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Expogrande 80 Anos resgata a tradição 
e foca no mercado e em evento técnicos

A Acrissul e a Embrapa Gado de Corte promovem no dia
6 de abril o 1º Fórum Rural Brasileiro, com sete palestras 
e dois debates sobre direito tributário, meio ambiente, 
crédito rural, tecnologias e muito mais.7 1º FÓRUM RURAL BRASILEIRO

RISCOS E OPORTUNIDADES PARA O FUTURO DO CAMPO

Participe da construção desse evento.

1º Fórum Rural Brasileiro põe 
Acrissul no centro de grandes
debates nacionais do agro

80ª EXPOGRANDE 

Com 22 leilões programados em sua agenda, a 
Expogrande deste ano conta com os bancos 
do Brasil e Sicredi para alavancar as ven-

das entre os dias 5 e 22 de abril. Além dos leilões, 
pavilhões da Expogenética com zebuínos, além de 
criatórios de outras raças estarão negociando ma-

trizes e reprodutores diretamente com o comprador. 
Uma agenda altamente técnica com dias de campo, 
workshops, palestras e debates compõe a agenda da 
Expogrande, que este ano comemora seus 80 anos 
de existência.

PÁGINA 6
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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
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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
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www.acrissul.com.br
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Leilão King Horse vende

égua a R$ 75 mil PÁGINA 16

Shows Expogrande
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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
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No ano em que a Exposição Agropecuária de 
Campo Grande - Expogrande completa 80 anos, 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) leva ao Parque de Exposições Laucídio Coe-
lho uma agenda diversifi cada e técnica, direcionada a 
produtores, estudantes e extensionistas. A feira aconte-
ce entre os dias 5 e 15 de abril em Campo Grande (MS).

O 1º Fórum Rural Brasileiro - riscos e oportunida-
des para o futuro do campo abre a programação no 
dia 6, sexta-feira. Com inscrições gratuitas, os partici-
pantes terão um espaço para debater “os valores e a 
importância do agro brasileiro, as oportunidades para 
o desenvolvimento sustentável e a necessidade de se 
manter a pesquisa agrícola com foco nas demandas 
do setor e da sociedade. Além de, fundamentalmente, 
ser um estímulo para o produtor atentar-se à gestão 
da propriedade, com um olhar nos investimentos para 
elevar a produtividade, a qualidade de vida de funcio-
nários e o cumprimento de legislações vigentes”, defi ne 
Luiz Orcírio Oliveira, um dos responsáveis pelo Fórum 
e pesquisador da Embrapa. 

Parceiros, Acrissul (Associação dos Criadores de 
Mato Grosso do Sul) e Embrapa trarão para o evento 
palestrantes como Cleber Oliveira Soares (Embrapa), 
Eduardo Riedel (Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul), Ana Amélia de Lemos (senadora/RS), Marcos Der-
zi (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-
Oeste/Sudeco), Xico Graziano (engenheiro agrônomo e 
articulista) e Roberto Coelho (produtor rural).

Orcírio destaca que por ser a Expogrande a mais 
tradicional feira agropecuária do Estado é um momen-
to ímpar para o encontro de produtores, em busca de 

VENTOSE
Programação técnica marca parti cipação 
da Embrapa na Expogrande 80 Anos
Embrapa Gado de Corte é parceiro da Acrissul na promoção do Fórum Rural Brasileiro 
e ainda do 16º Encontro de Ovinocultura; no dia 11 a empresa realiza ciclo de palestras

novas tecnologias, insumos, máquinas e implementos 
e agora discussões sobre o futuro do setor.

Ovinocultura 
O 16º Simpósio Sul-Mato-Grossense de Ovinocultura 

é realizado no dia 7 de abril, com o tema “Atualidades 
na seleção animal – como e para quê?”. “Já fi zemos 
uma abordagem sobre melhoramento genético no 
ano passado e queremos mostrar ao ovinocultor que 
melhorar seu plantel não é somente possível, como 
também é uma meta para atingir seus objetivos como 
criador”, afi rma um dos coordenadores, Fernando Al-
varenga Reis.

Ele explica que essa mudança passa pela profi ssio-
nalização, na qual é viável evoluir em número e qua-
lidade de rebanho e comercializar com maior valor 
agregado e coletivamente. Para atestar tais objetivos, 
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as apresentações são ao redor de assuntos como re-
gistro genealógico, características genéticas e seleção 
animal. Entre as palestrantes, Dayanne Martins Al-
meida, zootecnista radicada na Nova Zelândia, espe-
cializada em genética de alta performance. Almeida 
é gerente de pesquisa e desenvolvimento na Fazenda 
Wairere, uma das principais fornecedoras de genética 
ovina no País.

Segundo Reis está confirmada ainda a participação 
de duas comitivas. Uma composta por oito criadores 
da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos 
no Espírito Santo (ACCOES) e outra organizada pela 
empresa Cordeiros da Amazônia S/A. Ele integra ao 
lado do também pesquisador José Alexandre Agiova 
da Costa o Núcleo Regional Centro-Oeste de Ovino-
cultura da Embrapa, sediado na Capital. O Simpósio 
é uma realização da Associação Sul-mato-grossense 
de Criadores de Ovinos (Asmaco) e Embrapa. 

Palestras 
Por mais um ano, o Ciclo de Palestras está na Expo-

grande no dia 11, a partir das 14 horas. Já consolida-
do, pesquisadores abordarão o período da seca, com a 
intensificação do sistema de produção e o confinamen-
to. O melhoramento genético estará na pauta com os 
critérios de seleção e o cruzamento para a produção 
de novilhos precoces.

Os especialistas Luiz Orcírio Oliveira, Sérgio Ra-
poso, Leonardo Nieto e Gilberto Romeiro Menezes 
pretendem levar ao público informações técnico-
científicas que reforcem a viabilidade de se produzir 
mais com menos, tornando os sistemas eficientes e 
sustentáveis.

Para a coordenadora do Ciclo, Thaís Basso, a re-
alização de eventos técnicos, nesses moldes dentro 
da Expogrande, é mais um caminho para aproximar 
a pesquisa rural do produtor. A pesquisadora lembra 
que as vagas são gratuitas, porém limitadas.

Outro reforço de Basso são os parceiros na cons-
trução desses três encontros: Governo do Estado de 
MS, Sistema Famasul, Arco (Associação Brasileira de 
Criadores de Ovinos), UFMS (Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul), ABS, Zoomix, Servsal, Leiloboi, 
Senepol San, BRPec e Canal do Boi. 

SERVIÇO:
Informações: www.acrissul.com.br e www.embrapa.br/gado-

de-corte. (67) 3345-4200.

FOTO | EMBRAPA

Melhoramento e nutrição na seca são temas de palestra no dia 11
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Agronegócio S.A.

