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Nutrição é o grande entrave da pecuária leiteira

Acrissul inicia
renovação de
licenciamento
ambiental do
Parque de
Exposições

Decreto cria
incentivos 
em ICMS
para carne
produzida
no Pantanal

ACRISSUL EM AÇÃO
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Sem alimentação adequa-
da animais não ati ngem 

todo o seu potencial
produti vo, diz Embrapa

FOTO | AlCIDES OkuBO FIlhO | EMBRAPA

Brasil tem pouco mais de 
um milhão de proprieda-
des leiteiras, responsá-

veis pela produção de 35 bilhões 
de litros de leite por ano. Segun-
do o pesquisador da Embrapa 
Gado de Leite Glauco Carvalho, 
apenas a metade desse contin-
gente pode ser considerada de 
produtores comerciais (que en-

tregam leite aos laticínios). O 
Balde Cheio, programa que permitiu 
esse diagnóstico, completou 20 anos 

em 2018 e já atendeu cerca de dez mil 
pecuaristas. 
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ticínios), o Cepea, desde fevereiro de 2018, 
aplica essa nova metodologia em paralelo à 
atual, como uma forma de teste (“piloto”). 
Os resultados têm sido satisfatórios. Na opi-
nião de agentes de mercado e de pesquisa-
dores do Cepea, a nova metodologia deve 
elevar a qualidade e a acurácia dos dados.

Agora, o desafi o é ampliar a rede de co-
laboradores para mitigar, ainda mais, as 
assimetrias de informações e viabilizar a 
divulgação de médias de preços para outras 
importantes mesorregiões produtoras de lei-
te. Como resultado, espera-se gerar dados 
mais estratégicos para o setor e contribuir 
para o processo de coordenação do sistema 
agroindustrial do leite, que vem ganhando 
força ano a ano.

[1] Aqui considera-se o 1º semestre de 
2018 e analisa-se a soma dos volumes amos-
trados pela pesquisa do Cepea neste perí-
odo frente à soma dos volumes registrados 
pela PTL nos estados de GO, BA, MG, SP, 
PR, SC e RS.
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Buscando diminuir os riscos envol-
vidos na comercialização, aumentar 
a transparência e estimular relações 
de médio a longo prazos, produtores 
de leite, indústrias e cooperativas do 
setor têm recorrido cada vez mais 
ao uso, especialmente nos últimos 

cinco anos, de referências de preços nas negociações 
do leite.

O Cepea (Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada), da Esalq (Escola Superior de Agricul-
tura “Luiz de Queiroz”), da USP (Universidade de São 
Paulo), levanta preços de leite ao produtor há 24 anos. 
Atualmente, o total de leite negociado das empresas 
amostradas pela pesquisa do Cepea nos estados de 
Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul corresponde a cerca de 
76,3% do volume para os mesmos estados da Pesquisa 
Trimestral do Leite, do IBGE[1]. Por conta disso, o tra-
balho do Cepea tem ganhado visibilidade e auxiliado 
na tomada de decisão e no planejamento de agentes 
do setor.

Diante das transformações do sistema agroindustrial 
do leite e das novas demandas que têm surgido para 
melhorar a acurácia do levantamento, o Cepea adotará 
uma nova metodologia de cálculo do preço do leite ao 
produtor a partir de janeiro de 2019.

A principal mudança metodológica será a forma de 
coleta de dados, que passará a ser realizada de modo 
desagregado. Isso signifi ca que, todo mês, os colabora-
dores cadastrados encaminharão via e-mail ao Cepea 
o preço líquido pago ao produtor (sem frete nem im-
postos) e o volume captado de cada um de seus pro-
dutores, assim como a cidade em que o produtor está 
localizado (utilizando-se como base o código do IBGE 
para o referido município). Além disso, os colaboradores 
também enviarão o valor médio de frete. Essa coleta 

desagregada permitirá ao Cepea calcular as médias de 
preços de forma padronizada entre os colaboradores. 
Assim, será possível agrupar os dados de acordo com o 
município em que o produtor está localizado, refl etindo 
com mais exatidão as médias de preços mesorregionais.

Também será possível agregar os dados conforme os 
estratos de produção, ou seja, de acordo com a capta-
ção diária do produtor. Sabe-se que podem ser grandes 
as diferenças de qualidade do leite e consequentemente 
do preço líquido praticado.

Na metodologia a ser utilizada até 31 de dezembro 
de 2018 são calculados os preços mínimos, máximos 
e médios. Com a nova metodologia a ser implementa-
da a partir de 1º de janeiro de 2019, o Cepea passa a 
calcular o preço médio do menor estrato de produção 
(defi nido como a média ponderada dos preços pelos 
volumes negociados com produtores cuja captação di-
ária seja menor ou igual a 200 litros de leite por dia) e 
um valor médio do maior estrato de produção (defi ni-
do como a média ponderada dos preços pelos volumes 
negociados com produtores cuja captação diária seja 
maior que 2.000 litros de leite por dia). Será divulgado, 
também, o preço médio ponderado considerando todos 
os estratos produtivos.

Os cálculos das médias estaduais também passarão 
por mudanças, tendo como base a ponderação dos pre-
ços mesorregionais pela participação do respectivo vo-
lume em relação ao total captado no estado. Para isso 
serão utilizadas informações de volume colhidas pelo 
Cepea e não mais as originárias da Pesquisa Pecuária 
Municipal (PPM) do IBGE, que apresentavam defasa-
gem de divulgação que impunha a utilização do volume 
produzido de dois anos anteriores à pesquisa.

