanto a do milho segunda safra 
revela possível produção de até 63,3 
milhões de toneladas.

“A safra ainda é grande e o impor-
tante é a área plantada. O dinamismo 
continua na agricultura e a redução 
sobre o último levantamento é insigni-
ficante. Vamos colher uma safra mui-
to grande, largamente suficiente para 
abastecer o mercado interno”, comen-
tou o secretário substituto de Política 

Agrícola do Mapa, Sávio Pereira. Ele 
acrescentou haver estoques folgados 
de milho, de arroz. E observou que o 
país continuará a exportar os recor-
des de grãos como tem acontecido nos 
anos anteriores.

O estudo mostra ainda que o ce-
nário mais favorável é o do algodão, 
com aumento de 17% na produção da 
pluma, totalizando 1,79 milhão de to-
neladas e 1,1 milhão de hectares, com 
elevação de 17,4% na área. Este au-
mento, junto com o da soja, favoreceu 
a ampliação da área total plantada. 
Com maior liquidez e possibilidade de 
melhor rentabilidade frente a outras 

culturas, a leguminosa tende a elevar-
se a uma média de 3,3%, podendo al-
cançar 35 milhões de hectares.

No quesito produtividade, a soja 
aponta para queda estimada em de 
3.185 kg/hectare ante 3.364 da safra 
anterior. Uma vez que as culturas es-
tão ainda em fase inicial de colheita, 
os números divulgados têm como base 
os rendimentos apurados nas pesqui-
sas de campo com o acompanhamento 
agrometeorológico e espectral reali-
zado pela companhia. A pesquisa foi 
feita nos principais centros produtores 
de grãos no país, entre os dias 21 e 27 
de janeiro.

O dólar encer-
rou a primeira 
semana de fe-
vereiro com 
incremento de 
2,84%. Com 

isso, os grãos produzidos em Mato 
Grosso do Sul ganharam competiti-
vidade e conseguiram alavancar re-
sultados positivos no início do mês.

A análise foi divulgada no Bo-

letim Casa Rural, divulgado na 
quinta-feira (8 de fevereiro), pela 
Unidade Técnica do Sistema Fama-
sul – Federação da Agricultura e 
Pecuária de MS. No dia 06 de fe-
vereiro, a moeda norte-americana 
atingiu R$ 3,26.

Com isso, a soja valorizou aproxi-
madamente 2%, saindo de R$ 59,81 
para R$ 61 a saca de 60 quilos. “As 
maiores altas foram verificadas em 

importantes praças produtoras, 
como Maracaju, Dourados e Caara-
pó. Apesar disso, essa recuperação 
não deve se permanecer à medida 
que a colheita se intensifica, inserin-
do maior disponibilidade de matéria-
prima no mercado”, afirma o analis-
ta de economia, Luiz Gama.

Até o momento, 30% da safra 
2017/18 já foi comercializada. “Com 
a recuperação dos preços no merca-

do interno e com a elevação do dólar, 
abre-se uma janela de comercializa-
ção”, conclui.

Milho 
Também graças ao dólar, o preço 

do milho em Mato Grosso do Sul su-
biu 3,6% no mesmo intervalo, saindo 
de R$ 22,25 para R$ 23,50 a saca. 
Até o momento, a comercialização 
do cereal atingiu 75,1%.

A valorização da moeda americana abre janela para uma melhor comercialização de grãos
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Em mais uma safra recorde, MS 
deve passar de 17 mil toneladas 
de grãos em 2018, mostra IBGE

GRICULTURAA

Em termos de resultado para economia, a safra recorde mostra 
que o produtor rural novamente produziu com elevada tecnologia

Produtividade de cultivares de soja da Embrapa supera expectativas

Área plantada com soja em MS alcançou a marca de 2.650 mil hectares em 2018

A safra de grãos de Mato Gros-
so do Sul está estimada em 
17.895 mil toneladas para 

2018, segundo dados oficiais do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística). Do total, 9,150 
mil toneladas são referentes ao mi-
lho safrinha e 8.745 mil toneladas de 
soja, reafirmando o Estado como um 
grande produtor de grãos.

Os dados, acompanhados mensal-
mente pela Semagro (Secretaria de 
Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura 

Familiar), mostram ainda que a área 
plantada com soja somou 2.650 mil 
hectares em 2018 e a previsão é que 
o milho safrinha alcance 1.830 mil 
hectares este ano.

Mato Grosso do Sul também deve 
manter recorde na produtividade em 
2018, com 5 mil kg de milho safrinha 
por hectare colhido e estimativa de 
3,3 mil kg de soja por hectare. Os 
números destacam que a tecnolo-
gia tem ampliado a capacidade de 
produção dos agricultores sul-mato-
grossenses.

“Em termos de resultado para eco-
nomia, a safra recorde mostra que o 
produtor rural novamente produziu 
com elevada tecnologia. Nós tivemos 
aplicação de novas variedades em 
Mato Grosso do Sul, desenvolvidas 
com pesquisa e apoio do Estado”, 
disse o secretário Jaime Verruck, ti-
tular da Semagro, ao destacar os tra-
balhos desenvolvidos por entidades 
de pesquisa rural, como a Fundação 
MS, que recebem apoio do Governo 
do Estado.

Conforme os dados do IBGE, o 

Centro-Oeste corresponde a 43,1% 
da produção nacional de grãos, sen-
do que Mato Grosso do Sul tem 8,1% 
da participação nacional, com 4.605 
mil hectares cultivados com grãos.

A safra recorde, para o secretá-
rio Jaime Verruck, ativa a economia 
em todo o Mato Grosso do Sul. Com 
8,7 milhões de toneladas de soja, o 
Estado passa a exportar e a indus-
trializar mais soja. “É uma questão 
fundamental, pois temos percebido 
um aumento dos investimentos nes-
sas áreas”, revela.

As primeiras colheitas de soja 
já iniciaram e a safra de soja 
2017/2018, por meio das cultiva-
res de soja da Embrapa, sejam elas 
convencionais ou transgênicas, 
tem demonstrado resultados ex-
tremamente positivos de produti-
vidade. O engenheiro agrônomo da 
Sementes Jotabasso, Edmar Lopes 
Dantas, informou que a cultivar de 
soja convencional da Embrapa BRS 
284 obteve uma produtividade mé-
dia de 88,45 sacas por hectare. A 
cultivar de soja BRS 511, obteve 
uma produtividade média de 71 
sacas por hectare.

Ele destaca ainda que nessa 
safra, a expectativa é que todo o 
Mato Grosso do Sul tenha uma co-
lheita de soja com produção acima 

BRS 284 obteve resultados expressivos

da média. “As chuvas foram extrema-
mente favoráveis, pois não tivemos 
nenhum período de estiagem nessa 
safra”, explicou Dantas.

