
1ª Copa Acrissul de Laço
Comprido levou 1.600
laçadores para o Parque

Investigação sobre JBS
deixa setor pecuário
em alerta no Estado

SANIDADE VEGETAL | Iagro abre cadastramento de áreas para plantio de soja | PÁGINA 7

Empatadas com 14 pontos na fi nal, a 
Estância Pouso Alegre, de Anhanduí (MS), 
e a Fazenda Nazaré, de Corumbá (MS), 
sagraram-se campeãs da taça ouro. Para 
2017 a segunda etapa está garantida.

Grupo é alvo da Operação Greenfi eld, 
desencadeada pela Polícia Federal contra 
a holding J&F, que controla o JBS, por 
envolvimento em escândalo fi nanceiro.
A direção foi afastada por ordem judicial.

ACRISSUL EM AÇÃO ACRISSUL EM AÇÃO
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Tecnologias para produzir 
bezerros superiores serão 
mostradas em evento
Simpósio Repronutri acontece nos dias 22 e 23 de setembro em 
Campo Grande (MS) e mostra pesquisas aplicadas ao campo

Melhoramento genético, su-
plementação, inseminação 
artifi cial e fertilização in vi-

tro serão algumas das tecnologias 
abordadas no II Simpósio Repronutri 
- Reprodução, Produção e Nutrição de 
Bovinos: a pesquisa aplicada ao cam-
po. O evento acontece nos dias 22 e 23 

de setembro, em Campo Grande (MS). 
Serão mostrados, entre outros, resul-
tados de experimentos do projeto de 
pesquisa +Cria, que tem como objetivo 
aumentar a quantidade e qualidade de 
bezerros produzidos no Pantanal e no 
Cerrado.

PÁGINA 13 

Leite ao produtor ati nge novo recorde; 
cenário indica mudança na tendência
Apesar de ser período de entressafra, indústrias de grande porte têm 
aumentado a captação leiteira frente às pequenas. PÁGINA 8
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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

Maio de 2011 • ANO XIII – Nº 329 |  Nas bancas R$ 3,50 | Edição Especial

Associados
aprovam contas

da Acrissul
Reunidos em assembléia geral, 

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

Tecnologias ajudam  
a proteger o solo

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

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

PÁGINA 10PÁGINA 10

Nesta edição

Confinamento Malibu
www.leiloboi.com.br

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

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

Pecuária de MS vive desafiosentre quantidade e qualidade

www.agroline.com.br

Nesta edição

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

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

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

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

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

eventos de grande relevância movimentam todo o setor. NESTA EDIÇÃO

DEP. COMERCIAL 
ANA RITA BORTOLIN 
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folhadofazendeiro@gmail.com

Momento pede foco nas negociações com gado gordo
POR FABIANO REIS

O mercado do gado gordo 
segue patinando no Brasil, 
enquanto a indústria frigo-
rífi ca segue com a pressão 
negativa sobre os valores 
da arroba do boi gordo, fa-
tor que apenas enfraquece 
os negócios, apesar das 
oscilações registradas nos 
últimos períodos. O fato é 
haver uma forte turbulên-

cia envolvendo a principal empresa do País, o 
que ainda pode gerar outras situações adversas 
na cadeia produtiva, mas também uma alta no 
mercado atacadista e varejista de carne bovina.

Se o setor industrial pressiona por preços mais 
baixos para a arroba do boi gordo, o pecuarista 
brasileiro tem limitado bastante a oferta de ani-
mais para abate, fator determinante para reduzir 
ou mesmo segurar a queda imposta pelos frigorí-
fi cos. Ressalta-se os frigorífi cos brasileiros alega-
rem redução nas exportações e preços achatados 
no mercado interno brasileiro.

Também, as situações observadas apresen-
tam variações fortes nos valores negociados, o 
que mostra ser possível negociar quantidade e 
qualidade para o boi gordo. Os produtores com 
essa variação e cientes da sua real capacidade de 
negociação conseguem executar bons negócios, 
apesar da pressão.

Entretanto, o que há de fato nos argumentos 
utilizados pela indústria para pressionar e insistir 
na manobra?

- Primeiro, os valores para mercado interno 
brasileiro de carne bovina (atacado e varejo) ce-
deram um pouco nos últimos meses, mas encon-
traram estabilidade em agosto;

- Não há sinais de desaceleração no consumo 
interno brasileiro;

- as exportações de carne bovina são menores;
- os preços por tonelada são menores em Dólar 

e Real ao comparar com julho de 2016 ou agosto 
do ano passado.

Citadas algumas situações do mercado de 

gado gordo, lembro os dados da Secretaria de 
Comércio Exterior. De acordo a Secex, foram 
embarcadas 82,5 mil toneladas de carne bovina 
in natura no mês de agosto, em linha com julho, 
apenas 0,36% inferior ao volume registrado um 
mês antes, mas 7,7% abaixo do de agosto/15. A 
instituição ainda mostrou que quantidade embar-
cada no acumulado parcial deste ano (de janeiro 
a agosto), de 737 mil toneladas, supera em quase 
10% o volume do mesmo período de 2015 (de 671 
mil toneladas), mas está em 10% menor que o de 
2014 (de 814,4 mil toneladas).

A resistência do pecuarista segue e deve conti-
nuar nos próximos meses, a relação é de queda de 
braço. Apesar da melhora nas margens de comer-
cialização das indústrias, os frigorífi cos resistem 
em ofertar preços melhores para a arroba. Por 
outro lado, parte dos pecuaristas está retendo 
a boiada, à espera de preços maiores. Essa bri-
ga entre indústria e pecuarista vem mantendo 
o mercado andando de lado como já explicado 
anteriormente.

Outro fator é a oferta de animais terminados 
está restrita e tem deixado pouco espaço para 
novas desvalorizações.

No mercado atacadista de carne com osso, os 
estoques enxutos e a melhora no escoamento da 
carne permitiram um reajuste positivo dos pre-
ços. Devemos ter novas valorizações.

Para curto e médio prazos, a perspectiva é de 
que a oferta restrita de boiadas e os estoques 
enxutos de carne no mercado colaborem com 
preços fi rmes.

Também, na primeira semana de setembro veio 
o impacto da investigação Greenfi ld que envolveu 
o clã da família Batista, controladora da JBS. O 
fato é que mesmo não estando diretamente envol-
vida, as ações da JBS despencaram. Por enquanto, 
por decisão da Justiça Wesley e Joesley Batista 
buscam um gestor para a própria empresa.

FABIANO REIS É JORNALISTA, MESTRE EM 
PRODUÇÃO E GESTÃO AGROINDUSTRIAL, 
APRESENTADOR DO AGRICULTURA BR/
CANAL DO BOI (FABIANO@SBA1.COM)
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Exportações caminham para novo 
recorde em 2016, avalia o Cepea
Nos últimos 17 anos, o volume exportadopelo agronegócio cresceu ex-
pressivos 318% e o preço em dólar dos produtos embarcados subiu 52%

De janeiro a agosto de 2016 as exportações superaram as importações e geraram saldo positivo de US$ 32 bilhões, segundo MDIC

As exportações brasileiras do 
agronegócio seguem em ex-
pansão, sinalizando novo re-

corde em termos de volume para 
2016. Cálculos do Cepea (Centro de 
Estudos Avançados em Economia 
Aplicada), da Esalq/USP, mostram 
que, no primeiro semestre deste 
ano, a quantidade embarcada (me-
dida pelo IVE-Agro/Cepea) cresceu 
25% em relação ao mesmo período 
de 2015. O faturamento obtido com 
as vendas externas atingiu US$ 45 bi-
lhões, aumento de 4% em igual com-
parativo. Em Reais, a alta foi de 8%.

Segundo o Cepea, grande parte 
dos produtos acompanhados teve 
as vendas externas ampliadas, com 
destaque para as de milho e etanol, 
que subiram expressivos 131,1% e 
100,9%, respectivamente.Também 
tiveram incremento no volume ex-
portado a carne suína (55,78%), 

algodãoem pluma (42,9%), açúcar 
(21,17%), soja em grão (19,6%), 
madeira (18,54%), carne bovina 
(16,82%), farelo de soja (15,11%), 
suco de laranja (14,35%), carne de 
aves (13,79%), celulose (5,06%) e 
óleo de soja (1,96%). Apenas café e 
frutas apresentaram queda nos em-
barques, de 8,99% e 6,67%, nessa 
ordem.

O bom desempenho é observado 
mesmo com a queda dos preços em 
dólar e com a valorização do Real 
frente às moedas dos principais par-
ceiros comerciais do Brasil.A atra-
tividade das exportações brasileiras 
do agronegócio (IAT-Agro/Cepea), 
preços em reais, caiu quase 12% no 
comparativo dos semestres.

O câmbio real do agronegócio(IC-
Agro/Cepea, calculado com base 
numa cesta de 10 moedas) teve alta 
de 0,4% na comparação da média 

Balança comercial bate novo recorde no superávit acumulado até agosto

do primeiro semestre de 2016 com 
a dos seis primeiros meses do ano 
passado, enquanto os preços em dó-
lares (IPE-Agro/Cepea) caíram pouco 
mais de 12%. Dos produtos analisa-
dos pelo Cepea, o grupo de frutas foi 
o único que não apresentou redução 
nas cotações em dólares. 

Nos últimos 17 anos(comparando-
se a média do primeiro semestre de 
2016 com a de todo o ano de 2000), 
o volume exportadopelo agronegócio 
cresceu expressivos 318% e o preço 
em dólar dos produtos embarcados 
subiu 52%. A taxa de câmbio efeti-
va real do agronegócio se valorizou 
44% na comparação da média do pri-
meiro semestre de 2016 com a de 
2000. A moeda nacional se mante-
ve mais estável em termos reais de 

2011 a 2014, com tendência a maior 
desvalorização em 2015, voltando a 
subir no primeiro semestre de 2016.
Os preços internalizados (em Reais) 
das exportações recuaramaproxima-
damente 16%, permanecendo abaixo 
da média de 2015.

2º semestre
Segundo o Cepea, o ambiente 

econômico interno mais favorável 
à retomada da confiança deve man-
ter o Real valorizado, limitando a 
atratividade das vendas externas 
brasileiras. No segundo semestre, 
as atenções se voltam ao desen-
volvimento das safras nos Estados 
Unidos e aos possíveis impactos do 
clima sobre a oferta dos produtos 
agrícolas. 

No acumulado de 2016, as ex-
portações foram de US$ 123,575 

bilhões, com retração de 4,9% em 
relação ao mesmo período de 2015, 

pela média diária. As importações, 
no período em análise, atingiram 

US$ 91,205 bilhões, o que represen-
ta queda de 25,5% sobre o mesmo
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Brasil diversifica exportação de gado para Turquia

período comparativo. A corrente de 
comércio - soma de exportações e im-
portações - alcançou US$ 214,780 bi-
lhões, representando queda de 14,9%, 
no mesmo período comparativo. 