O mesmo vale para a “Média Brasil”, que deixará de 
ser ponderada pelos volumes da Pesquisa Trimestral 
do Leite (PTL) do IBGE e passará a utilizar a própria 
amostra do Cepea para seu cálculo.

TESTES – Com o apoio fi nanceiro e parceria dos as-
sociados da Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB) e da Viva Lácteos (Associação Brasileira de La-

riMeira iMPressÃoP
Por que mudar a metodologia de cálculo do preço do leite ao produtor?



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 

PRAZO ACABA NO DIA 31 DE DEZEMBRO
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Alimentação do rebanho 
é o maior problema da 
pecuária de leite no Brasil
Sem alimentação adequada, animais não atingem todo o seu 
potencial na produção leiteira, demonstra pesquisa da Embrapa

FOTOS | AlCIDES OkuBO FIlhO | EMBRAPA

Brasil tem pouco mais de um milhão de propriedades leiteiras, que produzem 35 bilhões de litros/anoA alimentação inadequada ou in-
suficiente do rebanho é respon-
sável pelo baixo desempenho da 

produção brasileira de leite, especial-
mente nas pequenas e médias proprie-
dades. O problema foi considerado o 
mais importante da pecuária leiteira 
nacional por técnicos e pesquisadores 
que atuam no Balde Cheio, programa 
da Embrapa que capacita profissionais 
da extensão rural.

Dados do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) apontam 
que o Brasil tem pouco mais de um 
milhão de propriedades leiteiras, res-

Artur Chinelato idealizou Programa Balde Cheio

ponsáveis pela produção de 35 bilhões 
de litros de leite por ano. Segundo o 
pesquisador da Embrapa Gado de Lei-
te Glauco Carvalho, apenas a metade 
desse contingente pode ser considera-
da de produtores comerciais (que en-
tregam leite aos laticínios). “Embora o 
Brasil tenha fazendas com produtivida-
de comparável à dos maiores países do 
mundo, a grande maioria dos produ-
tores brasileiros tira em torno de 100 
litros por dia”, diz o pesquisador. E são 
essas pequenas e médias propriedades 
que sofrem o problema da alimentação 
do rebanho.

O Balde Cheio, programa que per-
mitiu esse diagnóstico, completou 20 
anos em 2018 e já atendeu cerca de 
dez mil pecuaristas. O pesquisador 
da Embrapa Pecuária Sudeste Artur 
Chinelato, idealizador do programa, 
já visitou centenas de propriedades 
no País e afirma que a alimentação 
dos animais é a principal responsável 
pela baixa produtividade das fazendas 
que ingressam no Balde Cheio. É tão 
comum que o cientista criou até uma 
brincadeira com os produtores que 
aumentam a produção quando corri-
gem a alimentação do rebanho: pedir 
perdão às vacas por as terem tratado 
tão mal.

A afirmação de Chinelato é compar-
tilhada por todos os técnicos e pesqui-
sadores do programa. O engenheiro-
agrônomo Walter Miguel Ribeiro, 
coordenador do Balde Cheio em Minas 
Gerais pela Federação de Agricultura 
do Estado de Minas Gerais (FAEMG), 
insiste em suas palestras que a genéti-
ca só vai se tornar um gargalo quando 
a vaca estiver sendo alimentada com 
qualidade e quantidade suficientes.

“Às vezes a vaca não mostra sua 
qualidade genética em termos de pro-
dução de leite porque está passando 

fome”, alerta. Segundo Ribeiro, os pro-
dutores acreditam que, para produzir 
muito, o animal tem que comer ração; 
por isso, não se preocupam em ter um 
bom volumoso (capim, silagem, feno 
etc com bom teor de nutrientes) na 
propriedade ou mesmo água de qua-
lidade. “Visitamos muitas fazendas 
onde os animais ainda bebem água 
em córregos ou em buracos cheios de 
lama”, relata ao frisar que em condi-
ções assim, o resultado da produção é 
influenciado diretamente.
COlABOROu RuBENS NEIvA | EMBRAPA GADO DE lEITE

Como calcular o pasto suficiente
De modo geral, as pastagens ro-

tacionadas são a forma mais comum 
para alimentar o rebanho. A área de 
pastagem depende da capacidade de 
investimento do produtor. As aduba-
ções para recuperar a fertilidade do 
solo precisam ser mantidas. A área 
máxima trabalhada no primeiro ano 
é definida pela seguinte equação: nú-
mero de vacas em lactação dividido 
por dois, e o resultado deve ser divi-

dido por dez, que é a lotação mínima 
de vacas por hectare, esperada em 
pastagens corretamente adubadas e 
manejadas. Por exemplo, um reba-
nho com média de 20 vacas em lac-
tação ao longo do ano deve trabalhar 
no primeiro ano com um hectare de 
pastagem rotacionada.