“Nós já realizamos 14 dias de cam-
po, com representantes técnicos de 
vendas, reunindo mais de 300 pessoas 
que trabalham nas revendas da região, 
além de alguns produtores rurais. Es-
tamos mostrando todas as cultivares 

disponíveis no mercado. Em relação, 
às cultivares de soja da Embrapa, es-
tamos apresentando como alternati-
va para a próxima safra, as cultiva-
res: BRS 1003IPRO, e as cultivares 
de soja convencionais BRS 284 e BRS 
511”, explicou Dantas, que acrescen-
tou “somos parceiros da Embrapa há 
mais de 30 anos e para a próxima sa-
fra a expectativa é de que a Embrapa 
volte a ganhar espaço no mercado 
por conta dessas cultivares de soja 
que estão bastante produtivas”. 

Conheça as cultivares 
A BRS 284 é uma cultivar de soja 

convencional, de ciclo precoce e tipo 
de crescimento indeterminado. Com 
excelente potencial produtivo, alcan-
çando ótimos resultados mesmo em 

áreas com a presença do Nematoide 
de galhas Meloidogyne javanica. A 
BRS 284 vem ganhando sucessivos 
concursos nacionais de produtivida-
de onde concorre em condições de 
igualdade com as outras tecnologias 
hoje disponíveis.  

A BRS 511, foi apresentada na 
Showtec 2018 (Maracaju) e teve seu 
lançamento no ShowRural Copavel 
(Cascavel). Trata-se de uma cultivar 
de soja convencional desenvolvida 
com a tecnologia Shield, ou seja, que 
reúne genes resistentes à ferrugem-
asiática. 

A cultivar BRS 1003IPRO é uma 
soja transgênica com tolerância ao 
herbicida glifosato e com a tecnolo-
gia Intacta RR2 PROTM, que contro-
la um grupo de lagartas. 
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ANIDADE ANImALS
redução da dose da vacina antiaftosa vale só para 2019
Ministério da Agricultura decidiu adiar para o ano que vem a mudança para preparar melhor o calendário de vacinação

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) definiu na quarta-

feira (31.01) que  em maio de 2019 
começará a ser aplicada a vacina 
contra a febre aftosa de 2 ml. Todo 
o calendário de vacinação deste ano 
segue sem mudanças, em maio e 
em novembro, com a vacina de 5 
ml. A forma de aplicação do pro-
duto, no entanto, deverá ser pre-
ferencialmente subcutânea (abaixo 
do couro do animal) e não intramus-
cular, já a partir da primeira fase de 
vacinação em maio próximo, para 
maior eficiência do produto e para 
evitar perdas no abate.

Integrantes da Secretaria de 
Defesa Agropecuária (SDA) e da 
iniciativa privada avançaram nos 
entendimentos sobre mudanças na 
vacina. Segundo o secretário de De-
fesa Agropecuária, Luis Rangel, é 
preciso cautela, medidas técnicas 

De 5 a 22 de Abril

FOTO | rEPrODUÇÃO

e estudos científicos, pois o Brasil 
está em fase final de erradicação 
da aftosa e de reconhecimento de 

país livre da doença com vacinação, 
status que deverá ser obtido inter-
nacionalmente, no próximo mês de 

maio, junto à Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE). “A ambição 
do Mapa é ousada e faremos tudo 
para atingir os objetivos, apesar 
do tamanho do território brasileiro 
e do grande número de animais”, 
afirmou o secretário.

O diretor de Departamento de 
Saúde Animal (DSA), Guilherme 
Marques, disse que o setor produti-
vo mostra maturidade e a convicção 
de que tudo deverá ser feito dentro 
de critérios técnicos. “Não se trata 
apenas de redução de uma dose da 
vacina, pois implica em mudança 
do processo de produção, exigindo, 
além dos testes laboratoriais, testes 
de eficácia no campo”, explica.

Marques informou que existe o 
pleito do setor privado de que ani-
mais com mais de 30 meses não se-
jam vacinados, o que depende de 
decisões técnicas e científicas. “O 
setor deve apresentar seus argu-
mentos para a mudança”. E expli-
cou que o pleito pode ser incluído 
ainda neste ano na revisão da Ins-
trução Normativa 44, que fixa nor-
mas do programa da febre aftosa, 
para viabilizar mudança na vacina 
e para que estados revisem suas 
legislações.

A retirada completa da vacinação 
deverá acontecer em 2021, confor-
me prevê o Programa Nacional de 
Erradicação e Prevenção da Febre 
Aftosa (PNEFA).

Recomendação do Ministério da Agricultura é para que vacina seja aplicada de forma subcutânea

Os pre-
ços  do 
bezerro 
(nelore 
de 8  a 
12 me -

ses) estão em ritmo de recupe-
ração e/ou firmes neste início de 
ano na maior parte dos 11 estados 
acompanhados pela Equipe de Pe-
cuária do Cepea (SP, MT, MS, MG, 
PR, RS, GO, RO, PA, TO e BA).

Segundo colaboradores do Cen-
tro, estas recentes altas podem 

estar atreladas à maior demanda 
por reposição neste início de ano 
que, por sua vez, se devem à re-
cuperação nos preços da arroba 
do boi gordo no encerramento de 
2017 e à melhora nas pastagens 
em muitas regiões produtoras. Já 
quando considerado o preço médio 
do animal de reposição em 2017 
em relação ao do ano anterior, no 
entanto, verifica-se queda em to-
dos os 11 estados acompanhados 
pelo Cepea.

Esses recuos generalizados 

podem estar atrelados, especial-
mente, à maior oferta de animais 
para reposição no correr do ano 
passado. Vale lembrar que 2017 
foi turbulento para o setor pe-
cuário, devido à operação “Car-
ne Fraca” e à delação do maior 
player do setor. Com isso, os va-
lores da arroba recuaram com 
força naquele ano, principalmen-
te no primeiro semestre. Esse 
contexto pode ter desanimado 
produtores de recria, que deixa-
ram de fazer a reposição.

Cepea: Cotações do bezerro sobe em alguns estados 
em janeiro de 2018; mas cai em todos em 2017
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Polêmica sobre cobrança do tributo continua; prazo para adesão ao programa de parcelamento termina dia 28 de fevereiro
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TrF-3 libera os frigoríficos de MS de recolherem Funrural

As consequências da revirada 
na jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal sobre o Funrural já 
se tornaram práticas. O desembar-
gador Wilson Zauhy, do Tribunal 
Federal da 3ª Região, liberou fri-
goríficos de recolher o tributo na 
condição de responsável tributária 
com base nas resoluções do Senado 
que afastaram a incidência das leis 
do Funrural, a pedido do STF.