Leilões movimentam 80ª Expogrande até o dia 14 de abril
Ao todo estão programados 22 remates na agenda da feira agropecuária, entre bovinos de corte e de leite, ovinos, equinos e animais de traballho

No dia 4 de abril, a Acrissul 
(Associação dos Criadores 
de Mato Grosso do Sul) re-

toma os leilões já na 80ª Expogran-
de, no Parque Laucídio Coelho, com 
o 18º Leilão BPW. O evento começa 
às 19 horas, no Tatersal de Elite 2 
pela Leiloboi Leilões Rurais. Até o 
dia 15 no total serão realizados 22 
leilões, já que a Estância Orsi abriu 
o circuito da leilões da Expogran-
de com dois remates no dia 24 de 
março.

No dia 6 de abril, às 20 horas, no 
Tatersal de Elite 1, será realizado 
pela Corrêa da Costa Leilões Rurais 
o 4º Leilão Neloraço Matrizes e 19º 
Leilão Reprodutores. Já no dia 7 de 
abril estão programados o Leilão Ne-
lore IPB, às 12 horas, na Estância 
IPB, promovido pela Capitaliza Lei-

to o segundo será o Leilão Pérolas 
do Senepol, também às 20 horas, 
Tatersal de Elite 2. No dia seguin-
te, 10 de abril, teremos o 8º Leilão 
Agropecuária Menta, 20 horas, no 
Tatersal de Elite 1, promovido ela 
Leilogrande Leilões Rurais.

O dia 11 de abril reserva o 11º 
Leilão Reprodutores Nelore Pro-
genel, com horário ainda a definir, 
no Tatersal de Elite 1, promovido 
pela LN Leilões Rurais, e o Leilão 
10 Marcas, às 19 horas, no Tatersal 
de Elite 2, realizado pela Leilosat 
Leilões Rurais, ofertando 1,5 mil 
machos e fêmeas de criatórios de 
Mato Grosso do Sul. 

Já no dia seguinte, 12 de abril, 
temos o Leilão Senepol da São José, 
que será às 19 horas, no Tatersal de 
Elite 1, realizado também pela Lei-
losat Leilões Rurais, que oferecerá 
40 touros PO, e o Leilão de Corte 
Capitaliza, também às 19 horas, no 
Tatersal Elite 2, organizado pela Ca-
pitaliza Leilões Rurais.

No dia 13 de abril, serão realiza-
dos o 17º Leilão Bezerros do MS, às 
12 horas, no Tatersal de Elite 2, pro-
movido pela Leilosat Leilões Rurais, 
e Leilão de Cavalos Crioulos Caba-
nha Calidad, Cabanha Furna e Gené-
tica Aditiva, às 19 horas, no Tatersal 
de Elite 1, realizado pela Programa 
Leilões/Parceria Leilões Rurais. 

No dia 14 de abril, encerrando o 
circuito de leilões da Expogrande 
está agendado o 4º Leilão Girolando 
Top do Leite MS, 12 horas, no Tater-
sal de Elite 2, realizado pela Leilo-
grande Leilões Rurais. 

FOTOS | ARQUIVO VIA LIVRE

lões Rurais, o Leilão Brangus, às 20 
horas, no Tatersal de Elite 2, promo-

Resultados de leilões da Expogrande passam a balizar os preços do gado de reposição ao longo do ano

Expogrande é sempre uma grande oportunidade para quem quer investir em melhoramento genético

vido pela Leiloboi Leilões Rurais, e o 
Leilão Cavalo Pantaneiro, às 20 ho-
ras, no Tatersal de Elite 1, realizado 
pela Taquari Horse Leilões Rurais.

Para o dia 8 de abril, serão re-
alizados o Leilão Girolando Pé no 
Chão, às 12 horas, no Tatersal de 
Elite 1, promovido pelo Armando 
(Rebanho), enquanto às 12 horas 
tem o 17º Leilão VRJO, no Terra 
Nova, organizado pela Leiloboi Lei-
lões Rurais. O último do dia será o 
Leilão de Corte Capitaliza, marcado 
para as 18 horas, no Tatersal de Eli-
te 2, realizado pela Capitaliza Lei-
lões Rurais.

Em 9 de abril, uma segunda-feira, 

serão realizados dois leilões, sendo 
o primeiro o 31º Leilão MAX QM, 
programado para às 20 horas, no Ta-
tersal de Elite 1, promovido pela Ta-
quari Horse Leilões Rurais, enquan-
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ULGAMENTOSJ
Expogrande recebe etapa do ranking nacional de nelore
Raça terá quaro pavilhões e cerca de 250 animais inscritos na Expogrande deste ano; julgamento prossegue até o dia 8 de abril

FOTO | VIA LIVRE

FOTO | ARQUIVO VIA LIVRE

A 80ª Expogrande que será reali-
zada pela Acrissul (Associação dos 
Criadores de Mato Grosso do Sul) de 
5 a 22 de abril no Parque de Expo-
sições Laucídio Coelho, em Campo 
Grande (MS), vai receber, este ano 
uma etapa do Ranking do Circuito 
Nacional Nelore, promovido pela 
Nelore MS. Com a participação de 
mais de 250 animais da raça, cuja 
origem data de mil anos antes da 
era cristã, o evento começa com 
a entrada dos bovinos a partir de 
segunda-feira (2/4), prossegue até 
quinta-feira (5/4) com a pesagem, 
continua sexta-feira (6/4), sábado 
(7/4) e domingo (8/4) com o julga-
mento morfológico e termina no do-
mingo (8/4) com a premiação.

Na manhã do dia 2 de abril, o Pa-
vilhão A recebeu os animais da raça 
nelore que vieram da Fazenda Jato-
bá, localizada no município de Ita-
quiraí, a 409 km de Campo Grande.

Segundo o presidente da Acrissul, 
Jonatan Pereira Barbosa, neste ano 
a raça nelore terá quatro pavilhões 
dentro do Parque de Exposições 
Laucídio Coelho. “Tivemos de mon-

tar uma tenda extra para abrigar 
todos os animais dessa importante 
raça, que hoje tem um rebanho com 
mais de 100 milhões de cabeças no 
Brasil. No Estado, não podia ser di-
ferente, onde o Nelore é o retrato 
de uma raça que deu certo, criada 
ao natural, em plena harmonia com 
o meio ambiente”, pontuou.

O presidente da Nelore MS, Antô-
nio Celso Chaves Gaiotto, reforça o 
trabalho da entidade junto ao produ-
tor rural em prol do fortalecimento 
do agronegócio sul-mato-grossense 
e fortalecendo a cadeia da carne 
bovina, fomentando cada vez mais 
a raça. “Por isso, Campo Grande foi 
escolhida pela Nelore Brasil como 
uma das cidades que receberão as 
11 exposições oficiais do Ranking do 
Circuito Nacional da raça. E, nada 
mais justo, que o evento seja reali-
zado durante a Expogrande, a maior 
feira agropecuária do Estado e uma 
das maiores do Brasil”, destacou.