Cada propriedade deve definir 
qual o alimento volumoso será utili-
zado no período de menor produção 
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FOTOS | AlCIDES OkuBO FIlhO | EMBRAPA

Estância do Vovô recebeu orientação do Balde Cheio e recuperou economicamente o fluxo de caixa

Balde Cheio: Orientação 
que mudou uma fazenda

das gramíneas forrageiras tropi-
cais. As opções podem ser cana-de-
açúcar, palma forrageira, feno ou 
silagens. O uso de alimentos con-
centrados também é estudado caso 
a caso, considerando o nível de pro-
dução, a qualidade do volumoso e a 

viabilidade econômica local.
O Balde Cheio é um projeto de ca-

pacitação continuada de profissio-
nais que atuam na extensão rural, 
utilizando uma pequena propriedade 
de cunho familiar como “sala de aula 
prática”. Nesse ambiente, instruto-

res, técnicos e produtores combinam 
as tarefas a serem executadas na 
propriedade leiteira, visando torná-la 
eficiente e rentável. Artur Chinelato 
(veja entrevista abaixo) afirma que 
o programa não utiliza um pacote 
tecnológico fixo. “Os técnicos são 

treinados a interpretar as diferenças 
agroecológicas de cada proprieda-
de, assim como a complexidade dos 
diferentes perfis de produtores.” O 
treinamento aplica conceitos de pro-
dução intensiva de leite.

(R.N.)

No entanto, os técnicos afirmam 
que a questão da alimentação do re-
banho pode ser revertida e se obter 
resultados rápidos. É o que pensa o 
engenheiro-ambiental Adriano Ferrei-
ra da Silva, que está há três anos no 
Balde Cheio prestando assistência a 
produtores no Triângulo Mineiro. Silva 
cita como exemplo desse tipo de pro-
blema a propriedade familiar Estância 
do Vovô, em Prata (MG). Quando o téc-
nico conheceu a propriedade, viu que 
havia ali muito investimento em equi-
pamentos, mas o pasto era mal ma-
nejado e insuficiente para o rebanho.

A Estância do Vovô, tocada por Pau-
lo Oliveira e sua mulher, Talita, foi he-
rança da esposa. Para ficar mais próxi-
mo da mulher e dos dois filhos, há sete 
anos, ele resolveu largar a profissão de 
fotógrafo especialista em imagens aé-
reas para se tornar produtor de leite. 
Com a visão de que produção eleva-
da só se consegue com investimento 
em máquinas, comprou ordenhadeira 
mecânica, tanque de expansão, silos e 
montou um sistema de irrigação para 
cinco hectares. Chegou a produzir 
1.200 litros diários de leite, mas, sem 
orientação técnica adequada, não con-
seguiu obter lucro. Para piorar, o reba-
nho foi contaminado por Trypanosoma. 
Perdeu animais e a produção despen-
cou. Precisou vender vacas para pagar 
dívidas.

Em 2015, chegou ao seu pior mo-
mento. Restavam seis vacas em lacta-
ção, uma tremenda frustração com a 

atividade e a completa descrença nas 
tecnologias. “Já estava praticamente 
desistindo da pecuária de leite”, relem-
bra Oliveira. Foi quando, em visita a 
uma fazenda em Araxá, conheceu o 
Balde Cheio. Silva visitou a “Estância 
do Vovô” e constatou que havia sérios 
problemas de gestão na propriedade. 
E o rebanho estava mal alimentado, 
não respondendo ao seu potencial pro-
dutivo. “Nossa primeira recomendação 
foi reduzir a área de pastagem para 
um hectare, economizando água, tem-
po e dinheiro.” A principal orientação 
passada ao produtor foi que adotasse 
as técnicas corretas de manejo do pas-
to, que incluíam a adubação, de acordo 
com a análise do solo da propriedade.

Com a alimentação adequada, de 
acordo com o número de vacas da 
propriedade, a Estância do Vovô foi 

se recuperando economicamente e o 
fluxo de caixa passou a ser positivo. 
Atualmente, a produção gira em torno 
de 300 litros por dia, com 16 vacas em 
lactação. A área total da propriedade 
soma 69 hectares, com dois hectares 
de Tifton irrigado, divididos em 18 pi-
quetes. As vacas são mestiças, com a 
produção variando de 10 a 30 litros 
por animal.

Sob a orientação técnica do Balde 
Cheio, junto com a alimentação, a Es-
tância do Vovô solucionou uma série 
de outros problemas relacionados à 
gestão da propriedade e mantém em 
dia todas as anotações econômicas e 
zootécnicas. A propriedade se tornou 
uma Unidade Demonstrativa do pro-
grama e é referência para outros pro-
dutores. (R.N.)
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Estudo realizado no sul de Mato 
Grosso do Sul demonstrou que 
controlar percevejos e lagartas 

da soja seguindo as orientações do Ma-
nejo Integrado de Pragas (MIP) aumen-
ta a margem de lucro do produtor ao 
promover uma economia de pouco mais 
de R$ 125,00 por hectare. A pesquisa 
estimou ainda que se a prática fosse 
adotada em todas as lavouras de soja 
do Brasil - uma área de aproximadamen-
te 33.228.400 hectares - poderia gerar 
um benefício econômico da ordem de 
R$ 4 bilhões, devido à economia com 
inseticidas e gastos com a aplicação dos 
produtos.

O entomologista Crébio José Ávila, 
pesquisador da Embrapa Agropecuária 
Oeste (MS), explica que apesar da efici-
ência do MIP-Soja na redução do uso de 
inseticidas nas lavouras, especialmente 
na última década, tem-se observado um 
retrocesso nos programas de manejo de 
pragas da soja. “Em alguns casos, houve 

um abandono dessa estratégia, que exi-
ge muita presença e atenção do produ-
tor nos diversos estádios das lavouras, o 
que fez com que houvesse um aumento 
excessivo de aplicações de inseticidas 
nas plantações, com consequências in-
desejáveis do ponto de vista econômico, 
ecológico e ambiental”, explica.