O desembargador reformou deci-
são da primeira instância, que ha-
via negado a antecipação de tutela 
pedida pela Associação de Frigorí-
ficos e Distribuidores de Carne de 
Mato Grosso do Sul (Assocarne). O 
magistrado havia entendido que, 
como o Supremo declarou consti-
tucional a cobrança do Funrural de 
produtores rurais sem empregados, 
as empresas continuam obrigadas a 
recolher o valor do tributo.

Mas, no último dia útil de 2017, 
o desembargador Wilson Zauhy en-
tendeu que, embora o entendimen-
to mais recente do Supremo favo-
reça a cobrança, o Senado retirou 
do ordenamento jurídico as leis que 
autorizam a incidência do Funrural 
sobre a receita bruta de produto-
res, mesmo os sem empregados.

A confusão é que ambas as deci-
sões se baseiam em entendimentos 
do Supremo. Em dois recursos, julga-
dos em 2010 e 2011, a corte enten-
deu que a incidência do tributo sobre 
a receita bruta é inconstitucional. Os 
recursos não tinham repercussão ge-
ral reconhecida. E, conforme manda 
o artigo 52, inciso X, da Constituição, 
o STF intimou o Senado para decidir 
se suspendia ou não a validade da 
lei, declarada inconstitucional numa 
ação de controle concreto de consti-
tucionalidade.

O Senado não tomou qualquer 
decisão até setembro de 2017. Se-
manas antes, o Supremo decidiu 
declarar o Funrural de produtores 
sem empregados constitucional, 
contrariando seus precedentes, 
mas num recurso com repercussão 
geral reconhecida. Com base nes-
ta última decisão, o governo editou 
uma medida provisória, já conver-
tida em lei, com um programa de 
parcelamento das dívidas do Fun-
rural.

Só que o Funrural é pago no 
regime de sub-rogação: embora o 
produtor rural seja o contribuinte, 
quem efetivamente faz o pagamen-

to é a empresa que compra seus 
produtos. Por isso a Assocarne fez 
o pedido. Se o Funrural de produ-
tores sem empregados foi declara-
do inconstitucional, as empresas 
que recolhem o tributo não têm 
dívida alguma com o Fisco, alega 
a entidade no mandado de segu-
rança.

“Tanto na decisão proferida pelo 
STF como no ato editado pelo Sena-
do que, respectivamente, declarou 
a inconstitucionalidade do disposi-
tivo legal e determinou a suspensão 
de sua execução não houve qual-
quer ressalva à manutenção do 
recolhimento por sub-rogação, daí 

depreendendo-se que a ordem legal 
para tal forma de recolhimento se 
encontra sem fundamento de vali-
dade, dado que deixou de produzir 
efeitos a partir da publicação da re-
solução”, explica o desembargador 
Zauhy, na liminar.

Para o tributarista Fábio Calcini, 
especialista em agronegócio, a de-
cisão é prova de que a discussão so-
bre o Funrural não acabou. “Impor-
tantíssimo o pronunciamento para 
mostrar que não há dívida alguma, 
então não se pode falar em parcela-
mento”, comenta o advogado.

Colaborou Pedro Canário, editor da 
revista Consultor Jurídico
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A Acrissul vai sediar dia 1º ju-
nho deste ano o 21º Encontro 
Técnico do Leite, a ser pro-

movido em parceria com a Fama-
sul e o Sindicato Rural de Campo 
Grande. O tema deste ano é “Raças, 
genética e sistema de produção”. 
O Parque de Exposições Laucídio 
Coelho, em Campo Grande, foi es-
colhido por ser o local com melhor 
infra-estrutura para exposição de 
gado, shopping de animais, pista de 
julgamento e espaço para estandes 
comerciais.

O assunto foi tema de um en-
contro recentemente na sede da 
Acrissul entre diretores da associa-
ção, do Sindicato Rural de Campo 
Grande, da Famasul (Federação da 
Agricultura e Pecuária de MS), e 
núcleos de criadores das raças sidi 
e girolando. Durante o encontro o 
presidente da Acrissul, Jonatan Pe-
reira Barbosa, reiterou o anúncio 
da inauguração da Casa do Produ-
tor de Leite na Expogrande deste 
ano, um local que irá reunir todos 
os núcleos de criadores de raças 
leiteiras de MS.

O Encontro Técnico é realizado 

desde 1997 na sede do Sindicato 
Rural e nos últimos anos no Cen-
tro de Convenções Rubens Gil de 
Camilo, em Campo Grande. Mas, 
este ano as instituições optaram 
por promover o evento no Parque 
de Exposições Laucídio Coelho de-
vido à proporção que tomou, de-
mandando mais espaço para reu-
nião de pessoas e para exposição 
de animais, para cumprir melhor 
os objetivos do encontro que é di-

Acrissul, Famasul e Sindicato rural de Campo Grande vão
promover dia 1º de junho o 21º Encontro Técnico do Leite

fundir tecnologias e proporcionar a 
troca de experiência entre os pro-
dutores de leite.

O diretor do Sindicato Rural de 
Campo Grande, Wilson Igi, adian-
tou que nesta edição o Encontro 
Técnico irá trazer também eventos 
paralelos como a Expogenética e a 
Pró-fêmeas, para que os produtores 
adquiram animais melhoradores e 
matrizes diretamente dos criadores 
cadastrados.

A Acrissul irá disponibilizar todo 
o espaço necessário dentro do Par-

que de Exposições, que conta com 
pista de julgamento moderna, dois 
tatersais que juntos têm capacidade 
para cerca de 1.500 pessoas, além 
de pavilhões para exposição e co-
mercialização de animais, além de 
espaço para a oficina do leite, onde 
poderão ser ministrados cursos de 
produtos lácteos, com leite orde-
nhado durante o evento.

A Famasul e o Sindicato Rural de 
Campo Grande, em parceria com o 
Sebrae, irão disponibilizar dez ôni-
bus para trazer as caravanas de 

produtores rurais, principalmente 
dos assentamentos, que são polos 
importantes de produção leiteira do 
Estado. O Banco do Brasil e o Sicre-
di também são parceiros do evento.

Participaram do encontro na 
Acrissul, Marcelo Renck Real e 
Dagmar Rezende (do Núcleo MS 
de Criadores de Girolando), Eme-
line Josino Leonardi (Núcleo MS 
de Criadores de Sindi), Fernanda 
Lopes e Mariana Urt (da Famasul) 
e Wilson Igi (do Sindicato Rural de 
Campo Grande).