Regulamento geral
Pelo “Regulamento Geral de Cam-

peonatos e Competições Oficiais de 
Bovinos da Raça Nelore 2017/18”, 
o Circuito Nacional Nelore e Nelore 
Mocho conta com por 11 exposições 
oficiais definidas pelas diretorias da 
ACNB e da Expoinel e o Circuito Na-
cional de Exposições Nelore Mocho 
da ACNB composto por dez expo-
sições oficiais. Dessas, o expositor 
somará os sete melhores resultados 
mais a Expoinel Nacional, descar-
tando os outros resultados.

Os expositores e criadores conti-
nuarão disputando os campeonatos 
Liga dos Campeões e Super Copa. 
Para o ano calendário 2017/2018 
todos os participantes da Liga dos 
Campeões e da Super Copa no ano 

calendário 2016/2017 serão classi-
ficados conjuntamente e os dez me-
lhores criadores e os dez melhores 
expositores participarão da Liga 
dos Campeões no ano calendário 
2017/2018.

Para os próximos anos, primeiros, 
segundos e terceiros criadores/ex-
positores da Super Copa passam 
a competir na Liga dos Campeões 
do ano calendário seguinte, e oi-
tavos, nonos e décimos criadores/
expositores da Liga dos Campeões 
passam a competir na Super Copa 
do ano calendário seguinte, sem di-
visão de turnos no ano calendário 
do Ranking Nacional.

Expositores e Criadores que par-
ticiparem de três ou menos expo-

sições do Circuito Nacional Nelore 
terão suas pontuações automatica-
mente zeradas no Ranking Nacional. 
Assim, se o Expositor/Criador esti-
ver concorrendo na Liga dos Campe-
ões, no próximo ano calendário ele 
passará a participar da Super Copa.

Com mais de três criadores/expo-
sitores nesta situação, o critério de 
desempate para a definição de quem 
passará a participar da Super Copa 
no próximo ano calendário, será o 
resultado de cada um na Expoinel 
Nacional (o melhor resultado per-
manece na Liga dos Campeões). 
As exposições que compuserem o 
Circuito Nacional Nelore deverão 
obrigatoriamente ter seus leilões 
oficializados pela ACNB.Celso Gaiotto é presidente da Nelore MS

Nelore vem com novos critérios de julgamento e promete repetir a mesma pista pesada de outros anos
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XPOGRANDEE

Evento acontece dia 6 na Expogrande e traz grandes
personalidades do agronegócio nacional à Capital
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1º Fórum Rural Brasileiro põe 
Acrissul no centro de grandes
debates nacionais do agro

Senadora Ana Amélia e Xico Graziano estão entre as personalidades que farão palestra no Fórum dia 6

O Fórum Rural Brasileiro acon-
tece no dia 6 de abril, pro-
movido pela Acrissul e pela 

Embrapa Gado de Corte na 80ª Expo-
grande, exposição que acontece de 
5 a 22 de abril no Parque Laucídio 
Coelho. O foco do evento é abordar 
os riscos e as oportunidades do agro-
negócio, mediante os desafi os nacio-
nais e internacionais para a produ-
ção agrícola brasileira. 

Pensando diretamente nas questões 
que afetam o setor produtivo, o fórum 
vai trazer atualizações jurídicas e tri-
butárias, parâmetro econômico do se-
tor no mercado, estratégias de coope-
rativismo, estudos sobre remuneração 
dos serviços ambientais e debate sobre 
as questões agrárias, ambientais, indí-
genas e sustentáveis. 

Com agenda extensa e de suma im-
portância, a expectativa é reunir 150 
pessoas, entre produtores, técnicos, 
líderes rurais, autoridades civis, públi-
cas, de iniciativa privada, do terceiro 
setor e da mídia. 

O fórum também pretende mostrar 
a importância da soberania do Esta-
do e da sociedade na construção de 
políticas públicas para o agronegócio 
brasileiro. E ainda propor modelos de 
comunicação que melhorem a imagem 
do agronegócio no país.

Haverá mesa redonda para que 
os participantes exponham suas pro-
blemáticas vividas no setor. Entre os 
palestrantes teremos o engenheiro 
agrônomo, Xico Graziano; o diretor 
da Embrapa, Cleber Oliveira Soares; 

a senadora da República, Ana Amélia 
de Lemos; o secretário de Governo, 
Eduardo Riedel; o superintendente da 
Sudeco, Marcos Henrique Derzi; pes-
quisador da Embrapa, Gustavo Castro; 

e o pecuarista  Roberto F. Coelho, que 
fará o painel “Fazenda San Francisco 
- Caso de Sucesso”.

O evento será transmitido ao vivo 
pelo Canal do Boi e pela Nova Pecuária 
(facebook.com/novapecuaria ou pelo 

www.youtube.com/use/novapecuaria 

Mais informações e inscrições:
Acrissul (67) 3345-4200 e Embrapa 

Gado de Corte (3368-2000) e também 
pelo portal www.acrissul.com.br
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Taurino que há 18 anos vem 
sendo criado no Brasil, a raça 
senepol vai demonstrar a sua 

força durante a 80ª Expogrande, que 
será realizada pela Acrissul (Associa-
ção dos Criadores de Mato Grosso 
do Sul) de 5 a 22 de abril no Parque 
de Exposições Laucídio Coelho, em 
Campo Grande (MS). Além da expo-
sição de animais nos baias do Parque 
durante a maior feira agropecuária 
do Estado e uma das maiores do Bra-
sil, o Senepol ainda terá dois leilões 
– Leilão Pérolas do Senepol e Leilão 
Senepol da São José – e um simpósio.

A quantidade de eventos durante 
a Expongrande 2018 só confirmam o 
que todos já sabem: os números da 
raça impressionam e o crescimento 
é de 50% ao ano no Brasil, tanto na 
quantidade de animais quanto no de 
associados à Associação Brasileira 
dos Criadores de Bovinos Senepol 
(ABCB Senepol). Hoje, o rebanho 
Senepol brasileiro é o maior do 
mundo, com aproximadamente 25 
mil cabeças registradas na ABCB 
Senepol e 172 criadores, espalha-

dos por 14 Estados e no Distrito 
Federal.

Na feira, o principal evento será o 
1º Simpósio Dia do Senepol, que será 
realizado no dia 11 de abril, das 8 às 
18 horas, no auditório da Acrissul no 
Parque de Exposições Laucídio Coe-
lho. Promovido pela ABCB Senepol, 
o evento é uma oportunidade inédita 
para criadores, técnicos, investido-
res da pecuária nacional e interes-
sados em ingressar na raça ouvirem, 
conhecerem e compartilharem con-
ceitos desse taurino adaptado, que 
tem impressionado o Brasil por sua 
rusticidade e, principalmente, por 
proporcionar 100% de heterose, ex-
clusivamente a pasto, em programas 
de cruzamento industrial.