No mês de agosto, o superávit co-
mercial foi de US$ 4,140 bilhões, valor 
53,9 % superior ao alcançado no mes-
mo mês de 2015 (US$ 2,691 bilhões). 
De acordo com Herlon Brandão, este 
resultado é o segundo melhor para me-
ses de agosto, ficando atrás apenas de 
2016, quando o saldo comercial foi de 
US$ 4,554 bilhões.

No mês, as exportações foram de 
US$ 16,989 bilhões, com crescimento 
0,2% sobre agosto de 2015 e queda 
de 5% em relação a julho deste ano, 
pela média diária. Brandão destacou 
essa leve alta das vendas externas e 
lembrou que o registro de crescimento 
também foi verificado nos meses de 
fevereiro e abril. As importações foram 
de US$ 12,849 bilhões, com quedas de 
8,3% em relação a agosto do ano pas-
sado 0,2% sobre julho último, também 

pela média diária. Sobre o comporta-
mento das importações, Brandão des-
tacou o fato de agosto ter registrado a 
menor queda mensal desde novembro 
de 2014, na comparação com o mesmo 
mês de ano anterior. A corrente de co-
mércio do mês de agosto alcançou de 
US$ 29,838 bilhões. Houve diminuição 
de 3,7%, pela média diária, em relação 
a agosto 2015.

Exportações em agosto
No mês de agosto, em relação ao 

mesmo período de 2015, aumenta-
ram as vendas de semimanufaturados 
(+13,6%) e manufaturados (+7,6%) 
e caíram as exportações de produtos 
básicos (-9,8%). No geral, o índice que 
mede os volumes exportados registrou 
aumento de 0,9% na comparação com 
agosto do ano passado, enquanto os 
preços dos produtos exportados caí-
ram, em média, 0,7%.

No grupo dos semimanufatura-
dos, o crescimento foi influenciado 
pelas vendas de açúcar em bruto 
(+72,2%). Brandão explicou que 
o desempenho das vendas exter-
nas do açúcar foi influenciado pelo 
aumento de 38% nas quantidades 
embarcadas e de 24% no preço do 
produto. Também houve destaque 
nas exportações de ouro em forma 
semimanufaturada (+61,5%), alu-
mínio em bruto (+29,7%), madeira 
serrada (+23%), ferro-ligas (+8,8%) 

e semimanufaturados de ferro e aço 
(+8,2%).

Na mesma comparação, em relação 
aos manufaturados, ampliaram-se as 
vendas principalmente de açúcar re-
finado (+154,1%), veículos de carga 
(+116%), aviões (+102,3%), automó-
veis de passageiros (+66,2%), máqui-
nas para terraplanagem (+60%), tra-
tores (+25,1%), óxidos e hidróxidos de 
alumínio (+19,2%), e calçados (+16%).

No grupo dos básicos, foi registra-
da queda de exportações de soja em 
grão (-27,6%), carne bovina (-20,8%), 
carne de frango (-14,4%), petróleo em 
bruto (-13,8%), e café em grão (-9,1%). 
Por outro lado, cresceram as vendas de 
fumo em folhas (+20,1%), minério de 
ferro (+18,1%), e carne suína (+9,4%).

No grupo de veículos, Brandão 
apontou o aumento de 19 mil unidades 
exportadas, na comparação com agos-
to de 2015. No mês, os embarques de 
veículos apuraram um valor de US$ 
785 milhões.

Por mercados compradores, cres-
ceram as vendas para Oriente Médio 
(+32,8%), União Europeia (+11,4%) 
e Mercosul (+0,4%). Em relação ao 
Mercosul, destaca-se a Argentina, 
com crescimento de 10,6%, por conta 
veículos de carga, automóveis de pas-
sageiros, laminados planos, tratores, 
máquinas p/terraplanagem, óxidos e 
hidróxidos de alumínio, calçados, ôni-
bus e óleos combustíveis.

Os cinco principais compradores 
de produtos brasileiros em agosto 
de 2016 foram: China (US$ 3,007 bi-
lhões), Estados Unidos (US$ 2,389 bi-
lhões), Argentina (US$ 1,242 bilhão), 
Países Baixos (US$ 835 milhões) e 
Reino Unido (US$ 504 milhões). As 
informações são do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio.

O Brasil vai diversificar e 
ampliar as exportações de gado 
para a Turquia. Na segunda-fei-
ra (29 de agosto), os dois países 
concluíram a negociação para 
o estabelecimento de protocolo 
sanitário específico para expor-
tação de bovinos destinados ao 
abate imediato. A expectativa 
do setor exportador brasileiro é 
embarcar, até o final deste ano, 
cerca de 100 mil cabeças para 
abate naquele país.

O acordo é resultado de ne-
gociações entre o Departamento 
de Saúde Animal (DSA) do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) e as auto-

ridades ve-
terinárias 
turcas. O 
protocolo 
é  v a n t a -
joso para 
ambas as partes, porque exigirá 
um número menor de exames, 
além de reduzir o período de 
quarentena. Isso, assinala o de-
partamento, diminui o custo de 
produção.

Há também, assinala a DSA, a 
tendência de que essas exporta-
ções agreguem valor, porque os 
animais a serem embarcados de-
verão ser machos “terminados”, 
com peso superior a 450 quilos.
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GENDE-SEA
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A movimentação da cadeia pro-
dutiva da pecuária foi de R$ 
483,5 bilhões em 2015, regis-

trando um crescimento de mais de 
27% sobre o ano anterior. Os núme-
ros fazem parte do Perfi l da Pecuária 
no Brasil - Relatório Anual, desenvol-
vido pela Associação Brasileira das 
Indústrias Exportadoras de Carne 
(ABIEC), em conjunto com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (Apex-Brasil), 
parceira da entidade no projeto Bra-
zilianBeef.

Os dados da cadeia bovina foram 
calculados pela Agroconsult, a partir 

de uma metodologia adotada e de-
senvolvida em 2010, pelaPensa USP 
- Centro de Conhecimento em Agro-
negócios, coordenada pelo professor 
Marcos Fava Neves.Este é o tercei-
ro estudo encomendado pela ABIEC 
como parte do trabalho da entidade 
em construir uma sólida base de in-
formações do setor.

“Consolidar essas informações 
é essencial não só para que o se-
tor possa se comunicar de maneira 
transparente com a sociedade, mas 
também para a tomada de decisão 
de agentes públicos e privados en-
volvidos ou interessados de alguma 

Cadeia produti va da pecuária cresce 27% 
e movimenta R$ 483,5 bilhões em 2015
Na comparação com 2010, o aumento é de 44,7%, de acordo com estudo desenvolvido pela ABIEC

forma no desenvolvimento da cadeia 
produtiva da pecuária”, afi rma Antô-
nio Jorge Camardelli, presidente da 
ABIEC (foto).

Movimentação da cadeia
Dos R$ 483,5 bilhões totais movi-

mentados pela cadeia produtiva da 
pecuária em 2015, R$ 147,03bilhões 
se devem às atividades anteriores 
e nas próprias fazendas; R$145,88 
bilhões nas indústrias;e R$176,36 
bilhões no varejo.”Desde a primei-
ra quantifi cação realizada em 2010, 
houve um crescimento de 44,7% no 
montante movimentado pela cadeia”, 
destaca Camardelli.

Representação da pecuária
O Produto Interno Bruto (PIB) do 

Brasil chegou a R$5,9 trilhões em 
2015. O PIB do agronegócio alcançou 
R$1,26 trilhão, representando 21% 
do PIB total brasileiro. Já o PIB da 
pecuária chegou a R$ 400,7 bilhões, 

30% do agronegócio brasileiro.
Em 2015, o saldo da balança co-

mercial brasileira foi de US$19,69 
bilhões. As exportações do agronegó-
cio, que atingiram US$88,22 bilhões, 
contribuíram para o saldo positivo do 
setor, que por sua vez foi fundamen-
tal para o saldo positivo da balança 
comercial brasileira. Já as exporta-
ções de carne bovina geraram re-
ceita de US$ 5,9 bilhões em 2015, 
que representaram, em receita, 3% 
de tudo o que o Brasil exportou em 
2015.

“O agronegócio continua sendo 
um dos principais pilares do desen-
volvimento econômico do País e a 
sustentação de nossa balança comer-
cial. Contrariando a onda negativa 
que afeta a maioria dos setores da 
economia brasileira, o agronegócio 
continua em crescimento, e o siste-
ma agroindustrial da carne bovina 
é um dos mais dinâmicos no setor”, 
ressalta Camardelli.
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Mercado do boi gordo no último trimestre

Análise

Análise Juliana Pila - zootecnista
Scot Consultoria

Carne bovina mais competitiva 
em relação à carne suína

Hyberville neto – médico veterinário, msc
Scot Consultoria

A expectativa é de uma oferta 
crescente de boiadas confinadas 
ao longo do semestre, mas sem 
grande volume.A disponibilidade 
de bois de cocho diminuiu este 
ano, principalmente devido à situ-
ação de custos em alta.

Na verdade, o confinamento, 
mesmo que seja intensivamente 
usado pelos frigoríficos como es-
tratégia para garantia de oferta 
(gado próprio, termo e parcerias), 
normalmente não contrapõe um 
mercado em alta.

Associando a expectativa de 
oferta de confinamento modesta 
à disponibilidade geral menor, já 
observada nos últimos meses, do 
lado da oferta o cenário é positivo 
para as cotações. 

Do lado da demanda, porém,a 
economia não ajuda. No trimestre 
de abril a junho a taxa de desem-
prego ficou em 11,3%, segundo a 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD), au-
mento de três pontos percentuais 
frente ao mesmo período de 2015. 

Isso tem refletido no consumo 
e nas margens da indústria. A fi-
gura 1 mostra a movimentação 
histórica do Equivalente Scot, que 

demonstra a receita de um frigorífico 
no mercado interno e a evolução das 
cotações do boi gordo. 

Para ilustrar, utilizamos as cotações 
em janeiro de cada ano como base 100 
e apresentamos as movimentações mé-
dias desde 2008, primeiro ano com da-
dos completos para o indicador Scot 
Desossa. 

Aqui cabe a ressalva de que as mé-
dias não contemplam detalhes conjun-
turais de cada ano, mas dão uma visão 
geral.

Observe que na média do período 
analisado ocorreram altas de 9,2% 
para a receita (Scot Desossa) e 7,6% 
para o boi gordo entre agosto e novem-
bro (pico médio para ambos). Ou seja, 
a margem de comercialização ganhou 
algum fôlego no intervalo analisado. 

Mesmo que ocorra melhoria da 
margem, o patamar observado neste 
ano está bem abaixo da média anali-
sada.

Expectativas

Para os últimos meses do ano 
a expectativa é de que haja algu-
ma melhora da demanda,embora 
a situação econômica, que não é 
novidade, limite valorizações.