Segundo o cientista, o uso do MIP 
pode contribuir indiretamente com 
melhorias na qualidade de vida da po-
pulação, pois o emprego de estratégias 
limpas de manejo como o controle bioló-
gico natural no agroecossistema reduz a 
exposição ambiental aos químicos, uma 
vez que menos produtos são pulveriza-
dos anualmente. O pesquisador afirma 
que a prática contribui para a sustenta-
bilidade social, econômica e ambiental.

Economia de mais de 
R$ 300 mi só em MS
A pesquisa realizou o monito-

ramento e o manejo integrado dos 

insetos-praga e de seus inimigos na-
turais nas lavouras do estudo, ao lon-
go de duas safras consecutivas: em 
2014/2015, no município de Caara-
pó; e na safra 2015/2016, em Doura-
dos, ambos em Mato Grosso do Sul.

Em Caarapó, o trabalho foi con-
duzido em uma área de aproxima-
damente 70 hectares, enquanto em 
Dourados a área foi de 25 hectares. 
Duas áreas comparativas também 
serviram como referência para a pes-
quisa, ambas manejadas segundo as 
orientações do produtor, sem nenhu-
ma interferência da equipe do MIP.

A pesquisa contou com apoio finan-
ceiro da Fundação de Apoio ao Desen-
volvimento do Ensino, Ciência e Tecno-
logia do Estado de Mato Grosso do Sul 
(Fundect), em parceria com o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq), sendo o MIP 
conduzido pela bolsista do Programa de 
Desenvolvimento Científico Nacional 

(DCR), Viviane Santos, atualmente pro-
fessora do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia de Mato Gros-
so do Sul (IFMS/Campus Dourados).

Santos explica que a análise do cus-
to das aplicações de inseticidas para o 
controle de lagartas e de percevejos, nos 
dois ambientes de controle de pragas, 
comprovou que na área do MIP condu-
zida em Dourados na safra 2015/2016, 
houve uma economia de R$ 125,58 por 
hectare. “Na área estudada, se o pro-
dutor tivesse seguido as orientações 
do MIP em todos os 360 hectares de 
soja de sua propriedade, ele teria uma 
economia total de cerca de R$ 45 mil. 
Extrapolando-se esse valor de redução 
de custo para todo o estado de Mato 
Grosso do Sul, que na safra 2015/2016 
teve uma área cultivada com soja de 
2.430.000 hectares, o benefício econô-
mico seria de mais de R$ 300 milhões”, 
estima Viviane Santos.

(Christiane Congro Comas | CPAO)

Manejo Integrado de Pragas 
poderia economizar R$ 4 bi 
na produção nacional de soja
Pesquisador da Embrapa afirma que a prática contribui para 
a sustentabilidade social, econômica e ambiental  da produção

FOTOS | IvANA DA SIlvA | EMBRAPA

Uso do Manejo Integrado de Pragas pode contribuir para melhorar a qualidade de vida da população

A pesquisa realizou o monitoramento e o manejo integrado dos insetos-praga e de seus inimigos naturais nas lavouras do estudo, em 2014/2015, no município de Caarapó; e na safra 2015/2016, em Dourados (MS)



Boletim dA AcriSSul - ASSociAção doS criAdoreS de mAto GroSSo do Sul - deZemBro 2018 | acrissul@terra.com.br | 67 3345-4200

edição de conteúdo: viA livre comunicAção

canal 183 da net pelo Agrobrasil tv

Acrissul inicia renovação de seu licenciamento ambiental

WWW.AcriSSul.com.Br

Associação mantém em dia todas as suas licenças e alvarás; organização já trabalha para realização da Expogrande 2019

A Acrissul (Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul), com 
vistas à Expogrande 2019, já iniciou 
processo de renovação de sua licen-
ça ambiental junto à Semadur (Se-
cretária Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Urbano) de Cam-
po Grande.

Para isso contratou um enge-
nheiro civil para cuidar exclusiva-
mente da elaboração do relatório 
de impacto de vizinhança e demais 
expediente visado a emissão do re-
latório ambiental e da renovação 
dos demais licenciamentos exigi-
dos pelo Poder Público. O Parque 
de Exposições Laucídio Coelho 
mantém em dia todos os seus al-
varás e a realização da Expogran-
de e da ExpoMS, ambas promovi-
das pela Acrissul, têm autorização 
legal para promoção de shows e 
eventos musicais, amparada por 
legislação municipal.

Segundo o presidente da entidade, 
Jonatan Pereira Barbosa, a Acrissul 
este ano também está finalizando a 

FOTO| ARQuIvO PANTANAl TECNOlOGIAS

Acrissul entrega cestas de Natal
e começa seu recesso no dia 22

declaração do CAR (Cadastro Am-
biental Rural) da área denominada 
“Acrissul Rural”, às margens da BR 
262, na saída para Três Lagoas, que 
foi cedida pelo Governo do Estado 
através de um comodato, onde no fu-
turo realizará outras atividades que 

demandam por espaços maiores que 
os do próprio Parque Laucídio Coelho.