O sucesso da raça não deixa de 
conquistar apreciadores em todos os 
cantos do Brasil e, em Mato Grosso 
do Sul, um dos criadores é o cantor 
e compositor Almir Sater, que aponta 
o temperamento e a beleza do animal 
como fundamentais para sua esco-
lha. “Eu queria um gado tranquilo 
e de fácil manejo para criar solto no 

Dia do Senepol acontece no dia 10 de abril, promovido pela 
associação brasileira da raça;  dia 11 tem o Encontro Feminino

Senepol mostra o peso da 
raça na Expogrande 2018

GENDE-SEA

Pantanal. Animais que me dessem 
tranquilidade para caminhar nos 
pastos, apartar e cuidar. Apresen-
taram-me o Senepol, achei bonito e 
procurei saber mais da raça. Gostei 
do que ouvi e entrei na atividade”, 
conta.

Histórico
Em 2000 vieram os primeiros ani-

mais para o Brasil, importados dos 
melhores rebanhos dos EUA e das 
Ilhas Virgens (Saint Croix). A impor-
tação inicial envolveu dois líderes ge-
néticos da raça e as melhores fêmeas 
Senepol com provas fantásticas. Gra-
ças a esta genética, os selecionado-
res brasileiros multiplicou a qualida-
de fazendo do Brasil um celeiro da 
genética mundial.

Venda direta da Senepol San e shopping do cavalo crioulo são destaques em MS
Senepol SAN selecionou para ven-

da 10 fêmeas, que foram criadas e 
recriadas a pasto no Pantanal. Den-
tre elas 4 fêmeas que foram avalia-
das pelo Prova de Avaliação de De-
sempenho a Pasto do Senepol (PADS 
- a única prova a pasto da raça), e fo-
ram classificadas como superiores.

Todas filhas de touros bem ava-

liados como HBC Rondon 43k, WC 
98N, WC 173, Razor da Lasa e As-
tral da SAN FIV. Algumas são ne-
tas da Baton 1627 da Stéfani, da 
HBC 7464 113G, e da Tambacounda 
da Lasa, conhecida como Lasa 90, 
campeã de produção de oócitos 
no Centro-Oeste, todas doadoras 
provadas na SAN. Veja os lotes no 

site http://senepolsan.com.br/expo-
grande.

A Cabanha Crioulo Onça-Pintada 
ofertará, na fazenda, no dia 26 de 
maio, durante o 1º Crioulaço, 10 ani-
mais da raça crioula, todos doma-
dos para o laço comprido, esporte 
equestre mais forte do MS.

Os destaques dos animais vão 

para a Habilidosa da Hulha Negra, 
campeã de Crioulaço em Bento 
Gonçalves (RS), filha do registro de 
mérito TJ HIJO DEL SENÛELO. E 
também a Galega da Onça-Pintada, 
potra de pelagem diferenciada, pou-
co encontrada em MS. Tobiana de 
olhos azuis, boa de garupa, domada 
e muito prática no laço comprido, 



DATA/HORA EVENTO LOCAL TRANSMISSÃO

01/04 • 20h LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE VIRTUAL CANAL DO BOI

04/04 • 20h 16º. LEILÃO GADO DE CORTE MULHERES BPW ACRISSUL INTERNET/SITE LEILOBOI

07/04 • 20h LEILÃO BRANGUS FORTE ACRISSUL AGROBRASIL

08/04 • 13h 19ª LEILÃO REPRODUTORES VRJO & CONVIDADOS TERRA NOVA CANAL DO BOI

08/04 • 20h LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE VIRTUAL CANAL DO BOI

15/04 • 20h LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE VIRTUAL CANAL DO BOI

19/04 • 20h LEILÃO ESPECIAL DE CORTE - BELA VISTA/MS SINDICATO RURAL INTERNET/SITE LEILOBOI

21/04 • 13h LEILÃO DE CORTE BR 262 - ANASTÁCIO/MS SINDICATO RURAL INTERNET/SITE LEILOBOI

22/04 • 20h LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE VIRTUAL CANAL DO BOI

26/04 • 20h LEILÃO PRODUTOR DE QUALIDADE - JARDIM/MS EXPO JARDIM AGROBRASIL TV

28/04 • 13h 57º LEILÃO LEILOBOI FAZ. NOVO HORIZONTE FAZ. NOVO HORIZONTE AGROBRASIL

29/04 • 20h LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE VIRTUAL CANAL DO BOI

A B R I L / 2 0 1 8

BAIXE O APP

DISPONÍVEL: ANDROID E iOS
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RÉDITOC

No estande haverá atendimento e captação de novos associados; 
tem linhas para custeio agrícola e pecuário e até para aquisição 
de equipamentos para produção de energia solar

Sicredi disponibilizará 
R$ 50 milhões em recursos 
durante a 80º Expogrande

FOTO | DIVULGAÇÃO

Sicredi tem linhas de crédito para aquisição de matrizes e reprodutores durante a Expogrande

Dentro da maior feira agrope-
cuária do Centro-Oeste, a Si-
credi Campo Grande, chega 

para estreitar relacionamento co-
mercial com os visitantes e disponi-
bilizará linhas de crédito especiais 
para fomento do agronegócio. Para 
a 80º edição da Expogrande serão 
liberados R$ 50 milhões em recur-
sos, através da Central Sicredi Brasil 
Central, para investimento do pro-
dutor rural.

No estande, posicionado ao lado 

do Tatersal de Elite 1, o público terá 
acesso as linhas de investimento, de 
custeio agrícola e pecuário, recursos 
do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES) 
e Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Centro-Oeste (FCO) e 
a mais nova linha de crédito para a 
aquisição de equipamentos para a 
produção de energia solar.

Essas linhas de crédito estarão à 
disposição para aquisição de matrizes 
e reprodutores, máquinas e equipa-

mentos agropecuários e demais insu-
mos para a atividade rural, placas de 
energia fotovoltaica, além de linhas de 
crédito específicas para os leilões da 
feira. Segundo o gerente de desenvol-
vimento de negócios da Sicredi Cam-
po Grande, Douglas Piovesan, a linha 
criada para os leilões proporcionará 
aos interessados em adquirir animais 
na Expogrande uma maior assertivida-
de e agilidade. “Na batida do martelo o 
comprador terá a segurança e rapidez 
na liberação de crédito”, conclui.    

O Presidente da Sicredi Campo 
Grande, Antonio Kurose, lembra 
que a Cooperativa foi constituída 
por pequenos e médios produtores 
e estar na Expogrande é uma forma 
de continuar apoiando o agronegócio 
no Mato Grosso do Sul. “Priorizamos 
nosso cooperado e queremos estar 
onde ele está, sempre oferecendo 
os melhores produtos e serviços. 
O Sicredi é um grande parceiro do 
produtor rural e um fomentador de 
novos negócios”, declarou.

Venda direta da Senepol San e shopping do cavalo crioulo são destaques em MS

filha do BT Original II, reprodutor 
tobiano reservado campeão adulto 
em morfologia em Quaraí (RS) em 
2008.