Com a oferta do boi gordo cur-
ta, situação que deve continuar, a 
tendência é que melhorias no esco-
amento gerem aumento da deman-
da por boiadas e, consequente-
mente, de preços. Lembrando que 
o aumento no escoamento deve ser 
modesto, assim como possíveis va-
lorizações para o boi gordo.

Quanto às exportações, há o pa-
tamar cambial atrapalhando, mas 
temos notícias positivas, como a 
abertura dos Estados Unidos para 
a carne in natura brasileira. 

Embora só possamos contar 
parcialmente com as exportações, 
no que diz respeito à demanda, é 
um fator positivo, principalmente 
pelo efeito de outros clientes que 
possam vir no “pacote”. De toda 
forma, cautela com as expectativas 
neste ponto. 

Em resumo, nos próximos me-
ses espera-se alguma melhoria na 
demanda, possivelmente gerando 
alívio à margem e maior busca por 
boiadas. 

A diferença de preços entre as carnes 
suína e bovina, em agosto, no mercado 
atacadista paulista, foi a menor do ano. 

Segundo dados da Scot Consultoria, 
em agosto foi possível adquirir 1,3 quilo 
de carcaça suína com o valor de um quilo 
de carcaça bovina (boi casado).

Em julho deste ano esta relação estava 
em 1,6 quilo.

Uma queda de 21,9% no volume ad-
quirido em relação a julho. Na compara-
ção com agosto de 2015 a relação piorou 
30,2%. É a pior relação desde janeiro de 
2015 (veja a figura 1).

Esta menor relação se deu em função 
da queda no preço da carne bovina e au-

mento da carne suína.
Desde o início do ano, a valoriza-

ção da carne suína no atacado foi de 
14,6%, enquanto a cotação do boi casado 
caiu14,9%.

A valorização da carne suína se deu 
em decorrência do aumento da demanda 
interna, pontualmente favorecida pelas 
temperaturas mais amenas, e à menor 
disponibilidade de animais para abate em 
detrimento dos elevados custos de produ-
ção (destaque para o milho) e ajustes na 
produção.

Já para a carne bovina, as vendas len-
tas tiram a sustentação das cotações no 
mercado.

Considerações finais
Com esse encurtamento da 

diferença entre as duas car-
nes, a carne bovina vem ga-
nhando competitividade frente 
à suína. Visto que as vendas de 
carne bovina estão fracas, em 

decorrência do atual cenário 
econômico e à descapitaliza-
ção do consumidor final, este 
é um fator que pode colaborar 
com um melhor escoamento 
da carne bovina nos próximos 
meses.
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A safra brasileira de grãos 
2015/2016 soma 186,4 milhões 
de toneladas, o que representa 
uma redução de 10,3% ou 21,4 
milhões de toneladas em relação 
ao ciclo anterior (207,8 milhões 
t). Os números estão no 12º e 
último levantamento divulgado 
nesta terça-feira (6) pela Compa-
nhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), órgão vinculado ao Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento.

Com exceção das culturas de 
inverno e amendoim, houve queda 
na produção dos grãos devido às 
adversidades climáticas, como es-
tiagens prolongadas e altas tempe-
raturas. O trigo, principal cultura 
de inverno, manteve o crescimento 
de produção (+11,4%), chegando 
a 6,2 milhões t, mesmo com uma 
área 14,4% menor.

A produção da soja, no entanto, 
encolheu 0,8%, passando de 96,2 
para 95,4 milhões de toneladas. O 
milho total caiu 20,9%, fechando 
o ano agrícola em 67 milhões de 
toneladas aproximadamente.

A área plantada fechou o ano 

agrícola 2015/2016 em 58,3 mi-
lhões de hectares, aumento de 
0,7% ou 397,1 hectares. A maior 
responsável por incremento foi a 
soja, que responde por 57,12% da 
área total de grãos cultivada do 
país. O acréscimo na área desse 
produto foi de 3,6%, passando 
de 32,1 milhões na safra passada 
para 33,2 milhões de hectares na 
safra atual.

O milho segunda safra também 
registrou ampliação de área de 
10,3%, chegando a 10,5 milhões 
de hectares. Já o milho primei-
ra safra teve perda de área de 
12,3%, atingindo cerca de 5,4 mi-
lhões de hectares. O mesmo ocor-
reu com o feijão primeira safra, 
cuja área caiu 7,1%, registrando 
978,6 mil hectares. No caso do 
feijão segunda safra, a perda foi 
de 0,4% e a área plantada ficou 
em 1,3 milhão de hectares. Já o 
feijão terceira safra teve queda 
de 16,5%, fechando em 545 mil 
hectares. A estimativa para a sa-
fra de safra de grãos 2016/2017 
deve ser divulgada pela Conab no 
início do próximo mês.

Safra 2015/2016 fecha em 186,4 
milhões de toneladas; caiu 10,3%
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ANIDADE VEGETALS
Iagro abre cadastramento de área para plantio de soja 
com expectativa de atingir 2,5 milhões de hectares
Registro é obrigatório e regulamenta o vazio sanitário da soja e as medidas fitossanitárias de controle da ferrugem asiática

A Agência Estadual de Defesa 
Sanitária Animal e Vegetal (Ia-
gro)  informa a todos os produ-

tores do estado que que está aberto 
o sistema de cadastramento da área 
de plantio de soja safra 2016/2017. 
O cadastramento é necessário tanto 
para atualizar dados de produtores 
já cadastrados como para inserir no-
vos produtores. O prazo vai até o dia 
10 de janeiro e a expectativa é de 
que o Estado a safra do grão atinja 
2,5 milhões de hectares.

A Iagro possui o sistema eletrôni-
co Saniagro, pelo qual o cadastro é 
realizado exclusivamente pela inter-

net. O procedimento é anual, ou seja, 
deve ser realizado todos os anos após 
o encerramento do período do vazio 
sanitário – 01/09 até o dia 10/01.

O alerta é para que os produtores 
realizem o cadastramento o mais bre-
ve possível.  O vazio sanitário da soja 
acaba no dia 15 de setembro.

Cadastro
A obrigatoriedade é prevista na 

LEI Nº 3.333, DE 21 DE DEZEM-
BRO DE 2006, publicada em 22 de 
dezembro de 2006, regulamenta-
da pelo DECRETO Nº 12.657, DE 
24 DE NOVEMBRO DE 2008, que 
prevê o vazio sanitário da soja e as 
medidas fitossanitárias de controle 
da ferrugem asiática. O cadastro é 
pré-requisito para a implementa-
ção das medidas de Defesa Sanitá-
ria Vegetal em Mato Grosso do Sul.

O alerta da Iagro vai também 
para as sanções que podem ocor-
rer caso os produtores não façam 

o cadastro. “Quem não atualizar os 
dados ou não se cadastrar pode, 
conforme lei, paga multa, o que es-
peramos que não aconteça com ne-
nhum produtor”, explica o chefe da 
Divisão de Defesa Vegetal de Mato 
Grosso do Sul, Filipe Portocarrero 
Petelinkar.

Segundo Peterlinkar, a falta de 
conhecimento sobre a importância 
deste trabalho tem feito alguns 
produtores deixarem de repassar 
suas informações. “A medida é 
protetiva. Precisamos saber quais 
propriedades estão plantando soja 
para monitorar e evitar grandes 
problemas com a sanidade vege-
tal”, reforçou o agrônomo, lem-
brando a importância dos dados 
para o serviço defesa sanitária 
vegetal.

Mato Grosso do 
Sul mantém nível 
de alerta máximo 
para evitar focos 
da ferrugem 
asiática 
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Leite ao produtor atinge 
novo recorde; cenário indica 
mudança na tendência
Apesar de ser período de entressafra, indústrias de grande 
porte têm aumentado a captação leiteira frente às pequenas 

ECUÁRIA LEITEIRAP

O valor médio bruto pago ao pro-
dutor (que inclui frete e impos-
tos) atingiu R$ 1,6928/litro em 

agosto, novo recorde, em termos reais, 
considerando-se toda a série histórica 
do Cepea (Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada), da Esalq/
USP, iniciada em janeiro de 2000. Essa 
média de agosto, ponderada pelo vo-
lume captado nos estados de GO, MG, 
PR, RS, SC, SP e BA, superou em qua-
se 13% o valor até então recorde de 
julho/16 e esteve 54,4% acima do de 
agosto/15, em termos reais (valores 
foram deflacionados pelo IPCA de ju-
lho/16). Pesquisadores do Cepea aler-
tam que essa tendência, no entanto, 
pode ser alterada no próximo mês, já 
que os estoques nas indústrias e a cap-
tação de leite vêm aumentando.

De acordo com o Índice de Capta-
ção de Leite do Cepea (ICAP-L/Cepea), 
o volume adquirido pelos laticínios 
cresceu 5,03% em julho – no acumula-
do deste ano, porém, a variação ainda 
é negativa, em 14,5%. 

Apesar de ser período de entres-
safra, indústrias de grande porte têm 
aumentado a captação leiteira frente 
às pequenas empresas, por conta da 
maior capacidade de remuneração 
aos produtores. No campo, a produção 
deve crescer nas próximas semanas, 
devido ao possível retorno das chuvas 
e também ao fato de muitos produtores 
estarem em época de parição de vacas. 
Neste caso, pecuaristas mais tecnifica-
dos concentram o nascimento dos be-
zerros em momentos que antecedem o 
início das chuvas. Além disso, as altas 
nos preços ao produtor no correr deste 
ano e a recente queda nos valores do 
milho e do farelo de soja, componentes 
do concentrado, também incentivaram 
maiores investimentos dentro da por-
teira, o que já vem resultando em au-
mento na produção de leite.

Por outro lado, a demanda por de-
rivados lácteos está retraída. A perda 
do poder de compra de consumido-
res na atual conjuntura econômica 

do País e o elevado patamar de preço 
dos derivados afastaram consumido-
res. Nesse cenário, indústrias rela-
tam que teriam chegado ao limite do 
repasse de preços da matéria-prima 
ao derivado para o consumidor final. 
Para setembro, 54,5% dos represen-
tantes de laticínios/cooperativas con-
sultados pelo Cepea, que representam 
70,5% da amostra, têm expectativa de 
queda nos preços. Entre os entrevis-
tados,32,7% acreditam em estabilida-
denos preços do leite em setembro e 

somente 12,7% esperam alta. 