GENDE-SEA

Parque Laucídio Coelho foi escolhido por possuir a melhor infra-estrututura para abrigar toda a complexidade do evento
FOTO | VIA LIVrE COMUnICAÇÃO

Encontro reuniu diretores da Acrissul, Sindicato Rural de Campo Grande, Famasul e de núcleos de criadores de girolando e sindi do Estado
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Expogrande 80 Anos fecha agenda de shows

WWW.AcriSSul.com.Br

Em sua 80ª edição, a mais tradcional feira agropecuária de MS acontece de 5 a 22 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho

Durante entrevista com o em-
presário Eduardo Maluf, na sexta-
feira , 16, ao programa institucional 
Caminhos do Produtor, da Acrissul 
(Associação dos Criadores de Mato 
Grosso do Sul), foi anunciada a 
grade de shows para a Expogran-
de 2018, que este ano completa 80 
anos de existência. A tradicional 
feira agropecuária acontece de 5 a 
22 de abril no Parque de Exposições 
Laucídio Coelho.

Para este ano, entre as novidades 
estarão o camarote da Brahma e os 
shows dos DJS Alok e Vintage Cul-
ture e da cantora Larissa Manoela. 
A cervejaria está na reta final das 
negociações para ser a marca oficial 
da Expogrande 2018.

A abertura da Expogrande no dia 
5 de abril, quinta-feira, terá portões 
livres com shows da consagrada 

dupla Edson & Hudson e do cantor 
Gustavo Mioto. Apesar da pouca 
idade, Gustavo Mioto já é sucesso. 
No Youtube, o jovem cantor tem 
mais de 190 milhões de acessos e 
950 mil inscritos. No Instagram, ele 
tem mais de 400 mil seguidores.

A sexta-feira, dia 6 de abril, terá 
shows com Atitude 67, Thiaguinho 
e o DJ Vintage Culture, que é sul-
mato-grossense de Mundo Novo e 
um dos maiores DJs do Brasil da 
atualidade de música eletrônica 

do gênero house music. Aliás, será 
um dia todo ocupado por sul-mato-
grossenses. 

O sábado, 7 de abril, será dedi-
cado à “Festa das Patroas”, com a 
cantora Marília Mendonça e a du-
pla Maiara e Maraisa. O domingo, 
dia 8, será reservado para o público 
infantil, com show de Patati Patatá. 

Na segunda-feira não há progra-
mação na arena de shows. A terça e 
quarta, dias 10 e 11, serão reserva-
dos para shows com pratas da casa, 

com agenda ainda a ser definida 
pela organização dos shows.

A quinta-feira, 12, também pro-
mete balançar o Parque Laucídio 
Coelho, com Bruno & Marrone e 
Chitãozinho e Xororó, juntos no 
mesmo palco. Este é o único show 
que terá um setor de mesas, para dar 
mais comodidade ao público.

Na sexta-feira quem sobe ao pal-
co para transformar a Expogrande 
numa grande balada é o DJ Alok, 
que promete um show cheio de 
efeitos especiais e muita música ele-
trônica. No sábado, 14, o DJ Alok 
volta ao palco, que também terá sho-
ws das duplas Henrique & Diego e 
Cleber & Cauan.

No domingo, última dia da agen-
da de shows, é a vez da cantora La-
rissa Manoela subir ao palco. A atriz 
e cantora ficou conhecida por sua 
atuação em “Carrossel” como Ma-
ria Joaquina e transformou-se em 
ídolo da garotada.

Os shows terão camarotes mon-
tados todos os dias. A venda de in-
gressos começa no dia 20 de feverei-
ro pela Duts Promoções.

Mais informações:
(67) 3345-4200 

Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone este ano estarão juntos no mesmo palco no dia 12

Feira traz novidades como o DJ Alok e a cantora teen Larissa Manoela, assim como também todo o sucesso da Festa das Patroas; abertura dia 5 terá portões livres com Edson & Hudson



zação dos shows da Ex-
pogrande e que também 
trabalha nas negociações 
com a cervejaria.

A cerveja trará para 

a Expogrande deste ano 
toda a comodidade e o 
glamour do “Camarote 
Brahma”, um espaço vip 
que oferece o que há de 
melhor para seus convida-
do, com tudo para acolher 

um público sele-
to em um am-
biente de muito 
charme e descon-
tração, com ser-
viços exclusivos 
em um clima de 
alto astral.

O  camaro -
te, com capaci-
dade para 700 
pessoas, oferece 

além de ingresso, cami-
seta personalizada, bu-
ffet com diversas opções 
gastronômicas, Chopp 
Brahma, refrigerantes e 
água, beauty center, uma 
localização com vista 
privilegiada para o pal-
co, além de shows com 
agenda própria todos os 
dias e a presença garanti-
da de celebridades.

80ª Expogrande avança e venda de estandes entra na reta fi nal
FOTO | VIA LIVrE COMUnICAÇÃO

Diretores do Sicredi de Campo Grande e Acrissul acertam detalhes da parti cipação do banco
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Acrissul ajuda a trazer 
frigorífi co para o Estado

A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato 
Grosso do Sul) está intermediando a vinda de 
mais um frigorífico para abate de bovinos para 
Mato Grosso do Sul. Trata-se do Better Beef, que 
se instalará na cidade de Naviraí, abatendo ini-
cialmente 350 cabeças/mês.

Para o presidente da Acrissul, Jonatan Bar-
bosa, esta é mais uma dedicada atenção que a 
entidade dá para ajudar a destravar o mercado da 
carne bovina em Mato Grosso do Sul.

“Desde quando surgiu o imbróglio envolvendo 
o Grupo JBS, a Acrissul vem trabalhando junto 
ao Governo do Estado para compensar a redução 
de abates tidas como certas nas operações do JBS. 
Não só trazendo novas, mas reabrindo plantas fe-
chadas e estimulando plantas pequenas a aumen-
tarem suas escalas”, destaca Jonatan Barbosa.

Nesta intermediação para abertura do frigorí-
fico em Naviraí a Acrissul está dando uma carta 
de reconhecimento ao governo para expedição da 
inscrição estadual da unidade.

A Expogrande 2018, que neste ano 
completa 80 anos, está de vento em 
popa, informa o presidente da Acrissul, 
Jonatan Barbosa. "Estamos trabalhan-
do nas mais variadas frentes: exposi-
ção de animais, campeonato das raças, 
shopping de animais, leilões, atrações 
artísticas, que terá nesta edição uma 
agenda nunca vista antes", destaca o 
presidente. Este ano a exposição acon-
tece de 5 a 22 de abril.