DECISÃO FAVORÁVEL
Recentemente a Acrissul foi ino-

centada totalmente de uma acusação 
de crime ambiental em ação promo-

vida pelo Ministério Público Estadu-
al. A sentença, assinada no dia 11 
de dezembro, analisou denúncias do 
MP de que entre os anos de 2001 e 
2010 a associação promoveu shows 
musicais durante a Expogrande e a 
ExpoMS em desacordo com as nor-
mais legais.

Ao julgar o processo, o juiz Márcio 
Alexandre Wust, da 6ª Vara Criminal 
de Campo Grande, julgou totalmente 
improcedente o processo, uma vez 
que não há quaisquer provas de que 
a Acrissul tenha cometido crime am-
biental ou outros delitos que infrin-
jam as normais legais em função da 
realização de shows musicais duran-
te as feiras.

Para a Expogrande 2019, que 
acontece de 4 a 14 de abril, a dire-
toria da Acrissul vem trabalhando 
para preparar uma agenda de sho-
ws jamais vista em outras edições da 
exposição agropecuária mais tradi-
cional de Mato Grosso do Sul. “Te-
remos gratas surpresas”, promete o 
presidente Jonatan Barbosa.

Expogrande de 2019 acontece de 4 a 14 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho

FOTO | vIA lIvRE

A Acrissul (Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul), fez no 
final da tarde de ontem uma peque-
na cerimônia para entregar cesta 
básica e de Natal aos colaboradores 
da instituição, como tem feito tradi-
cionalmente nos últimos anos.

O presidente da entidade, Jonatan 
Barbosa (foto), fez um breve agra-
decimento aos funcionários ressal-

tando que mesmo diante de todos 
os entraves e dificuldades vivivos 
pelo País neste ano, a instituição 
vem conseguindo manter salários e 
encargos sociais em dia, fechando o 
ano com saldo positivo.

A Acrissul entra em recesso dia 
22 e retoma suas atividades nor-
mais a partir do dia 7 de janeiro 
de 2019.
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Decreto estadual cria incentivo para carne do Pantanal
Meta de abates pelo programa Carne Orgânica e Sustentável do Pantanal é de 30 mil  animais para 2019

FOTO | SISTEMA FAMASul

Governador do Estado Reinaldo Azambuja assina o decreto instituindo os incentivos, acompanhado por Leonardo de Barrros, da ABPO

Prazo para declaração do Cadastro Ambiental Rural encerra-se no dia 31

O número de abates de bovinos 
pelo programa Carne Orgânica Sus-
tentável do Pantanal deve chegar a 
30 mil em 2019. Essa é a meta anun-
ciada pelo secretário Jaime Verruck, 
da Semagro (Secretaria de Meio Am-
biente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar) du-
rante o ato de assinatura do decreto 
do Programa de Avanços na Pecuária 
de Mato Grosso do Sul (PROAPE), 
que instituiu o subprograma “Carne 
Sustentável e Orgânica do Pantanal”, 
em Mato Grosso do Sul.

O ato foi realizado no dia 22 de 
novembro no auditório da Famasul, 
durante assembleia com produtores 
rurais. O decreto, assinado pelo go-
vernador Reinaldo Azambuja incen-
tiva a produção pecuária na região do 
Pantanal. “É uma forma de valorizar-
mos a tradição pantaneira de criação 
de gado, que já é de baixo impacto 
ambiental, se ajusta com as normas de 
sustentabilidade e de produção orgâ-
nica e, ao mesmo tempo, melhorar a 
remuneração desses produtores, pro-
porcionando um incentivo de até 67% 
do ICMS”, afirmou o governador.

Os produtores da região pantaneira 
que aderirem ao subprograma Carne 
Sustentável e Orgânica do Pantanal 
recebem isenção de impostos. A redu-
ção do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços 

(ICMS) pode chegar a 50% na produ-
ção de carne sustentável e a 67% na 
produção orgânica.

“Estamos trabalhando em conjunto 
com as certificadoras, pois quem defi-
ne se um produto pode ser classificado 
como orgânico é o Ministério da Agri-
cultura, por meio de empresas certifica-
doras. Há um protocolo nacional, que 
já é reconhecido internacionalmente. 
Estamos reconhecendo uma atividade 
tradicional da pecuária o Pantanal. Os 
produtores da região passam a traba-
lhar num nicho de mercado importan-
te. Há um ganho mercadológico para 
esse produto. Vamos difundir o Estado 
e agregar renda ao produtor, por meio 
de incentivo fiscal”, comentou o secre-
tário Jaime Verruck.

O titular da Semagro apresentou 
o programa aos produtores rurais e 
assinou a Resolução Conjunta Se-
faz/Semagro, com as normativas es-
pecificas do “subprograma de Apoio 
à Produção de Carne Sustentável 
e Orgânica do Pantanal”. “Nossa 
meta é atingir 30 mil animais aba-
tidos pelo programa em 2019. Com 
o grupo de produtores já atuantes é 
possível atingir esse número. Hoje, 
segundo a ABPO, ao menos 50 pro-
dutores que já podem imediatamen-
te ingressar no programa”, informou 
o secretário.

PRESERVAÇÃO E RENDA
Na avaliação do presidente da Asso-

ciação Brasileira de Produtores Orgâ-

nicos em MS (ABPO-MS), Leonardo 
Leite de Barros, o Governo do Estado 
valoriza a produção pecuária do Pan-
tanal. “O Governo nos permite uma 
forma de preservar o bioma de forma 
inovadora, não com restrição, mas va-
lorizando quem produz de forma cor-
reta”, afirmou.