SERVIÇO:
Para mais informações entrar em 
contato pelo whats-app (67) 
9-9958-5841

FOTO | DIVULGAÇÃO

Senepol San cria e recria animais para reprodução totalmente a pasto no Pantanal de MS
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edição de conteÚdo: ViA liVre comunicAção

canal 183 da net pelo Agrobrasil tV

Expogrande 80 Anos homenageia “Seu 

Uru” com o selo postal comemorativo

WWW.AcriSSul.com.Br

Como faz tradicionalmente todos 
os anos, a Acrissul (Associação dos 
Criadores de Mato Grosso do sul), 
homenageia uma personalidade do 
agronegócio com o selo postal oficial 
da Expogrande. Este ano o homena-
geado da entidadade é Acelino Ro-
berto Ferreira, o seu Uru, como era 
mais conhecido por todos. 

Natural de Sidrolândia o pecua-
rista, Acelino Roberto Ferreira, nas-
ceu no dia 17 de março de 1920 na 
fazenda limoeiro e faleceu no dia 8 
de janeiro deste ano. Mais conheci-
do como  “Seu Uru”, ele deixou um 
legado de intensa luta pelo agronegó-
cio em Mato Grosso do Sul. Foi pre-

sidente da Acrissul no ano de 1977, 
sendo escolhido pela entidade como 
personalidade a ser homenageada em 
2018 com o selo postal.

Criado no campo por seus pais, 
Evaristo Roberto Ferreira e Perci-
liana Barbosa Ferreira, começou 
trabalhando na compra e venda de 
gados. Em 1952 comprou sua pri-
meira propriedade que era parte da 
Fazenda Quitandinha.

Um ano depois, em 1953, partici-
pou pela primeira vez da Expogran-
de com apenas duas bezerras de raça 
indubrasil. Na época os animais 
foram transportados de trem de Si-
drolândia para Campo Grande.

No ano de 1954, Acelino se ca-
sou com Dalva Malaquias Ferreira 
com quem teve três filhas: Valda, 
Vânia e Celina. Homem íntegro 
exerceu o mandato de prefeito de 
Sidrolândia de 1961 à 1963.

Sempre ligado ao agronegócio, 
Seu Uru fazia questão de participar 
das exposições, no início com gado 
indubrasil e gir e depois com o gado 
nelore. Durante uma exposição em 
Uberaba, com seu Toro “Ricaço”, 
conquistou o título de reservado 
grande campeão. A partir de então 
formou seu plantel de raça Nelore, 
adquirindo animais de grandes cria-
dores dentre eles seu amigo Rubico 

Pecuarista, que faleceu no dia 8 de janeiro deste ano, presidiu a Acrissul no mandato de 1977 a 1979

Carvalho.  A cerimônia de oblitera-
ção do selo postal, com a presença de 
familiares, acontecerá durante a aber-
tura oficial da 80ª Expogrande, no dia 
5 de abril, às 19:30 horas, no Tatersal 
de Elite I “Fábio Zahran, no Parque 
de Exposições Laucídio Coelho.

Mais informações:
(67) 3345-4200

A Acrissul (Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul) vai 
promover, no próximo dia 6 de abril, 
a tradicional cavalgada pelas ruas de 
Campo Grande para divulgar a 80ª 
Expogrande, que será realizada de 
5 a 22 de abril no Parque de Expo-
sições Laucídio Coelho, em Campo 
Grande (MS). A concentração para 
o evento, do qual poderão partici-
par adultos e crianças, começará às 
13 horas e a cavalgada deve iniciar 
por volta das 15 horas, divulgando 
a maior feira agropecuária de Mato 
Grosso do Sul e uma das maiores 
do Brasil. 

A inscrição para o evento é gra-

tuita, bastando que o participante 
leve a GTA (Guia de Trânsito Ani-
mal), acompanhada dos exames de 
mormo e anemia infecciosa equi-
na.

Segundo o diretor da Acrissul, 
Nilson Ricartes, um dos organizado-
res do evento, a tradicional cavalgada 
que cruza as ruas da Capital terá a 
participação dos policiais militares 
que integram o 1º Esquadrão Inde-
pendente de Polícia Militar Montada 
(1º EIPMMont), com sede em Cam-
po Grande (MS). 

Na edição deste ano da cavalga-
da, os cavaleiros sairão da sede do 1º 
Esquadrão Independente de Polícia 

Acrissul promove dia 6 de abril a cavalgada da Expogrande

ACRISSULACRISSUL

Militar Montada (1º EIPMMont), 
localizada nos altos da Avenida 

Mato Grosso, dentro do Parque das 
Nações Indígenas, de onde se deslo-
carão até a Avenida Afonso Pena, 
indo até a Rua 14 de Julho e, de lá, 
até à Rua Dom Aquino, de onde vão 
até a Avenida Calógeras, chegando 
até a sede do Parque de Exposições 
Laucídio Coelho, na Rua Américo 
Carlos da Costa. “A cavalgada, além 
de divulgar a Expogrande, também 
resgata a tradição de amigos e fami-
liares andarem juntos a cavalo”, re-
cordou Jonatan Barbosa, presidente 
da Acrissul.

Mais informações e inscrições:
(67) 3345-4200
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Conhecido pela alta resistên-
cia em virtude das origens nos 
desertos do Oriente Médio, onde 
as temperaturas são altíssimas 
durante o dia e baixíssimas du-
rante a noite, o cavalo árabe vai 
mostrar toda a sua força durante 
a 80ª Expogrande, que será rea-
lizada pela Acrissul (Associação 
dos Criadores de Mato Grosso do 
Sul) de 5 a 22 de abril no Parque 

de Exposições Laucídio Coelho, 
em Campo Grande (MS).

De 6 a 8 de abril, o Parque 
de Exposições Laucídio Coelho 
será palco da 19ª Expogrande 
Arabian Show, que é realizada 
pela ACCA/MS (Associação dos 
Criadores de Cavalo Árabe de 
Mato Grosso do Sul) e abre as 
exposições dos animais da raça 
no Brasil. Além disso, o evento 

Expogrande Arabian Show 2018 
mostra a força do árabe em MS

Cavalo pantaneiro terá agenda
com julgamento e leilões da raça

Cavalo crioulo terá julgamento e
disputa de provas na Expogrande

também conta com o julgamento 
morfológico desses espetaculares 
equinos, programado para os dias 
7 e 8 de abril, sempre a partir das 8 
horas, na Pista de Julgamento Cen-
tro Equestre Acrissul, com o juiz 

O cavalo pantaneiro terá uma 
programação exclusiva na 80ª Ex-
pogrande. Graças ao bom trabalho 
desenvolvido pela ACCP-MS (As-
sociação de Criadores de Cavalo 
Pantaneiro de Mato Grosso do 
Sul), os animais da raça ganha, ano 
após ano, mais espaço nos eventos 
agropecuários do Estado e na Ex-
pogrande 2018 isso não poderia ser 
diferente. A agenda do Cavalo Pan-
taneiro durante a feira será de 5 a 7 
de abril, começando pelo julgamen-

to morfológico e terminando pelo 
leilão de equinos da raça originária 
do Pantanal.