A Acrissul está com a documenta-
ção exigida para o evento toda em dia, 
pronta e em mãos. Está tudo encami-
nhado de acordo com a lei, o regimen-
to interno e os estatutos que regulam 
essa tradicional festa de uma das mais 
longevas entidades do agronegócio bra-
sileiro.

SUPORTE FINANCEIRO
A Expogrande contará com as 

presenças confirmadas do Sicredi e 
do Banco do Brasil. O Sicredi parti-
cipou recentemente de um encontro 
na Acrissul, que reuniu diretores das 

duas instituições, quando o banco de-
monstrou seu interesse em renovar a 
parceria com a Acrissul, com vistas à 
Expogrande 80 Anos.

Para 2018 o Sicredi vem com linhas 
de crédito reforçadas para aquisição 

de animais, máquinas e implementos 
agrícolas.

O Banco do Brasil já garantiu a 
reativação de sua agência no Parque 
de Exposições Laucídio Coelho antes 
da abertura oficial da Expogrande. O 

mais tradicional banco de fomento ao 
agronegócio também prepara linhas de 
crédito especiais para a Expogrande.

Recentemente a Acrissul assinou 
com o Núcleo MS  de Criadores de 
Girolando o contrato de comodato 
que garantirá a instalação da Casa do 
Produtor de Leite no Parque Laucídio 
Coelho. O local irá agregar todos os 
núcles de criadores de raças leiteiras, 
como gir, girolando, holandesa, sindi, 
entre outras.

Nessa linha de preparação de uma 
infra-estrutura diferenciada, a Expo-
grande receberá também a pedra fun-
damental para construção da sede do 
Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo 
de Mato Grosso do Sul, além de sua 
pista de mangueiro para a prática de 
esportes equestres da raça. A pista será 
arquitetada pela mesma empresa que 
construiu a de Esteio (RS), considerada 
a meca brasileira do cavalo crioulo.

Informações e vendas:
(67) 3345-4200

Durante gravação do progra-
ma Caminhos do Produtor na 
sexta-feira, 16.02, o presidente 
da Acrissul (Associação dos 
Criadores de Mato Grosso do 
Sul), Jonatan Barbosa, anun-
ciou que está praticamente fe-
chado o contrato com a Ambev 
para que a Brahma seja a cer-
veja oficial da Expogrande 80 
Anos, que acontece de 5 a 22 de 
abril no Parque de Exposições 
Laucídio Coelho.

O anúncio foi feito durante 
entrevista com o empresário 
Eduardo Maluf, da Duts Pro-
duções, responsável pela reali-

Brahma deve 
ser a cerveja da 

Expogrande

zação dos shows da Ex-
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Acrissul e núcleos de criadores recebem presidente da Abraleite
FOTOS | VIA LIVrE COMUnICAÇÃO

Visita do presidente da Abraleite, Geraldo Borges (3º da direita para esquerda), à Acrissul, reforça reivindicações do setor em Mato Grosso do Sul

Acrissul agora é filiada de cúpula da Abraleite

O presidente da Acrissul (Associa-
ção dos Criadores de Mato Grosso do 
Sul), Jonatan Pereira Barbosa, recebeu 
na sede da entidade em Campo Gran-
de o presidente da Abraleite (Associa-
ção Brasileira de Produtores de Leite),  
Geraldo Borges, além de conselheiros 
da entidade e que são produtores do 
Estado.  A Abraleite é uma associação 
relativa nova. Fundada no ano passa-
do, sua missão é congregar produtores 
de leite, criadores, técnicos, empresas 
e entidades do setor, cuidando de uma 
melhor legislação e das relações go-
vernamentais. Também é objetivo da 
entidade a promoção do consumo do 
leite como alimento essencial para o 
ser humano.

Participaram do encontro os pro-
dutores rurais Marcelo Renck Real, 
Carlos Alberto Zanenga, Ronan Sal-
gueiro, Lucilha Almeida, Dagmar Re-
zende, Reinaldo Moura e sua esposa 
dona Beth. 

Na oportunidade Jonatan Barbosa 
convidou a diretoria da Abraleite para 
participar da inauguração da Casa do 
Produtor de Leite, evento que aconte-
cerá durante a Expogrande 2018, cuja 
sede ficará dentro do Parque de Exposi-
ções Laucídio Coelho. Em junho, tam-
bém, a Acrissul sedia o Encontro Técni-
co do Leite. Os dois eventos constituem 
importantes momentos para discutir o 
cenário da produção do leite no Estado. 
Há tempos a Acrissul já vem realizando 
esforços junto a órgãos governamentais 
para melhorar a situação do mercado 
do leite no Estado.

Para o presidente do Núcleo MS 
de Criadores de Girolando, Marcelo 
Real, que é conselheiro da Abraleite 
em MS, o empenho da Acrissul junto 
ao Governo do Estado, como no caso 
em que a entidade atuou para reduzir 
o ICMS do leite para as indústrias, 
será fundamental para o setor. “Ape-
sar de todos os investimentos feitos 
pelos produtores nos últimos tempos 
em tecnologias, manejo de pastagens 
e genética, o preço pago pela indústria 
ainda é aviltante no Estado”, assinala 
Marcelo Real.

Nesse sentido de remuneração 

pelo leite, segundo a Abraleite, o 
Mato Grosso do Sul enfrenta um dos 
piores cenários do País. No Estado 

a cadeia produtiva do leite envolve 
cerca de 60 mil famílias, na maioria 
constituída por pequenos produtores. 

“Precisamos incentivar a criação e o 
fortalecimentos de cooperativas de 
produtores no Estado”, ressaltou.

A Acrissul agora faz parte da 
Abraleite (Associação Brasileira 
de Produtores de Leite). Num en-
contro no início de fevereiro em 
Campo Grande com o presidente 
da Abraleite, Geraldo Borges e 
conselheiros da entidade no Es-
tado, a Acrissul recebeu o convite 
para filiar-se o que foi prontamen-
te aceito pelo presidente Jonatan 
Pereira Barbosa.

Agora a Acrissul engrossa o 
movimento nacional dos produ-
tores por um preço mais justo pelo 
leite, por melhores condições para 
o exercício da atividade e também 
pelo fomento à produção e incen-
tivo ao consumo do leite como 
alimento essencial para o ser hu-
mano.