Aos moldes de outras ações do 
PROAPE, os produtores da região pan-
taneira que aderirem ao subprograma 
Carne Sustentável e Orgânica do Pan-
tanal recebem isenção de impostos. A 
redução do ICMS pode chegar a 50% 
na produção de carne sustentável e a 
67% na produção orgânica. O decreto e 
a resolução assinados foram publicados 
na sexta-feira (23) no Diário Oficial do 
Estado.

O prazo para os produtores rurais 
preencherem o CAR (Cadastro Am-
biental Rural) encerra-se no dia 31 
de dezembro deste ano. A Acrissul 
aconselha os produtores a não deixa-
rem a adesão para última hora.

De acordo com os dados do Ima-
sul (Instituto de Meio Ambiente de 
MS), até o momento, aproximada-
mente 90% das áreas rurais estão 
cadastradas, o que equivale a mais 

de 62 mil propriedades, ultrapassan-
do 31 milhões de hectares. O CAR é 
um cadastro obrigatório para todas 
as propriedades rurais.

O governo do Estado é responsá-
vel pelas propriedades de pequeno 
porte, ou seja, que possuem até 4 mó-
dulos fiscais, considerando que cada 
município tem tamanho de módulo 
diferente. Em Mato Grosso do Sul, 
variam de 15 a 110 hectares.

Essa é a primeira fase do CAR. Em 
seguida, as informações, que são auto-
declaratórias, passarão por uma análise 
técnica e comprobatória, o que significa 
que é preciso ficar atento ao cadastro 

e acompanhar o andamento do seu 
registro no Siriema – Sistema Imasul 
de Registros e Informações Estraté-
gicas do Meio Ambiente.

Quem não se cadastrar pode 
sofrer sanções: O produtor rural 
que não tiver o CAR é impedido 
de fazer o licenciamento ambiental, 
ficando irregular em sua atividade, 
restringindo comercialização e aces-
so a créditos.
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Feliz Natal e um 
próspero Ano Novo 

aos associados, 
colaboradores, 

parceiros 
e a todos que 

contribuíram para 
fazer desta uma 

associação forte e 
representativa.

 
São os votos da



Palavra do Presidente
JONATAN PEREIRA BARBOSA – Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO DO SUL
E SECRETÁRIO DA FENAPEC (FRENTE NACIONAL DA PECUÁRIA)

Adeus 2018. Que venha 2019
O ano que se encerra fecha 

um ciclo importante na história 
recente brasileira – do fi m dos 
atrasos econômico e político e 
o início de uma nova era com 
uma perspectiva ilimitada de 
que um novo tempo se inau-
gura no País. 2018 foi um ano 
atípico, caracterizado pela pa-
radeira na economia, causada 
principalmente pela inseguran-
ça geral por conta da tragédia 
que se transformou o governo 
Michel Temer. 

Sem investimentos a roda 

de negócios simplesmente tra-
vou, paralisando praticamente 
todos setores da economia. Os 
governos (estadual e munici-
pal) que tiveram habilidade 
para administrar os recursos 
existentes estão terminando o 
ano com as contas em dia e até 
superávit.

O setor agropecuário, ape-
sar da perda momentânea de 
importantes mercados impor-
tadores e da redução do con-
sumo, recuperou-se ao longo 
do ano, conseguindo registrar 

de estável a crescente, núme-
ros positivos de crescimento 
do PIB e de oferta de emprego. 
Em Mato Grosso do Sul uma 
notícia alentadora: Fechamos 
2018 com um resultado re-
corde nas exportações, com 
destaque para soja, celulose e 
carnes.

E os destaques sul-mato-
grossenses não param por aí. 
Com uma vitória esmagadora 
do presidente eleito Jair Bol-
sonaro em MS, o Estado tam-
bém terá dois ministros: Tereza 
Cristina Corrêa da Costa Dias 
na Agricultura, e Luiz Henrique 
Mandetta na Saúde. A compe-
tência comprovada de ambos 
é a garantia de que esses dois 
setores estratégicos da admi-
nistração pública receberão a 
devida atenção que merecem.

A economia brasileira des-

de o resultado das eleições 
presidenciais tem dado sinal 
de reação positiva, amplifi ca-
do à medida em que a equipe 
ministerial foi sendo anuncia-
da e confi rmada. A escolha dos 
ministros tem apoio incondicio-
nal dos diversos setores e da 
sociedade civil organizado. A 
indicação do juiz federal Sér-
gio Moro para o Ministério da 
Justiça elevou ainda mais o 
nível e ditou o andamento da 
moralidade que se pretende 
imprimir ao futuro do serviço 
público nacional.

O Brasil precisa caminhar 
para a frente, retomar seu ca-
minho de crescimento, investi-
mentos e de progresso. Chega 
de atraso.