No dia 5 de abril começa o jul-
gamento morfológico no Parque 
de Exposições Laucídio Coelho, 
quando especialistas em equinos 
farão análise técnica dos cavalos, 
o que tende a valorar os animais 
para comercialização. No mesmo 
dia, na pista de provas, também 
dentro do Parque, teremos as pro-
vas equestres para testar a manea-

norte-americano Johnny Downing.
Dono de um rebanho com 

mais de três mil cabeças de san-
gue árabe (Puro Sangue Árabe, 
Cruza-Árabe e Anglo-Árabe), 
Mato Grosso do Sul é o 4º Esta-
do do País em número de animais 
da raça. Acostumados com clima 
seco e quente, os cavalos árabes 
têm um grande vigor físico e óti-
mo desempenho na lida com re-
banhos, até mesmo no trabalho 
de longa duração, combinações 
perfeitas que fizeram desses equi-
nos os preferidos dos criadores no 
Estado.

bilidade dos animais, quando, em 
uma prova de extrema destreza e 
companheirismo, dois cavaleiros 
devem apartar o gado em ordem 
numérica pré-determinada pelo 
árbitro em menor tempo.

No dia 6 de abril, terá a conti-

nuidade do julgamento morfológi-
co do cavalo pantaneiro, ainda na 
Pista do Cavalo Pantaneiro, que 
fica próxima ao Pavilhão de Equi-
nos Luciano Leite de Barros, no 
Parque de Exposições Laucídio 
Coelho. Também no mesmo dia 
será dada continuação às provas 
equestres na pista de provas e, no 
período da noite, teremos a apre-
sentação especial do cavalo pan-
taneiro, na pista de bovinos. Já no 
dia 7 de abril, para encerrar a pro-
gramação da raça na Expogran-
de 2018, teremos, às 20 horas, o 
Leilão do Cavalo Pantaneiro, no 
Tatersal de Elite 1, realiado pela 
Taquari Horse Leilões Rurais.

FOTO | ARQUIVO | ROBERTO MATTOS

FOTO | ARQUIVO | FÁBIO PELEGRINI

FOTO | ARQUIVO | VIA LIVRE

Mais uma vez o cavalo crioulo 
vai marcar presença na Expogran-
de. De acordo com o Núcleo de 
Criadores de Cavalos Crioulos em 
Mato Grosso do Sul (NCCCMS), 
um dos principais motivos para o 
crescimento da raça vem sendo a 
busca de animais para a disputa 
de provas equestres, especialmen-
te para a modalidade do laço, que 
vem sendo um dos destaques na 
região.

Além disto, há um maior in-
vestimento dos criadores em ge-
nética de qualidade dos animais 
que hoje participam de mostras e 
exposições da raça crioula e isso 
tem também ampliado a imagem 
do cavalo crioulo em Mato Gros-
so do Sul, que também vem sendo 
usado na pecuária extensiva pela 
sua habilidade e rusticidade no 
trabalho a campo. A participação 
dos cavalos crioulos na Expogran-

de começa no dia 12 de abril com 
a concentração dos machos, pros-
segue com a inauguração da pista 
de mangueira e demonstração de 
ranch sorting e termina com a ad-
missão dos animais para morfolo-
gia passaporte.

No dia 13 de abril, tem início a 
morfologia passaporte e a continu-
ação do julgamento morfológico, 
sendo que no período noturno tem 
o Leilão União da Raça Crioula, 
enquanto no dia 14 de abril serão 
conhecidos os grandes campeões 
da morfologia passaporte e depois 
será feita a entrega dos prêmios. 
Conhecidos por suportarem o in-
tenso frio e também o calor desgas-
tante, os cavalos crioulos passaram 
por quatro séculos de adaptação e 
de evolução, que lhes possibilita-
ram adquirir características únicas 
e próprias no meio ambiente sul-
americano.
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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)

Expogrande: 80 Anos de história 
e dedicação ao agronegócio de MS

A Acrissul (Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul) pro-
move de 5 a 22 de abril a nossa Ex-
pogrande. Em 2018, ano em que a 
feira realiza sua 80ª edição, a Acris-
sul trabalha para consolidar a mais 
tradicional feira agropecuária do 
Centro-Oeste brasileiro como a mais 
expressiva vitrine da produção rural 
sul-mato-grossense. Relevância esta 
destacada pelas grandes oportuni-
dades de negócios que a feira pro-
porciona a seus expositores. 

A presença de instituições fi nan-
ceiras com oferta de crédito abun-
dante para compras durante a Ex-
pogrande já está garantida. A feira 
deste ano já está com sua agenda 

de leilões totalmente lotada. Serão 
22 remates de equinos e animais de 
trabalho, além de ovinos, matrizes 
e reprodutores de elite das mais di-
versas raças de carne e leite, além 
de leilões de corte que irão ofertar 
milhares de animais  para o mer-
cado de reposição, o que coloca a 
Expogrande no calendário como 
referência para o mercado de gado 
magro durante o resto do ano.

O agronegócio sul-mato-grossen-
se, como é público, produz uma das 
melhores genéticas do País, notada-
mente no setor de gado de corte. 
E essa qualidade poderá ser vista 
durante os 18 dias de exposição de 
gado tanto de elite quanto comer-

cial na pista de julgamento do Par-
que de Exposições Laucídio Coelho 
e também nos pavilhões no interior 
do recinto, muitos deles destinados 
à negociação direta entre vendedor 
e comprador.

A relevância da feira para o 
agronegócio em geral tem atraído 
a atenção de grandes expositores 
tanto de produtos destinados à pe-
cuária quanto para a agricultura, 
principalmente devido ao fato de 
que tem evoluído sobremaneira o 
uso de sistema de integração, o que 
atrai consequentemente para a ex-
posição, as inovações tecnológicas 
no campo da mecanização que tanto 
o campo demanda. Este ano com a 
participação do Banco do Brasil, Su-
deco e Sicredi. 

Para este ano a Feira inovou tra-
zendo um evento de repercussão 
nacional para a sua agenda. É o 
1º Fórum Rural Brasileiro, voltado 
para produtores rurais, lideranças, 
técnicos, pesquisadores, acadêmicos 
e imprensa, que traz em sua progra-
mação a participação de personali-
dades de renome nacional, tanto 

nos campos políticos, científico e 
da produção.

A Expogrande é a festa mais 
esperada de Mato Grosso do Sul, 
com expectativa de atrair 250 mil 
visitantes. Durante o evento, alunos 
da redes pública de ensino visitam 
o Parque Laucídio Coelho para co-
nhecer de perto a vida do campo. 
É também uma oportunidade de o 
visitante saborear da rica culinária 
do Estado, viajando por inúmeras 
culturas através da gastronomia à 
disposição na Alameda Gourmet.

Por fi m e não menos importante, 
a Expogrande tem investido esforços 
para manter a agenda cultural da fei-
ra como manda a tradição – com sho-
ws de artistas de renome nacional, 
com espaço garantido para os pratas 
da casa, revelando inúmeros talen-
tos para o Brasil. Com isso, garante 
também lazer e entretenimento para 
toda a sociedade sul-mato-grossense, 
facilitando a visita pública em dias 
com entrada franca, o que permite 
uma maior interação entre as comu-
nidades urbanas e rurais. 