A Abraleite foi fundada em 2017. 
Tem sua sede em Minas Gerais e 
tem conselhos organizados por ou-
tros 22 estados brasileiros. Em Mato 
Grosso do Sul o conselho é compos-

to pelos produtores: Marcelo Renck 
Real, Denilson Lima de Souza, Lu-
cilha Almeida, Lineu Pasqualotto, 
Edgar Rodrigues Pereira e Fabrizio 
Machado.
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Expogrande terá Fórum Rural Brasileiro

Portal da Acrissul bate os 2,5 milhões 
de visitações nos últimos doze meses

A Acrissul (Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul) e o 
Núcleo dos Criadores de Girolando 
de Mato Grosso do Sul acabam de 
assinar um contrato de comodato 
que garante o espaço para constru-
ção da “Casa do Produtor de Leite” 
no Parque de Exposições Laucídio 
Coelho, em Campo Grande (MS).

A cessão, de forma gratuita, de 
um prédio já existente no parque 
de exposições, é até maio de 2019, 
podendo ser prorrogado por mais 
oito anos. No local, o núcleo de gi-
rolando irá reformar e fazer todas 
as benfeitorias necessárias para a 
instalação da Casa do Produtor de 
Leite, um local que irá abrigar todos 
os núcleos de criadores de raças bo-
vinas leiteiras, bem como todas as 
atividades relativas aos objetivos dos 
estatutos das associações.

Acrissul e Núcleo de Criadores assinam contrato 
para construção da “Casa do Produtor de Leite”

De 5 a 22 de Abril

Contrato garante instalação da Casa do Produtor de Leite; inauguração ocorre na Expogrande

A Acrissul vem, desde o início 
da atual gestão, empenhando-se na 

defesa dos interesses dos criadores 
de raças leiteiras e, nesse sentido, 

irá sediar em junho deste ano o 21º 
Encontro Técnico do Leite, consi-
derado o maior evento do setor. A 
Acrissul é organizadora do evento, 
ao lado da Famasul (Federação da 
Agricultura e Pecuária de MS) e do 
Sindicato Rural de Campo Grande.

O contrato de comodato foi as-
sinado por Jonatan Pereira Barbosa 
e Marcelo Renck Real, respectiva-
mente presidentes da Acrissul e do 
Nucleo MS de Criadores de Giro-
lando. O contrato recebeu também 
as assinaturas de Dagmar Rezende 
(Núcleo Girolando) e de Emeline 
Leonardi (Núcleo MS de Criadores 
de Sindi).
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Na agenda da Expogrande des-
te ano está a promoção do Fórum 
Rural Brasileiro, um encontro na-
cional que irá trazer debatedores de 
renome para abordar temas varia-
dos e relevantes para o agronegó-
cio de Mato Grosso do Sul, como 
meio ambiente, segurança jurídica 
na questão da terra como invasões 
de propriedades por indígenas, sem 
terra e sem-teto.  

A Acrissul espera a participação 
em massa dos produtores rurais, as-
sociados ou não, para este encontro 
inédito promovido pela entidade du-
rante a Expogrande 80 Anos, que 
irá colocar novamente a associação 
como foco dos grandes debates na-
cionais envolvendo o agronegócio.

A agenda está sendo prepara-
da pela associação. A Expogrande 
acontece de 5 a 22 de abril.

O portal da Acrissul (www.acris-
sul.com.br), até o final de janeiro 
bateu a marca das 2,5 milhões de 
visitas em apenas um ano. O site da 
Acrissul recebe diariamente uma 
atualização com informações ins-
titucionais da entidade e também 
das principais notícias do mundo do 
agronegócio, em todos os segmen-

tos, para manter sempre o produtor 
rural atualizado. No site o usuário 
pode também visualizar cotações do 
mercado agropecuário e ter acesso 
ao Programa Caminhos do Produ-
tor, semanário apresentado pelo 
presidente Jonatan Barbosa, e tam-
bém à edição digital do informativo 
“Acrissul em Ação”.Dispostos a aumentarem seus investimentos, pecuaristas de fora do Estado e que 

têm propriedades em Mato Grosso do Sul visitam a sede da Acrissul. 
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Quando o Judiciário interfere 
para causar o caos na economia 
O Poder Judiciário, junta-

mente com o Ministério Públi-
co, nesse difícil momento da 
vida nacional, tem modifi cado 
com fundamento político e não 
legal – ou até mesmo consti-
tucional – suas intervenções e 
decisões. 

Como exemplo citamos a po-
lêmica criada com o Funrural. 
Em 2010 o Supremo Tribunal 
Federal, por unanimidade, de-
cidiu pela inconstitucionali-
dade daquela contribuição ou 
tributo. Foi feito, portanto, na 
época, uma deliberação técni-
ca e jurídica.

Os produtores rurais, então, 
receberam o resultado enten-
dendo que a matéria estava ali 
decidida. Porém,  no ano pas-
sado o Governo Federal preci-
sando de dinheiro, aproximou-
se do STF para, politicamente, 
alegar a necessidade daquela 
arrecadação. A seguir a maté-
ria foi para a pauta e rapida-
mente votada para contrariar o 
resultado anterior por apenas 
um voto. Assim, modifi cando a 
sua própria decisão para, en-
tão aí, declarar “uma constitu-
cionalidade” que não existia na 
decisão unânime de 2010.

É lamentável que isto te-
nha ocorrido e da forma como 
ocorreu, e o governo imediata-
mente ter baixado uma medida 
provisória autossugerindo aos 
produtores rurais que se decla-
rassem devedores.

Um absurdo sem tamanho. 
Até porque essa decisão fere 
norma fundamental do Direito, 
só devendo ser aplicada a par-
tir da data da aprovação, o que 
por si só já seria muito injusto 
e contraditória. Sem falar que 
o Funrural é para atendimento 
da Previdência Social Rural, 
segundo falam. O que já é re-
colhido na folha de pagamento 
dos empregados rurais. Seria 
uma bitributação? E porque 
retroagir?

Não podemos aceitar tam-
bém a cumulatividade que está 
sendo também arbitrariamente 
aplicada. Remonta com tama-
nha arbitrariedade a cobrança 
de juros e multas de algo que 

até então não existia.
Há ainda que se lembrar que 

qualquer matéria tributária de 
5 anos par trás está, pelo Di-
reito, devidamente prescrita. E 
agora, como fi ca? 

A Acrissul não aceita ne-
nhuma “pegadinha” em cima 
do setor da produção rural. 
Não podemos e não devemos 
aceitar tamanha incoerência, 
ilegalidade e injustiça. Vamos 
recorrer até onde for possível. 
Se antes a matéria já era po-
lêmica, agora tornou-se muito 
mais. Estamos cansados de tra-
balhar para produzir alimentos 
nacional e mundialmente, em 
troca de descaso, impostos e 
punições.