Nossos votos são de um Feliz 
Natal e um Ano Novo cheio de 
prosperidade.
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Acrissul e ABCC defi nem agenda do cavalo 
crioulo para provas visando o Freio de Ouro
Pistas do Parque serão preparadas para a disputa de provas ofi ciais da raça

Delegação da ABCCC e Acrissul defi nem alterações na pista e calendário da raça ara 2019

Freio de Ouro é prova rigorosa da raça

FOTO | vIA lIvRE

FOTO | REPRODuÇÃO

A Acrissul (Associação dos Criadores 
de Mato Grosso do Sul) e uma delegação 
da ABCCC (Associação Brasileira dos 
Criadores de Cavalo Crioulo) definiram 
o calendário de atividades da raça em 
Campo Grande para 2019. A Capital de 
Mato Grosso do Sul passa a ser a sede 
da 8ª Região, antes ocupada por Brasília, 
e agrega além de MS, estados de todo 
o Centro-Oeste e também o Paraná (sul 
do País).

Entre os dias 24 e 28 de abril acon-
tece a prova credenciadora para o Freio 
de Ouro. De 1ª a 7 de julho acontece a 
classificatória da raça. Esta última prova 
definirá quem irá para a disputa do Freio 
de Ouro, durante a Expointer (em Esteio, 
RS).

O Freio de Ouro é uma avaliação ri-

gorosa e integral do cavalo da raça criou-
la. Os finalistas são definidos em classi-
ficatórias realizadas no Brasil, Uruguai 

e Argentina, a grande final ocorre na 
Expointer.

Segundo o presidente da Acrissul, Jo-

natan Pereira Barbosa, a pista de laço e 
também a pista de mangueiro do Parque 
de Exposições Laucídio Coelho, onde 
ocorreram as provas, estão passando por 
uma série de adaptações sugeridas pela 
ABCCC. “As pistas do parque de expo-
sições serão preparadas para atender os 
critérios oficiais para a disputa de quais-
quer provas envolvendo a raça crioula”, 
garantiu.

A pista de mangueiro da Acrissul é a 
única in door no Estado.
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Setor agropecuário continua empregando mais

Renda do agro de MS deve subir 5% em 2019

Após duas quedas trimestrais 
consecutivas, a População Ocupada 
(PO) no agronegócio cresceu 1,78% 
no terceiro trimestre de 2018 quan-
do comparado aos três meses ante-
riores, segundo indicam pesquisas 
do Cepea (Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada), da 
Esalq/USP, com base em dados da 
PNAD Contínua, do IBGE.

Em termos absolutos, o total de 
empregados no setor agro atingiu 
18,41 milhões de pessoas, número 
que não era observado desde o se-
gundo trimestre de 2016. Já a evolu-
ção do contingente de trabalhadores 
do País foi de 1,52% no mesmo pe-
ríodo. Com isso, a participação do 
setor agro no total de ocupados no 
Brasil foi de 19,88% no período de 
julho a setembro de 2018.

Ao analisar as variações no núme-
ro de pessoas ocupadas registradas 
entre os segmentos que compõem 

o agronegócio, no período desta-
cado (entre o segundo e o terceiro 
trimestres), houve crescimento para 
as atividades realizadas no segmen-
to primário, ou “dentro da portei-
ra” (3,12%), para os agrosserviços 
(1,25%) e para a indústria de insu-
mos (0,36%). Já para a agroindústria 
processadora, o resultado foi de leve 
queda de 0,21% no número de pes-
soal ocupado.

Quanto aos ramos, pesquisado-
res do Cepea indicam que tanto a 
agricultura quanto a pecuária contri-
buíram para o aumento do número 
de ocupados atuando no segmento 
primário e, consequentemente, no 
agronegócio como um todo. Especi-
ficamente, nota-se que as lavouras 
do café, cana-de-açúcar, laranja, pro-
dução florestal e soja foram as que 
mais influenciaram no desempenho 
positivo do segmento primário de 
base vegetal, ao passo que cereais 

e uva limitaram a performance. Já na 
pecuária, todas as atividades analisa-
das cooperaram para o crescimento da 
população ocupada no segmento, com 
destaque para a bovinocultura.

Adicionalmente, também marcou o 
terceiro trimestre de 2018 a tendência 
já observada nos últimos períodos no 
mercado de trabalho do agronegócio: 
melhora no nível médio de qualificação 
da população ocupada total no setor, 
mas, ao mesmo tempo, aumento no 
nível de informalidade dos empregos.

O VBP – Valor Bruto de Produção 
deve aumentar aproximadamente 
5% em 2019. A previsão foi anun-
ciada pelo presidente do Sistema 
Famasul (Federação da Agricultura 
e Pecuária de MS), Mauricio Saito, 
durante a coletiva de imprensa rea-
lizada na sede da Casa Rural.

Segundo Saito, a renda agropecu-
ária deve fechar o ano em 32 bilhões 
de reais, alcançando os patamares 
de R$ 33,6 bilhões no próximo ano. 
“Os indicadores mostram a evolução 

do setor que diariamente tem apre-
sentado resultados interessantes, 
como uma produção diária de 26,6 
mil toneladas de soja, 18 mil tonela-
das de milho e 130 mil toneladas de 
cana-de-açúcar”.

Saito apresentou o desempenho 
diário do agro para reforçar a mo-
vimentação do setor e o impacto na 
sociedade. “Diariamente nossa pro-
dução de carne bovina é de 2,3 mil 
toneladas, são 491 toneladas de car-
ne suína, 1,1 mil toneladas de carne 

de aves e 528 mil litros de leite. Todos 
os dias, obtemos uma receita média de 
15,4 milhões de dólares com as expor-
tações do agro”.