Derivados
Depois de seis meses de alta con-

secutiva, os preços dos derivados 
lácteos caíram em agosto. O leite 
UHT teve média de R$ 3,4256/litro 
no mês, queda de 14,4% em relação 
a julho/16, mas ainda acumula alta 
de 47% neste ano, em termos reais. 
O queijo muçarela teve média de 
R$ 21,20/kg em agosto, recuo de 
1,27% frente ao mês anterior, po-

rém, aumento de 48,54% neste ano.
Com a demanda enfraquecida e 

estoques nas indústrias, atacadistas 
consultados pelo Cepea acreditam 
em novas quedas nos preços dos de-
rivados, cenário que pode refletir nos 
valores pagos aos produtores. Essa 
pesquisa sobre o segmento de deriva-
dos do Cepea é realizada diariamente 
com laticínios e atacadistas do estado 
de São Pauloe tem o apoio financeiro 
da Organização das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB).

foto | DIVULGAÇÃo | CIDAsC
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Com cursos e integração com a Acrissul, Sistema 
Famasul e Senar/MS participaram da Expo MS 2016

Durante todos os dias da Expo 
MS, realizada em Campo Grande de 
5 de agosto a 5 de setembro, no Par-
que de Exposição Laucídio Coelho, 
o Senar/MS – Serviço de Aprendiza-
gem Rural terá um estande com ofici-
nas e divulgação dos cursos oferecidos 
pela instituição, que ultrapassam 140 
opções. O evento foi promovido pela 
Acrissul – Associação dos Criadores 
de Mato Grosso do Sul.

Apaixonados por orquídeas pude-
ram participar de oficinas ministradas 
pelo especialista e orquidófilo, Sérgio 
Ostetto e conhecer algumas das espé-
cies mais apreciadas. Ostetto explica 
que a principal dúvida das pessoas 
que iniciam o cultivo de orquídeas é 
como acelerar o processo de floração 
e explica os fatores que contribuem 
para isso: “A maior parte das pessoas 
que visitam nosso estande perguntam 
- como eu faço para minha orquídea 

florescer? – e eu explico que é preciso 
nutrição, água e prevenir contra pra-
gas”, argumenta.

Os colaboradores do Sistema Fa-
masul – Federação da Agricultura e 
Pecuária de MS participaram de um 
almoço no Parque de Exposições e vi-
sitaram a Feira. Para o presidente da 
instituição, as ações revelam um ali-
nhamento institucional entre as duas 
entidades representativas da agrope-
cuária de Mato Grosso do Sul. “Fei-
ras como a ExpoMS engradecem e 
mostram a união do setor. A capacita-
ção do Senar/MS, aqui no evento, por 
exemplo, mostra a transformação por 
intermédio da educação e integram o 
campo e a cidade”.

Para o presidente da Acrissul, Jo-
natan Pereira Barbosa, a visita da Fa-
masul é a prova de que a união das 
duas entidades é importante para o 
desenvolvimento do setor. “Sintam-se 

em casa”, recepcionou o anfitrião. A 
visita contou com a participação do 
vice-presidente da Federação, Nilton 
Pickler, da diretora-secretária do Sis-
tema Famasul, Terezinha Candido; o 

diretor tesoureiro da instituição, Luis 
Alberto Moraes Novaes, o diretor exe-
cutivo, Lucas Galvan e o presidente 
do Sindicato Rural de Campo Gran-
de, Ruy Fachini Filho. 

Entidades uniram esforços para integrar atividades e levar qualificação para os visitantes na feira 

Maurício saito, Jonatan Pereira Barbosa, Luiz Alberto Novaes, Nilton Pickler e Ruy fachini filho
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Após quatro etapas a 1ª Copa 
Acrissul de Laço Comprido conheceu 
no final da tarde do dia 28 de agosto 
seus grandes campeões. Empatadas 
com 14 pontos na final, a Estância 
Pouso Alegre, de Anhanduí (MS), e a 
Fazenda Nazaré, de Corumbá (MS), 
sagraram-se campeãs da taça ouro. As 
equipes receberam cada um o valor de 
R$ 5 mil como premiação. O evento 
foi promovido pela Acrissul (Associa-
ção dos Criadores de Mato Grosso do 
Sul), na pista de laço do Parque de Ex-
posições Laucídio Coelho.

A prata ficou com a Fazenda San-
ta Altina, também de Anhanduí (MS), 
e o bronze com a equipe do Haras 
Barcelona, de Campo grande (MS). 
A premiação para a equipe prata foi 
de R$ 2.500,00; o bronze ficou com 
R$ 1.500,00. No total, a Acrissul dis-

tribuiu R$ 16 mil em premiações em 
cada uma das quatro etapas.

Segundo Fábio Araújo, um dos 
organizadores do evento, participa-
ram no total das quatro etapas 1.600 
laçadores, com uma média de público 
de 6 mil pessoas na prova de laço, que 
teve também muita comida típica e o 
tradicional baile carapé. Hoje, numeri-
camente, o laço comprido é o esporte 
que mais atrai expectadores em Mato 
Grosso do Sul.

Para o pecuarista Jonatan Perei-
ra Barbosa, presidente da Acrissul, a 
entidade já prepara um evento maior 
para 2017. "Vamos ampliar as premia-
ções, trazer novas atrações, tudo para 
incentivar esse esporte que ano a ano 
vem crescendo para tornar-se o maior 
em Mato Grosso do Sul", afirmou o 
ruralista. Para Jonatan, o laço com-

prido vem se profissionalizando cada 
vez mais no Estado, com laçadores de 
grande envergadura e vencedores em 
torneios nacionais.

Ao lado das equipes vencedoras e 
do presidente da Federação de Laço 
Comprido de MS, Élvio Garcez,  Jo-
natan agradeceu o apoio de todos na 
realização da 1ª Copa Acrissul de Laço 
Comprido, e garantiu - "em 2017 vai 
ser muito melhor".

Estância Pouso alEgrE
Não é à toa que a Estância Pouso 

Alegre é uma das campeões da taça 
ouro. A propriedade, localizada em 
Anhanduí (MS), distrito de Campo 
Grande, dedica-se à equinocultura 
desde 1988. A fazenda pertence ao 
presidente da Acrissul, Jonatan Pereira 
Barbosa, um apaixonado por cavalos, 

criação à qual dedica-se ao longo de 
52 anos, desde seus 18 anos de idade.

A criação da Pouso Alegre sempre 
baseou-se em animais da raça quarto 
de milha, mas atualmente é voltada 
para a formação de tropas de trabalho 
para grandes propriedades, priorizan-
do tanto os aspectos raciais quanto a 
versatilidade dos animais para atender 
também os esporte equestres e o lazer. 
Recentemente, a estância adquiriu 
dois animais quarto de milha, impor-
tados, um com genética destinada para 
provas de laço comprido e outro para 
apartação.

O criatório objetiva através de aca-
salamentos atender as labutas do dia 
a dia das grandes fazendas e também 
de proporcionar,  para quem gosta de 
esporte ou lazer, uma interação har-
moniosa entre o homem e o cavalo. 

Estância Pouso Alegre e Fazenda Nazaré empatam e 
são as campeãs da Copa Acrissul de Laço Comprido

fotos | VIA LIVRE

A prata ficou com a fazenda santa Altina, também de Anhanduí (Ms),o troféu ouro ficou com a equipe da Estância Pouso Alegre, de Anhanduí (Ms)

DE OLHO NO LANCE
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Investigação sobre dono do JBS deixa pecuária em alerta
Produtores rurais de Mato Grosso 

do Sul acompanham com cautela e 
incerteza os desdobramentos da Ope-
ração Greenfield, desencadeada no dia 
5 de setembro pela Polícia Federal no 
Distrito Federal e nove Estados, diante 
do envolvimento, nas investigações, da 
holding J&F, que controla o Grupo JBS, 
responsável por ao menos 80% da fatia 
do mercado pecuário do Estado, confor-
me projeções repassadas por entidades 
do setor ao Correio do Estado.

De acordo com Jonatan Barbosa, 
presidente da Associação dos Criadores 
de Mato Grosso do Sul (Acrissul), 24 
horas após a deflagração da operação 
que colocou no “olho do furacão” os 
irmãos Joesley e Wesley Batista, pro-
prietários da holding e controladora 
do grupo JBS no País,  muitas foram 
as conversas e buscas de informações 
por parte dos associados, mas até on-
tem ainda não havia chegado à entidade 
nenhuma informação sobre mudança 
de escala nos frigoríficos, nem notícia 
de pedidos feitos por produtores para 
prorrogação do prazo de  pagamentos, 
o que indicaria que no Estado o merca-
do permanece inalterado.

Mesmo assim, ressaltou, a situação é 
vista com preocupação pelo pecuarista 
sul-mato-grossense, dada a representa-
tividade do grupo empresarial para a 
economia brasileira.

“O Governo do PT investiu muito 
nesse grupo, através do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e em qualquer tipo de 

monopólio, seja qual for o segmento, 
nós somos contra. Fizemos um movi-
mento nacional em Campo Grande e 
dele tiramos uma carta, mostrando na 
época a nossa preocupação com a con-
centração do mercado da carne, mas 
não fomos ouvidos e o projeto deles 
(JBS) continuou. Eles foram comprando 
frigoríficos,  desativando outros e aque-
les que não foram comprados, pode-se 
dizer que são operação indireta”, ana-
lisa.

Por outro lado, enfatiza Jonatan 
Barbosa, atualmente o JBS opera forte 
não apenas com a carne bovina — as 
atividades do grupo estendem-se para 
a carne suína, de frango, embutidos e 
também estão internacionalizadas.

“Hoje eles têm megaconfinamen-
tos, o projeto do grupo é se tornar in-
dependente também em abate. Então, 
para nós que trabalhamos com pecuária 
hoje no Estado, há a preocupação: para 
quem nós vamos vender? O pequeno 
(produtor), quando vê o JBS, paga com 
30, 60 dias de prazo, com um monte de 
facilidades, para nos deixar em dificul-
dade. Não adianta vir o governo e falar 
em aumentar exportação se não tem 
seriedade, se não tem garantia e o pro-
blema está no abate, dentro do Brasil. 
Acelera-se nos confinamentos, colocam 
esse boi para exportação e a nossa escala 
para abater aqui, não tem”, explicou.

Para o dirigente da Acrissul, o pro-
dutor rural de Mato Grosso do Sul ain-

da pode sair prejudicado caso o JBS seja 
afetado no decorrer das investigações, 
porque a estrutura frigorífica do grupo 
é o lugar que a classe tem atualmente 
para fazer as operações. “Entre 80% e 
90% do mercado é deles. Para o Esta-
do, também causa grandes impactos e o 
governo deverá tomar medidas, porque 
poderá causar, inclusive, quebra na ar-
recadação”, alertou.

rEflExos
Na avaliação de João Alberto Dias, 

presidente da Associação de Matadou-
ros, Frigoríficos e Distribuidores de 
Carnes de Mato Grosso do Sul (Asso-
carnes/MS), o envolvimento da holding 
que controla, entre outras empresas, o 
grupo JBS nas investigações de uma 
nova operação da Polícia Federal causa 
incerteza para a economia, de um modo 
geral, com um primeiro impacto na Bol-
sa de Valores, mas é preciso aguardar 
as próximas etapas da operação, para 
então emitir um parecer.