Uma boa Expogrande a todos.
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“Casa do Produtor de Leite” será inaugurada na Expogrande
A partir deste mês de abril, os cria-

dores de raças bovinas leiteiras de Mato 
Grosso do Sul passam a contar com um 
espaço voltado exclusivamente para fo-
mentar a união da categoria com foco 
na melhoria do mercado do leite no 
Estado. Trata-se da “Casa do Produtor 
de Leite”, que será inaugurada nesta 
quinta-feira (5/4) no Parque de Expo-
sições Laucídio Coelho, em Campo 
Grande (MS), logo depois da cerimônia 
de abertura da 80ª Expogrande, que será 
realizada pela Acrissul (Associação dos 
Criadores de Mato Grosso do Sul) de 5 
a 22 de abril.

Segundo o presidente da Acrissul, 
Jonatan Pereira Barbosa, a “Casa do 
Produtor de Leite” vai atender aos an-
seios do segmento da pecuária leiteira 
sul-mato-grossense. “Esse espaço vai 
abrigar os núcleos de criadores de to-

das as raças leiteiras do nosso Estado. 
Estamos falando do gir, da holandesa, 
do girolando, do sindi, do jersey e das 
outras raças também. Por isso, nada 
mais oportuno que essa Casa funcione 
dentro do Parque de Exposições Laucí-
dio Coelho”, pontuou.

Já o presidente do Núcleo dos Cria-
dores de Girolando de Mato Grosso do 
Sul, Marcelo Real, revela que a Casa do 
Produtor Leite é uma ideia que nasceu 
entre os criadores da raça girolando no 
Estado e em parceria com a Acrissul. 
“Nós entendemos que faltava um es-
paço para reunir os criadores das raças 
leiteiras e destinado a discutir pautas 
técnicas, comerciais, políticas e, princi-
palmente, estratégicas”, declarou.

Ele acrescenta que o objetivo final 
é sempre melhorar o mercado do leite 
em Mato Grosso do Sul. “A Casa do 

Produtor de Leite é um projeto pioneiro 
no nosso Estado e no local esperamos 
reunir os criadores de todas as raças 
leiteiras criadas nas propriedades rurais 

sul-mato-grossenses. Eles serão muito 
bem-vindos para que juntos possamos 
unir as nossas forças e traçar metas de 
crescimento da atividade”, afirmou.

FOTO | SUELEN MORALES | DA ASSESSORIA DA EXPOGRANDE

Casa do Produtor de Leite irá reunir todos os núcleos de criadores de raças leiteiras do Estado
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Apoio:

08:00 – Inscrições e cadastramentos;

08:15 - Abertura: Presidente Jonatan Barbosa;

08:30 – Dr. Cleber Oliveira Soares – Diretor EMBRAPA;

“Inovações tecnológicas para o agronegócio”

09:15 – Dr. Eduardo Riedel – Secretário de Governo MS;

“Desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente”

10:00 – Coffee Break;

10:15 –  Ana Amélia de Lemos – Senadora da República;

“O agronegócio brasileiro no Congresso Nacional?”

11:00 – Mesa redonda.

12:00 - ALMOÇO

PROGRAMAÇÃO

ANOTE NA AGENDA
6 DE ABRIL

1º FÓRUM RURAL
BRASILEIRO

ACRISSUL
Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul

Realização:

Inscrições: 
www.embrapa.br/gado-de-corte

www.acrissul.com.br

13:30 –  Marcos Henrico Derzi – Superintendente

SUDECO - “Ações da SUDECO para o desenvolvimento
do Centro Oeste”

14:00 – Dr. Gustavo Castro – Pesquisador EMBRAPA;
“Uso do solo e preservação ambiental – desafios e
oportunidades para o agronegócio brasileiro”;

14:45 –  Xico Graziano – Engenheiro Agrônomo;
“Importância, entraves e desafios do agronegócio no
Brasil”

15:30 –  Roberto F. Coelho: Caso Sucesso -  Fazenda 
San Francisco;
“Desenvolvimento sustentável no Pantanal”

16:00 – 17:00 – Mesa Redonda.
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Serão 90 Machos com iABCZ 
médio Top 1,80% e 15 Fêmeas 
especiais que serão leiloados dia 
21 de abril, a partir das 14H. As 
atividades começarão às 9H30m, 
com a  mostra dos animais que se-
rão leiloados. Na sequência, serão 
proferidas duas palestras. Luiz An-
tonio Josahkian, Superintendente 
Técnico da Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu (ABCZ), vai 
apresentar o programa de melho-
ramento da entidade para a raça 
(PMGZ) e a ferramenta EPMU-
RAS®. E Heverardo de Carvalho, 
presidente da Alta Genetics, vai 
falar sobre as perspectivas para o 
mercado de sêmen.

A Genética Nelore CEN com-
pleta em 2018 cinquenta e três 
anos de seleção e melhoramento 
do gado Nelore. Comandado pelo 
pecuarista Carlos Eduardo Nova-
es, o Cadu, o criatório seleciona re-
produtores e matrizes na Fazenda 
Crioula, em Valparaíso (SP). Carlos 

Nelore CEN leiloa 105 animais 
em tradicional evento da pecuária

Eduardo Novaes é uma referência 
brasileira na seleção de reproduto-
res e seu rebanho é avaliado pelo 
PMGZ da Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu (ABCZ)e 
pela Associação Nacional de Cria-
dores e Pesquisadores (ANCP). 

 
SERVIÇO:
O leilão vai começar às 14 horas e 

terá a transmissão do Canal do Boi.

As empresas Madeza e Floresta 
Verde fecharam uma parceria com a 
Acrissul (Associação dos Criadores 
de MS), para expor o showroom de 
seus produtos na Expogrande. A em-
presa trabalha com a comercialização 
de madeira bruta e também com a 
construção de casas de madeira pré-
moldada. Na parceria, a Acrissul irá 
trabalhar para que os bancos do Sis-
tema Financeiro da Habitação abram 
linhas de crédito especiais para que 
associados da entidade possam ad-
quirir casas financiadas e também 
com um bônus que será um desconto 
a ser concedido. 

“Pela primeira vez na Expogran-
de nos sentimos honrados em parti-
cipar logo na comemoração de seus 
80 anos. Nosso objetivo é conquistar 
o público do campo e ampliar o le-
que de clientes que atualmente é mais 
urbano”, comenta o proprietário da 
Madeza, Ademilson Nakazato.

“Construção rápida, limpa e espe-

cializada. Construímos casas de ma-
deiras ou alvenaria com o desenvolvi-
mento de projetos, acompanhamento 
profissional e execução. O cliente não 
precisa se preocupar com nada”, ga-
rante Nakazato.