Dinapec 2019 
acontece de 
20 a 22 de
fevereiro

A edição 2019 da Dinâmica 
Agropecuária - Dinapec acontece 
entre os dias 20 e 22 de feverei-
ro, na vitrine tecnológica da Em-
brapa Gado de Corte, em Campo 
Grande (MS). Dentre os desta-
ques previstos, lançamentos de 
aplicativos e obras técnico-cien-
tíficas. A feira é uma realização 
da Embrapa e Sistema Famasul.

Para o próximo ano, com o 
mote “Soluções para o Agro 
Sustentável”, Basso destaca que 
haverá espaço para expositores, 
com o propósito de “agregar em-
presas de insumos, consultoria, 
máquinas e equipamentos. Uma 
inovação dentro da Dinapec. 
Desta forma, o produtor além 
de conhecer as tecnologias de-
senvolvidas pela Embrapa terá a 
oportunidade de encontrar em-
presas relacionadas às soluções 
tecnológicas”. 

Outra novidade é o uso da rede 
social Instagram como canal de 
divulgação. 
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Indicadores
mercAdo fíSico do Boi Gordo - 13.12.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 146,00 -R$ 4,00 13/12/18 46,70
Araçatuba 150,00 estável 13/12/18 47,98
Lins 148,00 R$ 2,00 13/12/18 47,34
Pres. Prudente 142,00 -R$ 2,00 13/12/18 45,42
Pres. Venceslau 146,00 estável 13/12/18 46,70
S. J. Rio Preto 152,00 R$ 4,00 13/12/18 48,62
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 144,00 estável 13/12/18 46,06
Dourados 143,00 estável 13/12/18 45,74
Preço à vista.
mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 131,50 -R$ 0,50 13/12/18 42,06
Araputanga 136,50 R$ 0,50 13/12/18 43,66
Barra do Garças 136,00 estável 13/12/18 43,50
Cáceres 136,00 estável 13/12/18 43,50

Cuiabá 138,00 estável 13/12/18 44,14
Juara 134,00 estável 13/12/18 42,86
Juína 132,50 -R$ 0,50 13/12/18 42,38
Rondonópolis 137,00 -R$ 1,00 13/12/18 43,82
Tangará 137,00 -R$ 1,00 13/12/18 43,82
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 137,50 estável 13/12/18 43,98
Mozarlândia 137,50 estável 13/12/18 43,98
Palmeiras de Goiás 138,50 estável 13/12/18 44,30
Preço à vista.

Pr r$/@ diferença data uS$/@
Guarapuava 152,00 estável 13/12/18 48,62
Londrina 150,00 estável 13/12/18 47,98
Maringá 153,00 estável 13/12/18 48,94
Curitiba 152,00 estável 13/12/18 48,62
Ponta Grossa 152,00 estável 13/12/18 48,62
Umuarama 152,00 estável 13/12/18 48,62
Preço à vista.
mG r$/@ diferença data uS$/@
Triângulo Mineiro 148,00 estável 13/12/18 47,34
Norte de Minas 149,50 estável 13/12/18 47,82
Preço à vista.

Sc r$/@ diferença data uS$/@
Rio do Sul/Ibirama 144,00 estável 13/12/18 46,06
Chapecó 140,00 estável 13/12/18 44,78
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 – 13.12.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 138,00 -R$ 1,50 13/12/18 44,14
Araçatuba 138,00 estável 13/12/18 44,14
Lins 136,00 estável 13/12/18 43,50
Pres. Prudente 133,00 R$ 3,00 13/12/18 42,54
Pres. Venceslau 138,00 estável 13/12/18 44,14
S. J. Rio Preto 142,00 R$ 2,00 13/12/18 45,42
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 136,00 estável 13/12/18 43,50
Dourados 135,00 estável 13/12/18 43,18
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 124,00 -R$ 0,50 13/12/18 39,66
Araputanga 128,00 estável 13/12/18 40,94
Barra do Garças 129,00 -R$ 1,00 13/12/18 41,26
Cáceres 129,00 -R$ 1,00 13/12/18 41,26
Cuiabá 130,00 R$ 1,00 13/12/18 41,58
Juara 125,00 estável 13/12/18 39,98
Juína 125,50 R$ 1,00 13/12/18 40,14
Rondonópolis 130,50 R$ 0,50 13/12/18 41,74
Tangará 129,00 estável 13/12/18 41,26
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 133,00 estável 13/12/18 42,54
Mozarlândia 133,00 estável 13/12/18 42,54
Palmeiras de Goiás 130,50 -R$ 1,00 13/12/18 41,74
Preço à vista

mercAdo futuro do Boi Gordo - 13.12.2018

vencimento  fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Jan/19 151,45 -0,40 704 100  

Fev/19 152,40 -0,55 27 0  

Mar/19 152,50 0,25 15 0  

Abr/19 151,45 -0,55 10 0  

Mai/19 151,20 -0,55 933 32  

Jun/19 150,40 -0,80 0 0  

Jul/19 151,50 -0,80 0 0 

fonte: BeefPoint

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

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

14/12/2018 1.248,57 0,16% 0,23% 319,90

13/12/2018 1.246,61 -0,26% 0,07% 321,54

12/12/2018 1.249,91 0,17% 0,34% 324,65

11/12/2018 1.247,81 -1,16% 0,17% 318,64

10/12/2018 1.262,48 0,38% 1,35% 321,81
Fonte: CEPEA

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