“No mercado rural de agronegócio, 
por enquanto não há reflexos. Os negó-
cios seguem normais, tanto de empresa 
para produtor quanto do produtor para 
empresa. O mercado da carne está es-
tável e a política de preços também, a 
arroba do boi e da vaca tem se mantido 
com os preços estáveis nos últimos 30 
dias, oscilando entre R$ 141 e R$ 142 
(para o boi) e R$ 134 a R$ 135 (a vaca)”, 
comentou.

(fonte: Jornal correio do Estado, 
de 7 de setembro de 2016)

A Justiça Federal de Brasília determi-
nou o afastamento imediato dos irmãos 
e empresários Wesley e Joesley Batista, 
controladores de várias empresas in-
cluindo a processadora de carnes JBS, de 
função de direção de qualquer empresa 
ou grupo empresarial.

A medida cautelar, que envolve ou-
tras 38 pessoas, se refere a operação Gre-
enfield, da Polícia Federal e o Ministério 
Público Federal, que apura um esquema 
de corrupção envolvendo os principais 
fundos de pensão de empresas estatais 
do país. Os passaportes dos empresários 
também foram retidos para evitar que 
eles deixem o país sem autorização ju-
dicial.

“Essas medidas alternativas à prisão 
me parecem, que por ora são suficien-
tes para minimizar ou fazer cessar as 
atividades ilícitas e salvaguardar a or-
dem pública e econômica”, disse o juiz 
federal Vallisney de Souza Oliveira, da 
10ª Vara, em sua decisão.  Um possível 

atraso na reestruturação societária da 
JBS e a percepção de obstáculos no refi-
nanciamento da dívida da empresa são 
as principais preocupações do mercado 
em relação à JBS, após a operação Gre-
enfield, que investiga “gestão temerária 
e fraudulenta” nos fundos de pensão es-
tatais brasileiros. Apesar de não envolver 
a processadora de carnes diretamente, a 
investigação tem como alvo a Eldorado 
Celulose, empresa controlada pela mes-
ma holding, a J&F.

Após a ação da companhia cair mais 
de 10% no pregão de segunda-feira e 
1,7% nesta terça-feira, 6, bancos rebaixa-
ram a recomendação da JBS e alertaram 
sobre os possíveis riscos que a envolvem. 
As investigações levantam temores sobre 
alterações no cronograma da reestrutu-
ração societária e a consequente abertura 
de capital da JBS Foods International na 
Bolsa de Nova York (Nyse).

(fonte: reuters e jornal o Estado 
de s. Paulo, em 08/09/2016))

Justiça determina afastamento de Wesley e 
Joesley Batista de mercados e direção de empresas

Sustentado por produtores ru-
rais, o Fundo de Desenvolvimento 
do Sistema Rodoviários do Estado 
de Mato Grosso do Sul (Fundersul) 
não se limita mais a seu propósito 
inicial: melhorar as condições das 
estradas e, assim, dinamizar o esco-
amento da produção agropecuária. 
Com alterações aprovadas pela As-
sembleia Legislativa, os recursos do 
Fundo serão usados, a partir de ago-
ra, para finalidades diversas, como 
drenagem e outros serviços comple-
mentares. O texto segue agora para 
sanção do governador Reinaldo 
Azambuja (PSDB). 

Produtores rurais que não fo-
ram consultados desaprovam as 
mudanças. Só neste ano, o governo 
arrecadou R$ 348,45 milhões com 
o Fundersul.

O novo texto prevê que os va-
lores arrecadados pelo Fundersul 
podem a partir de agora ser usados 
também para “projetos, construção, 
manutenção, recuperação, melho-
ramento asfáltico de rodovias es-

taduais e de vias públicas urbanas, 
inclusive drenagem, bueiros, pontes, 
obras e serviços complementares”. 
Até então os recursos só poderiam 
ser usados em obras nas estradas 
rurais, vicinais e em vias públicas 
urbanas, porém com a mudança as 
estradas estaduais também poderão 
ser beneficiadas.

O presidente da Associação dos 
Criadores de Mato Grosso do Sul 
(Acrissul), Jonatan Pereira Barbosa, 
comentou que a questão ainda pre-
cisa ser discutida e conversada, mas 
expressa insatisfação. “O tributo em 
si já é injusto, pois, se todos usam, é 
errado um setor só pagar.

A pretexto da cobrança do Fun-
dersul, reafirma o ruralista que a en-
tidade sempre foi terminantemente 
contra a cobrança, uma vez que 
onerava um setor em benefício dos 
outros. “Na gestão do atual governo, 
pelo menos, temos visto e acompa-
nhado que os recursos têm sido bem 
aplicados e com transparência”, 
ponderou Jonatan.

Mudanças em lei amplia destinações do Fundersul
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O agronegócio avança, 
apesar das turbulências

A recessão causada pela má 
gestão da economia por quem 
deveria zelar pelo País, apesar 
dos estragos causados em todos 
os segmentos, sem distinção, 
acabou por atingir de maneira 
superficial o agronegócio bra-
sileiro, que segue registrando 
bons índices em todos seus elos, 
alguns deles só sendo impactados 
– como a agricultura – por fato-
res climáticos que escapam total-
mente ao controle do produtor.

As exportações de produtos 
primários – notadamente grãos, 
carnes, etanol e celulose – já 
sinalizam para 2016 um novo 
recorde, conforme análises en-
caminhadas pelo Centro de Es-

tudos Avançados em Economia 
Aplicada, da USP, garantindo que 
o excedente produzido no Brasil 
ganhe importantes e valorizados 
mercados externos, sustentando 
a balança comercial brasileira. 
Ao que tudo indica, a profecia 
do “Brasil celeiro do mundo” se 
aproxima cada vez mais da reali-
dade. No primeiro semestre des-
te ano, o faturamento obtido com 
as vendas externas atingiu US$ 
45 bilhões, aumento de 4% em 
comparação com o ano passado. 
Em reais, a alta foi de 8%.

E as incursões do novo Minis-
tério da Agricultura em países do 
Oriente já garantem a abertura 
e ampliação das exportações de 

gado vivo, tanto magro quanto 
pronto para o abate. Numa rea-
lidade comparada, o trabalho de-
senvolvido pela cadeia produtiva 
tirou o Brasil da condição de im-
portador de carnes na década de 
70 para ser um dos maiores pro-
dutores e exportadores do mun-
do. Tanto em qualidade quanto 
em quantidade.

Enquanto comércio, indústria 
e serviços registram retração na 
oferta de emprego, o campo cria 
mais e mais vagas de trabalho, 
validando-se como um exemplar 
setor dinamizador da economia. 

Em Mato Grosso do Sul par-
cerias das iniciativas pública e 
privada vêm tornando o Estado 
um centro de referência tanto 
em pesquisa quanto em quali-
dade da carne. Não é à toa que 
o MS  hospeda em seu terri-
tório três unidades nacionais 
da Embrapa, além de várias 
fundações e centros de pesqui-
sas administrados por univer-
sidades, que garantem que as 
tecnologias sejam difundidas e 
aplicadas para elevar a produ-

ção agropecuária à sua máxima 
potência.

E cada vez mais o Estado con-
solida-se como um polo de disse-
minação de práticas sustentáveis. 
O desenvolvimento de sistemas 
de integração (lavoura, pecuá-
ria e fl orestas) vem chamando a 
atenção do mundo inteiro para a 
carne verde, produzida a pasto, 
respeitando o meio ambiente, 
o bem-estar animal e dentro de 
boas práticas agropecuárias que 
agregam um valor inestimável 
para os produtos da pecuária re-
gional. 

Prova disse é o mais recente 
conceito trazido para o mercado – 
o da Carne Carbono Neutro – que 
colocará defi nitivamente o Mato 
Grosso do Sul na ponta do mapa 
da produção sustentável. 

De sol a sol o agronegócio, 
este setor que não pára nunca, 
mostra ao mundo com simplici-
dade e efi ciência que é possível 
conquistar novos mercados, me-
lhorar os que já existem e dar  um 
exemplo vivo de amor à terra e às 
pessoas.

A Acrissul (Associação dos Criadores de 
Mato Grosso do Sul), em nome de sua dire-
toria e representante legítima dos produtores 
rurais do Estado, vem a público manifestar 
seu total apoio à decisão do Senado Fede-
ral que, em prerrogativa legítima de Poder 
Legislativo constituído, nesta data de 31 de 
agosto de 2016 julgou e cassou o mandato 
da presidente Dilma Roussef (PT), apontada 
comprovadamente em crime de responsabi-
lidade fi scal, passível da pena capital.

O Senado Federal agiu em estrito cum-
primento de seu dever constitucional, fun-
damentado em princípio preambular que lhe 
concede o poder democrático de representar 
o povo brasileiro. E assim o fez.

Cumpriu, desta forma, todos os rituais do 

devido processo legal, preservando o direito 
à ampla defesa e do contraditório, amparados 
pela Constituição Federal e garantido pelo 
Supremo Tribunal Federal, cuja sessão de 
impeachment foi presidida pelo ministro do 
STF, Ricardo Lewandowski.

A cassação do mandato da presidente Dil-
ma Roussef encerra um capítulo melancólico 
na política do País, cujos desmandos de seu 
governo empurraram o País para o lamaçal 
da crise econômica e ética, onde os respin-
gos mancham para sempre a história recente 
brasileira.

A Acrissul manifesta, ainda, neste ato, seu 
total e irrestrito apoio ao novo governo pre-
sidido por Michel Temer, cuja administração, 
acreditamos, deverá ser pautada nos rigores 

da lei, na proteção do interesse público e no 
fi el compromisso pela recuperação do Brasil.

É possível reverter o quadro de recessão 
para qual o País foi conduzido. A hora é de 
trabalho. Sempre na vanguarda, como faz o 
agronegócio.

Campo Grande (MS), 31 de agosto de 
2016.

Jonatan Pereira barbosa
Presidente da acrissul

Nota Ofi cial: 

o impeachment é instrumento legítimo da democracia
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GENDE-SEA

Agora Campo Grande poderá contar com mais uma opção em decoração de festas infantis com todo o 
“glamour e bom gosto” que seus filhos merecem. O Ateliê Baís Festas dispõe dos mais atuais e sofisticados 
temas infantis e muitas variedades para sua festa, vem fazer um orçamento conosco através do telefone 
(67) 9984–9899 Ivana Baís.

“onde seus contos de fada se realizam”

Rua Eduardo Santos Pereira, 1875 
Casa 1 – Vila Célia - Campo Grande (MS)
www.facebook/Ateliê Baís Festas
Instagram: atelie_bais_festas

(67) 9984–9899

Melhoramento genético é uma das tecnologias aplicadas na pesquisa, que serão mostradas no evento

Melhoramento genético, su-
plementação, inseminação 
artificial e fertilização in 

vitro serão algumas das tecnologias 
abordadas no II Simpósio Repronutri 
- Reprodução, Produção e Nutrição 
de Bovinos: a pesquisa aplicada ao 
campo. O evento acontece nos dias 
22 e 23 de setembro no hotel Deville, 
em Campo Grande (MS).