Conclamamos a todos os 
produtores e produtoras para 
sintonizarem-se com a Acrissul, 
pois logo em breve estaremos 
convocando a todos para uma 
importante reunião para deli-
berarmos sobre o assunto.

Nota de Repúdio à desastrosa intervenção judicial no Porto de Santos
A Acrissul (Associação 
dos Criadores de Mato 
Grosso do Sul) vem a 
público manifestar seu 
repúdio à decisão judi-
cial que suspendeu, ain-
da que provisoriamente, 
o embarque de 25 mil 

bois no porto de Santos para a Turquia, 
atendendo a ação movida por ONG bra-
sileira.

A decisão judicial, adotada de forma 
atabalhoada, não só comprometeu o bem-
estar dos animais já embarcados, como 
também expôs a forma com a qual o Judi-
ciário atua de forma dissociada da realida-

de e com preconceito, quando o assunto 
envolve o setor rural brasileiro.

A referida decisão, posteriormente re-
formada por instância superior, poderia ter 
sido diferente se a 25ª Vara Federal de São 
Paulo, instância que atuou no caso, tivesse 
pelo menos tomado o cuidado, como seria 
de praxe de, ou averiguar pessoalmente 
o local através do instituto da diligência, 
ou ordenar que o órgão competente – no 
caso o Ministério da Agricultura – efetuasse 
uma perícia no local para constatar se as 
denúncias eram verdadeiras e o nível dos 
prejuízos que pudessem ser ocasionados 
caso o desembarque fosse ordenado.

O imbróglio envolvendo a exportação do 

gado vivo para a Turquia mostra o nível de 
despreparo que o Judiciário brasileiro pos-
sui para conduzir uma questão de natureza 
tão complexa como esta. 

Todas as medidas legais foram adota-
das pela empresa exportadora dos animais 
vivos, tanto que na mesma decisão que 
derrubou liminar de primeira instância, o 
Tribunal Regional Federal liberou a expor-
tação de gado vivo de qualquer lugar do 
Brasil. Fica a lição.

Campo Grande-MS, 12 de fevereiro de 
2018.

Jonatan Pereira Barbosa
Acrissul - Presidente
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Veja as últimas notí-
cias do agronegócio 
brasileiro em 
Mais Rural

16
Con�ira as cotações
do mercado do boi
gordo em MS e em
outros estados

15
Guandu BRS Mandarim é 
alternativa natural para 
adubação da pastagem
Em consórcio com braquiária, o produtor recupera o 
pasto sem a necessidade de uso de adubo nitrogenado
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Animais pastejando em área formada pelo consórcio guandu BrS Mandarim e braquiária

Por ser uma leguminosa, guandu fi xa nitrogênio nas plantas e é adubo natural da pastagem

Durante a Dinapec, que ocor-
re ocorre de 7 a 9 de mar-
ço, em Campo Grande (MS), 

especialistas da Embrapa Pecuária 
Sudeste vão apresentar o Guandu 
BRS Mandarim como opção para re-
cuperação de pastagem degradada, 
alimentação animal na época seca e 
como adubo verde, disponibilizando 
mais de 200 kg/ha de nitrogênio (N) 
à pastagem.

Por ser uma leguminosa, fi xa o Ni-

trogênio em nódulos formados na raiz 
da planta. Dessa forma, em sistemas 
de consórcio com braquiária, o pro-
dutor recupera o pasto sem a neces-
sidade de adubo nitrogenado. Para 
o pesquisador Rodolfo Godoy, é uma 
maneira efi ciente e prática de recu-
perar a pastagem a um custo baixo.

No fi nal do inverno, o guandu que 
não foi consumido pelo gado deve 
ser roçado. O material remanescente 
fi ca sobre a superfície da pastagem 

e passa a funcionar como adubação 
natural, melhorando a fertilidade do 
solo. As plantas roçadas rebrotam e 
inicia-se outro ciclo.

Ainda, o guandu BRS Mandarim 
tem outras vantagens. Sua forragem 
é de alto teor proteico, funcionan-
do como fonte de proteína para os 
animais durante a época seca, que é 
quando o gado alimenta-se da plan-
ta. Em experimentos de consórcio da 
leguminosa com braquiária na Em-
brapa Pecuária Sudeste observou-se 
também: aumento do ganho de peso 
individual, aumento da lotação ani-
mal, aumento do ganho de peso por 
unidade de área e menos tempo para 
o abate de novilhas Nelores.

A persistência do guandu na área 
é por volta de três anos. Só após esse 
período é necessário novo plantio. 
Menos trabalho e economia para o 

pecuarista, já que não há necessi-
dade de replantar essa leguminosa 
todos os anos.

Para outras informações consulte 
o site da Embrapa Pecuária Sudeste 
ou pelo Serviço de Atendimento ao 
Cidadão.

Sobre a Dinapec
A Dinapec é uma vitrine de tec-

nologias, que acontece anualmen-
te na Embrapa em Campo Grande 
(MS), aberta a técnicos, produtores 
e acadêmicos, dispostos a conhecer 
as soluções tecnológicas desenvolvi-
das pela pesquisa agropecuária para 
os diversos sistemas de produção. O 
encontro visa compartilhar conheci-
mento e soluções para o agro nacio-
nal.

Colaborou  Gisele rosse – Embrapa 
Pecuária Sudeste
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Dinheiro rural 
Grandes e médios produtores rurais toma-

ram R$ 85 bilhões em empréstimos por meio 
do crédito oficial na atual temporada agrícola 
2017/2018. O montante referente a financiamen-
tos de custeio, comercialização, industrialização 
e investimento de julho/2017 a janeiro/2018 re-
presenta aumento de 14% em relação ao que foi 
financiado em igual período da safra anterior. 
Os dados foram divulgados nesta quinta-feira 
(15) pela Secretaria de Política Agrícola (SPA) 
do Mapa. Do total, R$ 63 bilhões foram contra-
tados a juros controlados. Já os financiamentos 
a juros livres chegaram a R$ 22 bilhões.

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 al-
gumas vezes o prazo de inscrição para dar mais 

As importações tiveram redução de 2,7%, passan-
do de US$ 1,27 bilhão para US$ 1,24 bilhão. Como 
resultado, o saldo comercial no primeiro mês do 
ano foi de US$ 4,92 bilhões ante os US$ 4,60 bi-
lhões de janeiro de 2017.O agronegócio contribuiu 
com 36,3% do total das exportações brasileiras no 
mês. Os cinco principais setores exportadores do 
agronegócio foram: carnes (19,3% de participa-
ção); produtos florestais (18,7% de participação); 
complexo soja (16,8% de participação); complexo 
sucroalcooleiro (10,3% de participação); e cereais, 
farinhas e preparações (8,9% de participação).