A Madeza e Floresta Verde atu-
am com uma linha de produtos 
de alta qualidade e um método de 
construir mais rápido e eficaz. “Tra-
balhamos com as madeiras peroba, 
cambará, sucupira, aroeira e cham-
pagne. Além disso, oferecemos o 
menor preço em madeiramento da 
cidade,  mão de obra com menor 
custo e entregamos a obra acabada 
no prazo que combinarmos”, expli-
ca o proprietário da Floresta Verde, 
Leonardo Nakazato.

Outros serviços também estão à 
disposição dos clientes como decks, 
pergolados, galpões, varandas, telha-
dos, vigas, caibros, ripões e madeiras 
em geral.

Além disso, cliente pode optar por 

XPOGRANDE 2018E
Madeza e Floresta Verde 
oferecem na Expogrande solução 
rápida e eficiente para construções

FOTO | SUELEN MORALES | DA ASSESSORIA DA EXPOGRANDE

Casa de madeira pré-moldada em construção na Expogrande vai permanecer no Parque

financiamento junto ao banco em até 
60 vezes, pagamento pelo Constru-
card ou BNDS em 48 vezes, cartão 
de crédito em 12 vezes, cheque em 4 
vezes ou pagamento à vista.

 Mais informações pelos telefones: 
(67) 3347-0866 (Floresta Verde), (67) 
3388-9738 (Madeza), (67) 99875-0100 
(Ademilson Nakazato) ou (67) 99100-
2818 (Leonardo Nakazato).

Pecuarista Carlos Eduardo Novaes, o Cadu



Não deixe para a última hora. 
Prazo termina dia 31 de maio. 

IMPRORROGÁVEL

Procure quem realmente entenda 
e evite problemas no futuro
Outros serviços prestados pela empresa:

  Projeto de Supressão Vegetal;
  Projeto de Corte de Árvores Nativas Isoladas - CANI;
  Projeto de Aproveitamento de Material Lenhoso;
  Projeto de Queima Controlada;
  Projeto de Plantio de Florestas;
  Projeto de Recuperação de Áreas Degradas e ou Alteradas
 PRADA.
 Projeto de Barragem;
  Projeto de Irrigação por Aspersão ou Inundação;
  Projeto de Aquicultura - Tanque Escavado ou Tanque Rede;
  Projeto de Confinamento Bovino;
  Projeto de Licenciamento de Mini-Usina Hidrelétrica e 
 Pequena Usina Hidrelétrica - PCH;
  Projeto de Dragagem;
  Projeto de Construção de Ponte de Madeira e ou Concreto;
  Projeto de Frigorífico de Animais de Pequeno, 
 Médio e Grande Porte.

Eng° Rogério de Medeiros  
CREA/MS n° 7310

Rua Hermelita de Oliveira Gomes, 959
Bairro Santa Fé - Campo Grande/MS

Fone/Fax: (67) 3326-7427 / 99629-3605 
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Indicadores
mercAdo fíSico do Boi Gordo - 02.04.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 142,00 estável 02/04/18 45,42
Araçatuba 143,00 estável 02/04/18 45,74
Lins 143,00 estável 02/04/18 45,74
Pres. Prudente 144,00 estável 02/04/18 46,06
Pres. Venceslau 144,50 R$ 3,50 02/04/18 46,22
S. J. Rio Preto 141,00 estável 02/04/18 45,10
Prazo 30 dias.
MS R$/@ Diferença Data US$/@

campo Grande 134,50 r$ 1,50 02/04/18 43,02
Dourados 137,00 R$ 1,00 02/04/18 43,82
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 130,00 estável 02/04/18 41,58
Araputanga 134,00 -R$ 1,00 02/04/18 42,86
Barra do Garças 133,00 estável 02/04/18 42,54
Cáceres 133,00 estável 02/04/18 42,54
Cuiabá 135,00 estável 02/04/18 43,18
Juara 132,00 estável 02/04/18 42,22
Juína 130,00 estável 02/04/18 41,58
Rondonópolis 135,00 estável 02/04/18 43,18
Tangará 135,00 estável 02/04/18 43,18
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 132,00 estável 02/04/18 42,22
Mineiros 131,00 estável 02/04/18 41,90
Palmeiras de Goiás 133,00 -R$ 1,00 02/04/18 42,54
Preço à vista.

Pr r$/@ diferença data uS$/@
Guarapuava 143,00 estável 02/04/18 45,74
Londrina 143,00 estável 02/04/18 45,74
Maringá – – 02/04/18 –
Curitiba 142,00 estável 02/04/18 45,42
Ponta Grossa 140,00 estável 02/04/18 44,78
Umuarama 142,00 estável 02/04/18 45,42
Preço à vista.

mG r$/@ diferença data uS$/@
Triângulo Mineiro 139,00 -R$ 1,00 02/04/18 44,46
Norte de Minas 139,00 estável 02/04/18 44,46
Preço à vista.

Sc r$/@ diferença data uS$/@
Rio do Sul/Ibirama 150,00 estável 02/04/18 47,98
Chapecó 138,50 estável 02/04/18 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 – 02.04.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 133,00 estável 02/04/18 42,54
Araçatuba 136,00 estável 02/04/18 43,50
Lins 132,00 estável 02/04/18 42,22
Pres. Prudente 130,00 estável 02/04/18 41,58
Pres. Venceslau 132,00 estável 02/04/18 42,22
S. J. Rio Preto 131,00 estável 02/04/18 41,90
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 124,50 R$ 2,50 02/04/18 39,82
Dourados 130,00 estável 02/04/18 41,58
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 121,50 estável 02/04/18 38,87
Araputanga 126,00 estável 02/04/18 40,30
Barra do Garças 125,00 R$ 1,00 02/04/18 39,98
Cáceres 125,00 estável 02/04/18 39,98
Cuiabá 127,00 R$ 0,50 02/04/18 40,62
Juara 122,00 -R$ 1,00 02/04/18 39,03
Juína 122,00 estável 02/04/18 39,03
Rondonópolis 126,00 estável 02/04/18 40,30
Tangará 127,00 R$ 0,50 02/04/18 40,62
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 124,00 estável 02/04/18 39,66
Mineiros 125,00 R$ 2,00 02/04/18 39,98Preço à 
vista

mercAdo futuro do Boi Gordo - 02.04.2018

Vencimento  fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Mai/18 143,20 0,50 4.869 484  

Jun/18 144,40 0,50 105 0  

Jul/18 145,10 -0,05 177 30  

Ago/18 146,75 0,30 64 18  

Set/18 147,70 0,85 49 31  

Out/18 149,10 0,65 2.631 70  

Nov/18 149,05 -0,55 11 0 

Dez/18 149,05 -0,55 87 0

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

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

03/04/2018 1.188,64 0,19% -1,13% 356,31

02/04/2018 1.186,38 -1,32% -1,32% 357,56

29/03/2018 1.202,25 0,43% -0,25% 364,21

28/03/2018 1.197,12 -0,79% -0,67% 359,49

27/03/2018 1.206,60 0,38% 0,11% 362,34
Fonte: CEPEA

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