 O pesquisador Eriklis Nogueira, 
da Embrapa Pantanal (Corumbá-MS), 
conta que serão mostrados resultados 
de experimentos do projeto de pes-
quisa +Cria, que tem como objetivo 
aumentar a quantidade e qualidade 
de bezerros produzidos no Pantanal 
e no Cerrado. “Estamos buscando 

matéria-prima que se encaixe nos 
programas de novilho precoce, ani-
mais com mais qualidade que possam 
se enquadrar em processos de bois 
melhorados, tudo com avaliação da 
eficiência econômica e ambiental”.

 As pesquisas do projeto +Cria co-
meçaram em 2015 e são financiadas 
pela Embrapa a partir do chamado 
Macroprograma 2, um dos programas 
que integram o Sistema Embrapa de 
Gestão. Os estudos têm sido realiza-
dos em vários Estados brasileiros. 
Eriklis explica que nesses quase dois 
anos já foi produzida uma série de 
bezerros que foram enviados para 
engorda em área de planalto – a en-
gorda não é feita no Pantanal.

 A performance de bezerros me-
lhorados da raça Nelore e bezerros 
resultados de cruzamento de Nelore 
com Angus já está sendo avaliada. O 
pesquisador afirma que foram utili-
zados touros de diferentes DEPs (Di-
ferença Esperada na Progênie), para 
avaliar o acabamento de carcaça com 
garantia de superioridade genética. 

 Outras linhas de pesquisa do 
+ Cria acompanham a suplemen-
tação de bezerros com ração para 
que eles ganhem mais peso na des-
mama, antecipando a engorda. Tes-
tes de protocolos de inseminação 
artificial estão em andamento pelo 
projeto de pesquisa, sugerindo no-
vas formas de melhorar os índices 

de IATF (Inseminação Artificial em 
Tempo Fixo).

 “Também estamos trabalhando 
com a utilização de embriões na fer-
tilização in vitro para rebanhos co-
merciais”, disse o pesquisador. A FIV 
(Fertilização in Vitro) ficava restrita a 
rebanhos puros, devido ao custo mais 
alto. Com a avaliação econômica e o 
avanço das pesquisas, a ideia é popu-
larizar essa tecnologia, reduzindo os 
custos e/ou aumentando a eficiência. 
O projeto +Cria está integrado ao 
Projeto +Engorda, que irá acompa-
nhar os bezerros até o abate, para 
obter dados completos para a análise.

(Colaborou Ana Maio, da Embrapa 
Pantanal)

Tecnologias para produzir 
bezerros superiores serão 
mostradas em evento
Simpósio Repronutri acontece nos dias 22 e 23 de setembro em 
Campo Grande (MS) e mostra pesquisas aplicadas ao campo Bezerro pesquisado pelo projeto +Cria, da Embrapa Pantanal , que fica em Corumbá (Ms)

foto | ERIkLIs NoGUEIRA 

Durante 
os dias 22 
e 23 de 
setembro, 
em Cam-
po Gran-
de (MS), 
acontece 
a segun-

da edição do Simpósio Repronutri em 
Campo Grande. “O objetivo é discutir 
as novidades das pesquisas realiza-
das pelas instituições, colocando as 

informações à disposição do público 
e dialogando diretamente com pro-
dutores, técnicos, veterinários, es-
tudantes. Queremos interagir com 
eles e ouvir quais são suas demandas 
para que possamos nortear o nosso 
trabalho”, diz Ériklis Nogueira – pes-
quisador da Embrapa Pantanal que 
coordena a iniciativa.

De acordo com Ériklis, o II Repro-
nutri irá abordar temas como a apli-
cação de biotecnologias, inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF), asso-

ciação entre reprodução e nutrição, 
produção de embriões e produção 
animal, além de temas como melho-
ramento genético e sanidade. O even-
to irá realizar mesas redondas e ex-
posições de casos, com testemunhos 
sobre a experiência de trabalho vivida 
por produtores rurais e técnicos.

“O nosso estado tem um dos reba-
nhos mais expressivos do país. E é um 
rebanho que usa muitas ferramentas 
tecnológicas, como a IATF e a pro-
dução de embriões. Queremos divul-

gar essas tecnologias para melhorar 
quem já esteja utilizando as ferra-
mentas e estimular sua implantação 
nos rebanhos pouco tecnificados”, diz 
o pesquisador. Juliana Correa, pesqui-
sadora da Embrapa Pantanal que faz 
parte da equipe que coordena a ini-
ciativa, ressalta: “O evento vem exal-
tar a importância do estado. Estamos 
mostrando, realmente, o trabalho fei-
to aqui por pesquisadores da região 
e de expressão nacional com foco na 
cadeia local”. (A.M.)
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16
Con�ira as últimas 
notícias do mercado 
agrícola brasileiro.

18
Con�ira o mercado 
da pecuária e veja 
mais indicadores

Fazendas leiteiras bem manejadas podem sequestrar 
mais gases de efeito estufa do que são capazes de emitir
Prati cada de forma sustentável, a pecuária deixa de ser emissora de carbono para se tornar fonte de redução dos GEE

fotos | RUBENs NEIVA

Informação contribui para desmisti fi car o papel negati vo da pecuária, ti da como vilã no processo de aumento das temperaturas globais

O 
balanço de carbono 
em sistemas brasi-
leiros de produção 
de leite pode ser 
positivo. Isso é o 
que afirmam pes-

quisadores vinculados ao Projeto 
Pecus – RumenGases, coordenado 
pela Embrapa. As pesquisas reve-
lam que, adotando-se práticas sus-
tentáveis no manejo do rebanho e 
das pastagens, as emissões de ga-
ses de efeito estufa (GEE) são me-
nores se comparadas ao carbono 
que é ‘sequestrado’ pela atividade. 
Segundo os pesquisadores, isso se 
deve ao sistema de alimentação dos 
rebanhos brasileiros, baseado prin-
cipalmente no pasto.

“Em uma fazenda bem maneja-
da, a quantidade de carbono que as 
vacas liberam na forma de metano 
para a atmosfera é compensada 
pelo carbono que as pastagens e 
outras culturas vegetais têm ca-
pacidade de absorver”, sustenta o 
pesquisador da Embrapa Gado de 
Leite Luiz Gustavo Pereira, que faz 
parte do Projeto. Para o pesquisa-
dor, essa informação contribui para 
desmistifi car o papel da pecuária, 
tida como vilã no processo de au-
mento das temperaturas globais. 
“Dependendo da forma como é con-
duzida, a atividade pecuária pode 
ser vista como prestadora de um 
importante serviço ambiental para 
o planeta”, avalia Pereira.

Os estudos também sugerem 
que as metodologias de estimativa 
de emissão de GEE indicadas pelo 
Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas da ONU 
(IPCC) não correspondem plena-
mente à realidade nacional. Em 

alguns casos, a metodologia uti-
lizada pelo Painel superestima as 
emissões de GEE da bovinocultura. 
Isso ocorre porque os números do 
Painel são absolutos, não levando 
em conta as características de cada 
país. O próprio IPCC sugere que se-
jam feitos estudos regionais sobre 
o problema.

Para conferir maior precisão aos 
índices, os pesquisadores do Pecus 
– RumenGases mediram a emissão 
de GEE em fazendas leiteiras de 
Minas Gerais. Os resultados obti-
dos indicam que a metodologia do 
IPCC só se adequa a duas catego-
rias de animais no Brasil: vacas 
de baixa produção e novilhas de 
350kg a 400 kg. No caso de novi-
lhas de até 200 kg e de vacas de 
média e alta produção, os índices 

do Painel estão acima das reais 
emissões ocorridas na pecuária de 
leite do País.

Os pesquisadores envolvidos no 
Projeto estão organizando um ban-
co de dados, com informações de 
todo o País, a respeito do gás me-
tano (CH4) emitido pela pecuária 
de leite. O objetivo é gerar um mo-
delo nacional para aferir as emis-
sões de GEE e traçar estratégias 
de mitigação. Os trabalhos vêm 
sendo coordenados pela equipe do 
Laboratório de Metabolismo e Im-
pactos Ambientais da Pecuária, um 
centro de referência internacional 
na avaliação do metano entérico. 
O Laboratório faz parte do Com-
plexo Multiusuário de Bioefi ciência 
e Sustentabilidade da Pecuária da 
Embrapa Gado de Leite e está lo-

calizado em Coronel Pacheco (MG).

setor primário e emissão de GEE
Estudos científi cos relativos ao 

aquecimento global demonstram 
que os bovinos, vistos de forma 
isolada, de fato possuem papel re-
levante na emissão de GEE. Pereira 
explica que isso ocorre no proces-
so de nutrição dos ruminantes, que 
produz metano, liberado principal-
mente por meio da eructação (ar-
roto dos animais). “A digestão dos 
ruminantes utiliza a fermentação, 
possibilitando o aproveitamento da 
celulose como alimento. Com isso, 
ocorre a produção de CH4, cujo po-
tencial de provocar o aquecimento 
global é 25 vezes maior do que o 
gás carbônico”, explica o pesqui-
sador.
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Práticas sustentáveis tornam a pecuária atividade redutora do GEE

Segundo o IPCC, o setor agrí-
cola é responsável por 13,5% das 
emissões anuais de CO2eq (gás 
carbônico equivalente, que reúne, 
num só índice, todos os gases de 

efeito estufa de forma proporcio-
nal). Para a organização não gover-
namental Greenpeace, somando os 
gases emitidos pela derrubada de 
florestas e o uso indiscriminado de 

fertilizantes, as emissões de GEE do 
setor podem chegar a 32% de todas 
as emissões provocadas pela huma-
nidade. Entre as atividades agríco-
las, a pecuária é uma das maiores 

emissoras de CO2eq. A boa notícia 
é que isso pode ser revertido.

(Colaborou Rubens Neiva – Da Em-
brapa Gado de Leite | rubens.neiva@
embrapa.br)

Praticada de forma sustentável, 
a pecuária deixa de ser emissora 
de carbono para se tornar fonte de 
redução dos GEE. Entre as medidas 
preconizadas pela Embrapa para que 
isso ocorra estão:

• Recuperar e manejar corretamen-
te as pastagens: Estima-se que haja 
180 milhões de hectares de pastos 
no Brasil e mais da metade este-
ja com algum grau de degradação. 
Pastagens bem manejadas trazem 
dois benefícios: o primeiro é que, do 
ponto de vista nutricional, o pasto é 
um alimento barato para o rebanho 
e sua qualidade determina menor 
uso de grãos na dieta. Quanto ao se-
gundo benefício, do ponto de vista 
ambiental, uma boa pastagem acu-
mula mais matéria orgânica no solo, 
sequestrando carbono.