Soja no combate à Aids
Pesquisa desenvolvida 
pela Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnolo-
gia, o Instituto Nacional 
de Saúde dos Estados 
Unidos (NIH, sigla em in-

glês), a Universidade de Londres e o Conselho de 
Pesquisa Científica e Industrial da África do Sul 
(CSIR – sigla em inglês) foi premiada pelo Consór-
cio Federal de Laboratórios (FLC, sigla em inglês) 
pela excelência na transferência de tecnologia na 
área de saúde e serviços humanos em todo o ter-
ritório norte-americano. O estudo comprovou que 
sementes de soja geneticamente modificadas cons-
tituem a biofábrica mais eficiente e opção viável 
para produzir em larga escala a cianovirina - pro-
teína muito eficaz no combate à AIDS.

FOTO | nOrDESTE rUrALFOTO | rEPrODUÇÃO

tempo de agricultores e pecuaristas se regu-
larizarem. Quem não se inscrever poderá ser 
impedido de tomar crédito rural em agências 
bancárias, conforme a Lei.

Dinapec vem aí
De 7 a 9 d emarço a Embrapa promove a 

Dinapec em Campo Grande (MS). É uma vitri-
ne de tecnologias, que acontece anualmente 
na Embrapa-Centro nacional de Pesquisa de 
Gado de Corte, aberta a técnicos, produtores e 
acadêmicos, dispostos a conhecer as soluções 
tecnológicas desenvolvidas pela pesquisa agro-
pecuária para os diversos sistemas de produção. 
O encontro visa compartilhar conhecimento e 
soluções para o agro nacional. A previsão é 

atrair 3 mil visitantes.

O valor da produção
A primeira estimativa do valor bruto da pro-

dução agropecuária (VBP) para 2018 é de R$ 
516,6 bilhões, abaixo 4,9% do valor de 2017 (R$ 
543,3 bilhões). As lavouras apresentam redução 
real de 6,2% e a pecuária, de 2,3%. Os produ-
tos com melhor desempenho são algodão, com 
aumento real de 15% no valor, batata inglesa 
(11,1%), cacau (44,5%), café (5,8%), tomate ( 
36,1%) e trigo (49%). Na pecuária, destaca-se 
carne bovina com desempenho positivo, depois 
de registrar durante o ano passado preços em 
baixa.

Brazilian beef em alta
As exportações do agronegócio atingiram US$ 

6,16 bilhões em janeiro, em alta de 4,9% sobre os 
US$ 5,87 bilhões do mesmo mês no ano passado. 
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Indicadores
mercAdo FíSico do Boi Gordo - 16.02.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 146,00 estável 16/02/18 46,70
Araçatuba 146,00 estável 16/02/18 46,70
Lins 146,00 estável 16/02/18 46,70
Pres. Prudente 147,00 estável 16/02/18 47,02
Pres. Venceslau – – 16/02/18 –
S. J. Rio Preto 147,00 estável 16/02/18 47,02
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 134,00 estável 16/02/18 42,86
Dourados 134,00 estável 16/02/18 42,86
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 130,00 estável 16/02/18 41,58
Araputanga 134,00 estável 16/02/18 42,86
Barra do Garças 133,00 estável 16/02/18 42,54
Cáceres 132,50 estável 16/02/18 42,38
Cuiabá 134,00 estável 16/02/18 42,86
Juara 130,00 estável 16/02/18 41,58
Juína 130,00 estável 16/02/18 41,58
Rondonópolis 134,00 estável 16/02/18 42,86
Tangará 134,00 estável 16/02/18 42,86
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 133,00 estável 16/02/18 42,54
Mineiros 131,00 estável 16/02/18 41,90
Palmeiras de Goiás 134,00 estável 16/02/18 42,86
Preço à vista.

Pr r$/@ diferença data uS$/@
Guarapuava 140,00 estável 16/02/18 44,78
Londrina 143,00 estável 16/02/18 45,74
Maringá 142,00 estável 16/02/18 45,42
Curitiba 144,00 estável 16/02/18 46,06
Ponta Grossa 143,00 estável 16/02/18 45,74
Umuarama 142,00 estável 16/02/18 45,42
Preço à vista.

mG r$/@ diferença data uS$/@
Triângulo Mineiro 142,00 estável 16/02/18 45,42
Norte de Minas 141,00 estável 16/02/18 45,10
Preço à vista.

Sc r$/@ diferença data uS$/@
Rio do Sul/Ibirama 150,00 estável 16/02/18 47,98
Chapecó 138,00 estável 16/02/18 44,14
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 – 16.02.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 136,00 estável 16/02/18 43,50
Araçatuba 133,00 estável 16/02/18 42,54
Lins 136,00 estável 16/02/18 43,50
Pres. Prudente 134,00 estável 16/02/18 42,86
Pres. Venceslau 137,00 estável 16/02/18 43,82
S. J. Rio Preto 134,00 estável 16/02/18 42,86
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 125,00 estável 16/02/18 39,98
Dourados 127,00 estável 16/02/18 40,62
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 120,00 estável 16/02/18 38,39
Araputanga 125,50 estável 16/02/18 40,14
Barra do Garças 125,00 estável 16/02/18 39,98
Cáceres 125,00 estável 16/02/18 39,98
Cuiabá 125,50 estável 16/02/18 40,14
Juara 123,00 estável 16/02/18 39,34
Juína 123,00 estável 16/02/18 39,34
Rondonópolis 125,50 estável 16/02/18 40,14
Tangará 125,50 estável 16/02/18 40,14
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 126,00 estável 16/02/18 40,30
Mineiros 125,00 estável 16/02/18 39,98
Palmeiras de Goiás 124,50 estável 16/02/18 39,82
Preço à vista

mercAdo Futuro do Boi Gordo - 16.02.2018

Vencimento  Fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Mar/18 145,35 0,45 467 67  

Abr/18 144,60 0,40 3 0  

Mai/18 144,65 0,40 2.141 914  

Jun/18 145,75 0,40 0 0  

Jul/18 148,50 0,15 0 21  

Ago/18 149,60 0,10 0 0  

Set/18 150,15 0,10 0 0 

Out/18 151,60 0,10 1.709 92

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

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

16/02/2018 1.176,06 0,82% 2,77% 365,35

15/02/2018 1.166,55 0,37% 1,94% 360,38

14/02/2018 1.162,24 -2,46% 1,57% 359,83

09/02/2018 1.191,60 0,53% 4,13% 360,22

08/02/2018 1.185,32 -0,25% 3,58% 361,16
Fonte: CEPEA

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