• Integração Lavoura, Pecuária, flores-
tas (ILPf): Adotar o ILPF é uma saída 
para o problema da baixa qualidade 
dos pastos. O fortalecimento da Agri-
cultura de Baixa Emissão de Carbono 
(ABC) está centrado na pecuária por 
meio da recuperação de pastagens 
e ILPF. Em sistemas integrados de 
produção, a pecuária em condições 
tropicais possui grande capacidade 
de sequestrar carbono. Os sistemas 
de ILPF podem expandir a produção 
agrícola nacional sem a necessidade 
de abrir novas fronteiras, o que é po-
sitivo em termos de emissão de GEE.

• Alimento de qualidade para o reba-
nho: É consequência direta da me-

lhoria das pastagens. Uma estratégia 
nutricional para a mitigação de GEE 
é fornecer boa alimentação para o 
gado. Essa ação reduz a produção 
de CH4 no rúmen e promove a me-
lhoria geral dos índices zootécnicos, 
elevando a taxa de lactação e, conse-
quentemente, emitindo menos meta-
no/kg de leite produzido.

• Melhoramento genético animal: 
Essa é uma das áreas que mais evo-
luíram nos últimos anos. No caso da 
pecuária de leite, um exemplo é o 
Gir Leiteiro, raça adaptada às con-
dições brasileiras. A produção média 
das vacas em teste de progênie em 
1985 era de 1.900 kg/lactação; atu-
almente, chega a 4.390 kg/lactação. 

O aumento da produtividade do bo-
vino é uma estratégia de mitigação 
de GEE.

Os índices de emissão de GEE 
pela pecuária podem variar muito 
de país para país ou de sistema de 
produção para sistema de produção. 
A pecuária de leite no Brasil, que ex-
plora as pastagens, é diferente da re-
alidade da atividade no Canadá, que 
adota sistemas confinados, por exem-
plo. Isso justifica um estudo aprofun-
dado da pecuária nacional sobre o 
problema. Segundo o pesquisador da 
Embrapa Informática Agropecuária 
Eduardo Delgado Assad, a média de 
emissão de CO2eq por bovino é de 
57 kg/animal/ano. Mas esse número 
representa apenas o que o animal 

emite. “Quando colocamos o bovino 
em cima do pasto, a coisa muda de 
figura”, diz Assad.

Considerando um sistema com 
taxa de lotação de uma UA/ha (Uni-
dade Animal/hectare) em um pasto 
degradado, o bovino emite em torno 
de 1.800 kg de CO2eq. Um segundo 
sistema com o mesmo animal em um 
bom pasto, bem manejado, é possível 
sequestrar, por meio da pastagem, 
3.600 kg de CO2eq por hectare ano. 
Temos então uma taxa positiva de 
1.800 kg de CO2eq retirados da at-
mosfera. A conclusão de Assad, con-
firmada pelos trabalhos do Projeto 
Pecus: “No sistema boi/pasto bem 
manejado, não há emissão de gases 
de efeito estufa, há retirada”. (R.N)



16 SETEMBRO 2016

folhadofazendeiro@gmail.comMai$ Rural

Coréia do Sul terá leitão 
à brasileira

O ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento) considerou positivo o 
saldo da sua visita a Seul, na Coreia do Sul, que 
terminou na quarta-feira (7). Ele conseguiu do 
vice-ministro da Agricultura, Lee Jun-won, a pro-
messa de que o processo para a aprovação da 
importação da carne suína de Santa Catarina 
seja concluído no início do próximo ano, quan-
do técnicos do governo coreano deverão vir ao 
Brasil para uma série de visitas técnicas as fri-
goríficos. O mercado da Coreia do Sul é de 50 

milhões de consumidores. As negociações para 
a entrada de carne suína brasileira no mercado 
coreano já se arrastam por uma década.

Gado vivo para o Líbano
O Paraná poderá retomar os embarques de 

gado vivo e de carne bovina para o Líbano, gra-
ças à decisão tomada pela direção de Recursos 
Animais do Ministério da Agricultura daque-
le país. A liberação foi baseada em dados da 
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), 
que descartaram a ocorrência de novos casos 
de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), 
conhecida como doença da “vaca louca”, no es-
tado. As importações libanesas serão reiniciadas 
nas próximas semanas, assim que a medida for 
oficializada.  O embargo a esses produtos vinha 
sendo aplicado desde 2012, com base em caso 
atípico da EEB registrado no Paraná. Em 2014, 
o Líbano importou US$ 343 milhões de gado 
vivo. 

Controle do javali selvagem
A Embrapa Pantanal vem participando de 

uma série de reuniões de sensibilização e escla-
recimentos sobre o controle do javali asselvaja-
do no Mato Grosso do Sul, promovidas pelo Iba-

ma (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis),em parceria com 
a Polícia Militar Ambiental e o Imasul (Instituto 
de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul). As 
reuniões envolvem integrantes de clubes de tiro 
do Estado e produtores rurais, atores importan-
tes no controle do animal, considerado responsá-
vel por um desequilíbrio ambiental e por riscos 
sanitários e epidemiológicos.   Até o momento 
foram realizadas reuniões em Corumbá (22/06), 
Campo Grande (2/07), Coxim (30/07), Dourados 
(22/08) e Nova Alvorada do Sul (25/08). A inten-
ção, segundo a pesquisadora Aiesca Pellegrin, 
da Embrapa Pantanal (Corumbá, MS), é manter 

engajados os 13 clubes de tiros do Mato 
Grosso do Sul, além de novos grupos que 
possam surgir futuramente. 

Simpósio da soja em Naviraí 
bate recorde de púbblico

No dia 31 de agosto foi realizada a 14ª 
edição do Simpósio da Soja, na Câmara 
Municipal de Naviraí. O evento bateu re-
corde de público das edições, com aproxi-
madamente 400 participantes. Com uma 
programação variada, o evento envolveu 
estudantes, produtores rurais, técnicos e 
parceiros. A abertura foi realizada pelo 
Superintende da Copasul, Gervásio Kamitani, que enalteceu a presença de 
todos, destacando a importância do evento. Também participou da abertu-
ra, o pesquisador Harley Nonato de Oliveira, que é chefe adjunto de Pes-
quisa e Desenvolvimento da Embrapa Agropecuária Oeste (Dourados, MS).

Biogene lança a tecnologia Leptra
A BioGene® está disponibilizando em sua linha de produtos a tecno-

logia Leptra® de proteção contra insetos, que é a união das tecnologias 
AgrisureViptera®, YieldGard®, Herculex®I, e Liberty Link®. Devido ao 
seu amplo espectro, a tecnologia Leptra®é uma excelente opção para 
auxiliar os agricultores no controle das principais lagartas que atacam 
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a cultura do milho, como a lagarta-
do-cartucho, lagarta-elasmo, lagarta-
do-trigo, broca-da-cana-de-açúcar, 
lagarta-eridania, lagarta-da-espiga 
e lagarta-rosca.  Para conferir toda 
a linha de soluções BioGene para a 
agricultura, acesse http://www.bioge-
ne.com.br

Semana Farroupilha tem 
leitão no rolete e baile 
com grupo do RS

Fiel ao lema “A Tradição é a Alma 
de um Povo”, o CTG (Centro de Tradi-
ções Gaúchas) Farroupilha de Campo 
Grande desenvolve uma série de ati-
vidades entre os dias 14 e 20 de se-
tembro para celebrar a Semana Far-
roupilha. O ponto alto das festividades 
acontece no domingo, dia 18, quan-
do será servido almoço com leitão no 
rolete e à tarde, baile com o grupo 
Brasil Gaúcho, de Tapejara (RS). A 
Semana Farroupilha rememora a 
revolução que durou 10 anos, entre 
1835 e 1845. O CTG Farroupilha está 
localizado no prolongamento da Ave-
nida Ernesto Geisel, logo após o via-
duto da Mascarenhas de Moraes, em 
Campo Grande (MS). O ingresso para 
o almoço do dia 18 custa R$ 30,00, 
não precisa levar pratos e talheres. 
Informações e vendas pelos telefones 
98215-1530, 99921-8808, 3321-0088 
e 99170-3535. 

Conheça todos os 
produtos que são feitos 
a partir de bovinos

A companhia americana, Agri Beef 
Co. divulgou um infográfi co contendo 
todos os produtos que são obtidos a 
partir dos bovinos. A divulgação foi 
feita pelo portal www.beefpoint.com.br

Lona em caminhão de 
cana será obrigatório

O uso de lona em caminhos de 
transporte de cana de açúcar será 
obrigatório a partir do dia 1º de junho 
de 2017, segundo resolução do Con-
selho Nacional de Trânsito (Contran) 
publicada no “Diário Ofi cial da União” 
desta quinta-feira (8). Em 2014, o con-
selho havia publicado uma resolução 
que liberava até o 1º de setembro de 
2016 os caminhões canavieiros do uso 
obrigatório de lonas no transporte de 
cana de açúcar em vias públicas. A 
cobertura com lonas de todas as car-
gas de sólidos a granel é obrigatória 
desde 28 junho de 2013 e foi deter-
minada pela resolução 441, também 
do Contran.

Preços de commodities 
registram queda de 2,6% 

Os preços das commodities, pro-
dutos primários com cotação interna-
cional, caíram em agosto. O Índice de 
Commodities Brasil (IC-Br), calcula-
do mensalmente pelo Banco Central 

(BC), apresentou queda de 2,60%, 
em agosto comparado a julho deste 
ano. Em 12 meses encerrados em 
agosto, o índice registrou queda 
6,42% e no acumulado do ano, de 
12,40%.

O IC-Br é calculado com base 
na variação em reais dos preços de 
produtos primários (commodities) 
brasileiros negociados no exterior. 
O BC observa os produtos que são 
relevantes para a dinâmica dos pre-
ços ao consumidor no Brasil.

No mês passado, o segmento 

de energia (petróleo, gás natural e 
carvão) registrou queda de 1,32%, 
enquanto o de metais (alumínio, mi-
nério de ferro, cobre, estanho, zin-
co, chumbo e níquel) subiu 0,16%.

O segmento agropecuário (carne 
de boi, algodão, óleo de soja, trigo, 
açúcar, milho, café, arroz e carne de 
porco) registrou queda de 3,34%.

O índice internacional de pre-
ços de commodities CRB, calculado 
pelo Commodity Research Bureau, 
registrou queda de 2,52% em agos-
to e de 8,39%, em 12 meses.
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Valor r$ Var./dia Var./mês Valor uS$

06/09/2016     79,89 0,11% 0,88% 24,90

05/09/2016     79,80 0,20% 0,77% 24,34

02/09/2016     79,64 0,21% 0,57% 24,51

01/09/2016     79,47 0,35% 0,35% 24,47

31/08/2016     79,19 -1,77% -5,76% 24,57 

Fonte: cepeA
“Entre os dias 31 de agosto e 06 de setembro, foram consideradas todas as
ofertas para o cálculo do Indicador”.

Indicadores
mercAdo FíSico do Boi Gordo - 08.09.2016
Sp  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina  149,00  estável  06/09/16  45,92
Araçatuba  149,00  estável  06/09/16  45,92
Lins  149,00  estável  06/09/16  45,92
Pres. Prudente  148,00  estável  06/09/16  45,61
Pres. Venceslau  148,00  estável  06/09/16  45,61
S. J. Rio Preto  148,00  estável  06/09/16  45,61
Prazo 30 dias, para desconto do imposto.

mS  r$/@  diferença  data  uS$/@
Campo Grande  143,00  estável  06/09/16  44,07
Dourados  140,00  estável  06/09/16  43,15
Preço à vista.

mt  r$/@  diferença  data  uS$/@
Alta Floresta  128,00  estável  06/09/16  39,45
Araputanga  131,00  -R$ 1,00  06/09/16  40,37
Barra do Garças  134,00  R$ 1,50  06/09/16  41,30
Cáceres  132,00  R$ 0,50  06/09/16  40,68
Cuiabá  134,00  R$ 1,00  06/09/16  41,30
Juara  128,00  R$ 0,50  06/09/16  39,45
Juína  128,00  R$ 0,50  06/09/16  39,45
Rondonópolis  135,00  R$ 1,00  06/09/16  41,61
Tangará  133,00  estável  06/09/16  40,99
Preço à vista.

Go  r$/@  diferença  data  uS$/@
Goiânia  134,50  estável  06/09/16  41,45
Sul  136,50  estável  06/09/16  42,07
Mozarlândia  134,50  estável  06/09/16  41,45
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS).

pr  r$/@  diferença  data  uS$/@
Guarapuava  148,00  estável  06/09/16  45,61
Londrina  147,00  estável  06/09/16  45,31
Maringá  148,00  estável  06/09/16  45,61
Curitiba  147,00  R$ 2,00  06/09/16  45,31
Ponta Grossa  145,00  estável  06/09/16  44,69
Umuarama  148,00  estável  06/09/16  45,61
Preço à vista.

mG  r$/@  diferença  data  uS$/@
Triângulo Mineiro  138,00  estável  06/09/16  42,53
Norte de Minas  140,00  estável  06/09/16  43,15
Preço à vista.

Sc  r$/@  diferença  data  uS$/@
Rio do Sul/Ibirama  162,00  estável  06/09/16  49,93
Chapecó  158,00  estável  06/09/16  48,70
Prazo 20 dias, para desconto do imposto.

pA  r$/@  diferença  data  uS$/@
Marabá  125,00  estável  06/09/16  38,53
Redenção  126,00  estável  06/09/16  38,83
Preço à vista.

BA  r$/@  diferença  data  uS$/@
Itapetinga  142,00  estável  06/09/16  43,77
Feira de Santana  148,00  estável  06/09/16  45,61
Salvador  152,00  estável  06/09/16  46,85
Prazo 30 dias, para desconto imposto.

to  r$/@  diferença  data  uS$/@
Araguaína  127,00  estável  05/09/16  39,14
Gurupi  130,00  R$ 3,00  05/09/16  40,07
Preço à vista. Preços coletados semanalmente.

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

mercAdo FíSico do VAcA GordA – 08.09.2016
Sp  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina  141,00  estável  06/09/16  43,46
Araçatuba  141,00  estável  06/09/16  43,46
Lins  140,00  estável  06/09/16  43,15
Pres. Prudente  140,00  estável  06/09/16  43,15
Pres. Venceslau  140,00  estável  06/09/16  43,15
S. J. Rio Preto  141,00  estável  06/09/16  43,46
Prazo 30 dias, para desconto do imposto.

mS  r$/@  diferença  data  uS$/@
Campo Grande  136,00  estável  06/09/16  41,92
Dourados  135,00  estável  06/09/16  41,61
Preço à vista.

mt  r$/@  diferença  data  uS$/@
Alta Floresta  123,00  estável  06/09/16  37,91
Araputanga  124,00  estável  06/09/16  38,22
Barra do Garças  127,00  estável  06/09/16  39,14
Cáceres  125,00  R$ 0,50  06/09/16  38,53
Cuiabá  126,50  R$ 0,50  06/09/16  38,99
Juara  121,50  estável  06/09/16  37,45
Juína  121,50  estável  06/09/16  37,45
Rondonópolis  127,00  R$ 1,00  06/09/16  39,14
Tangará  127,50  R$ 2,00  06/09/16  39,30
Preço à vista.

Go  r$/@  diferença  data  uS$/@
Goiânia  131,50  estável  06/09/16  40,53
Sul  131,50  estável  06/09/16  40,53
Mozarlândia  131,50  estável  06/09/16  40,53
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS).
pr  r$/@  diferença  data  uS$/@
Guarapuava  138,00  estável  06/09/16  42,53
Londrina  137,00  estável  06/09/16  42,22
Maringá  138,00  estável  06/09/16  42,53
Curitiba  137,00  R$ 1,00  06/09/16  42,22
Ponta Grossa  135,00  estável  06/09/16  41,61
Umuarama  138,00  estável  06/09/16  42,53

Preço à vista.

mG  r$/@  diferença  data  uS$/@
Triângulo Mineiro  134,00  estável  06/09/16  41,30
Norte de Minas  129,00  estável  06/09/16  39,76
Preço à vista.

Sc  r$/@  diferença  data  uS$/@
Rio do Sul/Ibirama  142,00  estável  06/09/16  43,77
Chapecó  156,00  estável  06/09/16  48,08
Prazo 20 dias, para desconto do imposto.

pA  r$/@  diferença  data  uS$/@
Marabá  115,00  estável  06/09/16  35,44
Redenção  117,00  estável  06/09/16  36,06
Preço à vista.

to  r$/@  diferença  data  uS$/@
Araguaína  118,00  estável  05/09/16  36,37
Gurupi  123,00  R$ 3,00  05/09/16  37,91
Preço à vista. Preços coletados semanalmente.
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O processo do impeach-
ment, que marcou a maior 
crise política brasileira, che-
gou ao fim e Michel Temer é 
confirmado como definitivo na 
condução do país, marcando o 
fim do período de poder do PT 
iniciado com o Lula.

Saímos do impasse, mas os 
problemas não se encerram 
com a posse. A presidente foi, 
mas a crise ficou. Podemos ti-
rar algumas lições disso tudo. 
Pela segunda vez o Brasil tem 
um presidente é impichado.

Não é o que se desejava, 
mas um direito do processo 
democrático que foi exercido. 
E nisso a pressão popular teve 
um grande papel. O agronegó-
cio teve grande participação e 
se posicionou claramente pelo 
impeachment ao entender que 
o Planalto tinha demonstrado 
apoio as badernas feita por 
movimentos que apoiam o PT, 
desrespeitando a Constituição. 
Por entender também, que não 
havia mais condições de gover-
nabilidade, o que afetou nossa 
economia e a imagem do nosso 
país lá fora.

Espera-se agora que a po-
pulação continue a exercer seu 
direito. Mas também a sua res-
ponsabilidade, não deixando 
ao poder público o direito ex-
clusivo de decidir nosso futu-
ro. Também fica a expectativa 
de que o amadurecimento da 
democracia traga maior pudor 
aos políticos no trato da coisa 
pública.

O rombo deixado nos cofres 
públicos e os inúmeros proble-
mas pela falta de recursos são 
heranças malditas que terão 
que ser administrados por Te-
mer e sua equipe.

O governo terá que enfren-
tar muitos desafios para conter 
a instabilidade econômica, mas 
também terá melhores condi-
ções de negociação. Desde que 
atenda a expectativa e de si-
nais ao mercado de que tem 

força política para conseguir 
o apoio do Congresso para 
aprovar medidas duras para 
equilibrar as contas públicas. 
Espera-se um governo de re-
formas.

Até agora os sinais positi-
vos foram tímidos. Livre do 
desconforto da posição de in-
terino, espera-se uma postura 
firme do governo demonstran-
do sua força e habilidade para 
reestabelecer a confiança do 
setor produtivo.

Podemos perceber alguns 
sinais pontuais de reação da 
economia. Para a agricultura, 
por exemplo, o novo governo 
já deu sinais que nos animam. 
Demonstrou respeito pelo se-
tor e interesse em buscar solu-
ções para impulsionar o agro-
negócio.

Contudo ainda não são su-
ficientes para comemorações. 
Continuamos com milhares de 
desempregados e o brasileiro 
continua perdendo seu poder 
de compra.

O calendário eleitoral é ou-
tra pedra no caminho, consi-
derando que este ano ainda 
temos eleições municipais e 
2018 as eleições presiden-
ciais. E, político não gosta de 
medida impopular, ainda mais 
em ano eleitoral. Sobra 2017 
para que algo produtivo acon-
teça.

Outro grande problema, 
como já demonstrou, o PT é 
bom de oposição e a cúpula já 
começa a se movimentar. Se-
ria ingenuidade acreditar que 
aceitariam pacificamente o 
impeachment. A reação virá e 
com força para tentar se man-
ter até as eleições presiden-
ciais de 2018.

Ainda não superamos o 
trauma, teremos que percor-
rer um longo caminho, mas 
espera-se que o pior já tenha 
passado e possamos virar a pá-
gina. Por que o amanhã, quem 
sabe como será?

E agora, como fica o Brasil?

leite Ao produtor | AGoSto de 2016 - conseleite

iNdicAdor de preço diSpoNíVel do Bezerro 
eSAlq/Bm&F – eStAdo de mAto GroSSo do Sul

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

06/09/2016     1.265,77 -3,25% -2,71% 394,45

05/09/2016     1.308,27 1,09% 0,55% 399,11

02/09/2016     1.294,13 0,00% -0,53% 398,32

01/09/2016     1.294,13 -0,53% -0,53% 398,44

31/08/2016     1.301,06 0,37% 1,02% 403,68
Fonte: CEPEA

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

mercAdo Futuro do Boi Gordo

Vencimento  Fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Out/16  152,43  3,10  13.861  3.151   

Nov/16  155,28  3,28  2.419  175   

Dez/16  154,57  2,57  2.313  213   

Jan/17  156,00  3,23  107  0   

Fev/17  151,52  3,13  0  0   

Mar/17  147,50  3,00  564  4   

Abr/17  158,28  3,23  175  4 

Ágide Meneguette é presidente 
do Sistema FAEP/SENAR-PR
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Nem sempre a solução dos nossos problemas está dentro da propriedade. 
De vez em quando, é preciso deixar a rotina de lado para escutar o que 
os maiores especialistas em pecuária têm a dizer.  
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