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Prazo para entrega do iTr termina no dia 28

Encontro 
técnico do 
leite lota 
tatersal da 

acrissul

Leite: Alta no preço 
ao produtor neste ano 
ultrapassa os 50%

MP vai prorrogar prazo 
para Refi s do Funrural
para 31 de dezembro

A valorização do leite no campo esteve atrelada 
à maior competitividade entre indústrias, que 
já está acirrada desde o fi nal da greve dos 
caminhoneiros, em junho, diz o Cepea.

Medida ainda será apreciada pelo plenário 
do Senado Federal. Prazo atual, defi nido 
pela Medida Provisória 834/2018, terminaria 
no dia 31 de outubro deste ano.

AGRONEGÓCIO S.A ACRISSUL EM AÇÃO
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O prazo para a apresentação tem-

pestiva Declaração do ITR 2018 en-
cerra-se às 23h59min59s, horário de 

Brasília, do dia 28 de setembro. Está 
obrigada a apresentar a DITR a pes-
soa física ou jurídica, exceto a imune 

ou isenta, proprietária, titular do do-
mínio útil ou possuidora a qualquer 
título, inclusive a usufrutuária, um 

dos condôminos e um dos compos-
suidores. Veja tabela do VTN (Valor 
de Terra Nua). PÁGINA 6

Confi ra tabela elaborada pelas prefeituras para a base de cálculo do VTN (Valor da Terra Nua) para o ITR de 2018

FoTos | Via LiVre CoMUniCaÇÃo

Cerca de 700 produtores rurais, 
de 30 municípios de MS, partici-
param do 21ª Encontro técnico do 
leite. O evento foi promovido pelo 
Sistema famasul, Sindicato rural 
de Campo grande e pela acrissul, 
no dia 31 de agosto. 

ACRISSUL EM AÇÃO



mos agora do Estado duas novas coisas: 
conectividade em banda larga nas áreas 
de produção e investimento em educação 
técnica para adequar os trabalhadores 
aos novos processos e às novas ferra-
mentas.

Estes são bens coletivos, que precisam 
de oferta pública. Se eles nos faltarem 
estaremos perdendo mais uma oportuni-
dade de chegar ao nosso futuro. O debate 
político ganharia muito se deixássemos 
de lado a discussão das ideologias do pas-
sado para nos concentrarmos nas exigên-
cias e oportunidades do nosso século.
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 JOãO MartinS, PrESidEntE da Cna (COnfEdEraçãO 
da agriCultura E PECuária dO BraSil)

Já fomos, no passado, o país do fu-
turo. Hoje, há quem já não tenha mais 
tanta certeza disso. no próprio deba-
te político do momento, as principais 
agendas estão quase inteiramente 
voltadas para os problemas do pas-
sado e se arrastam no presente. Essas 

urgências do presente não querem deixar espaço 
para se pensar no futuro.

no mundo em que vivemos hoje, a única certeza 
é a mudança, e precisamos nos preparar para ela. 
além dos grandes problemas do presente que pre-
cisamos resolver, devemos ter consciência de que 
o mundo ruma em direção a territórios ainda não 
cartografados com precisão e que algumas socieda-
des podem se perder neste caminho.

O agronegócio brasileiro é uma história de su-
cesso. aproveitamos as oportunidades abertas pela 
grande revolução Verde de 70 anos atrás, com suas 
descobertas na área do melhoramento genético, da 
nutrição vegetal e do controle e combate de pragas e 
doenças e inventamos uma nova agricultura tropical.

Ela foi capaz de explorar os cerrados ociosos 
que eram, até então, inaptos para agricultura. a 
revolução agrícola foi o resultado da convergência 
virtuosa de ciência internacional, de instituições 
como universidades rurais e a Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa agropecuária) e de uma nova 
geração de empreendedores rurais. raras vezes tes-
temunhamos um encontro tão bem-sucedido.

a demanda mundial por produtos do agro, sejam 
alimentos, fibras ou bioenergia, ainda vai crescer, e 
poucos países no mundo serão capazes de atender 
a esse crescimento.

O principal deles é certamente o Brasil, mas para 

isso precisamos de uma nova revolução, não basea-
da apenas nos avanços das ciências biológicas, mas 
principalmente em tecnologias habilitadas para a 
informação. a revolução digital está chegando ao 
campo. É o caso das tecnologias da informação, da 
nanotecnologia, da biotecnologia, da internet das 
coisas e da inteligência artificial.

Vamos entrar no ambiente da Quarta revolução 
industrial, um processo que mudará a forma como 
vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Chegou 
nossa oportunidade de trocar a tradicional posição 
de figurantes para protagonistas.

Mais de 75 startups nasceram nos últimos dois 
anos, com foco nas necessidades do agro, refletindo 
nossa capacidade de criar e inovar. Com essas tec-
nologias, vamos reduzir o uso de insumos por meio 
da agricultura de precisão que, utilizando senso-
res e instrumentos de georreferenciamento, torna 
possível medir as necessidades nutritivas de cada 
parcela de solo, permitindo a aplicação econômica 
de fertilizantes.

O uso de satélites, da internet das coisas nos equi-
pamentos agrícolas, de sensores eletrônicos para 
medição da umidade do solo, tudo isso e muito mais 
vai permitir um salto na gestão da produção rural e 
o uso mais racional dos recursos naturais, ou seja, 
produção sustentável.

Os avanços das tecnologias habilitadas para a 
informação aumentam a cada dia de velocidade e 
diminuem de preço.

Os produtores rurais brasileiros são um caso 
exemplar de empreendedorismo, numa sociedade 
em grande medida conformada com o paternalismo 
e o assistencialismo. Eles vão utilizar o poder das 
novas tecnologias, desde que elas estejam ao seu 
alcance.

Para isso, além das nossas tradicionais deman-
das por melhor infraestrutura de logística, quere-

RIMEIRA IMPRESSÃOP
O futuro é agro



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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Leite: alta no preço ao produtor neste ano ultrapassa os 50%
Valorização do leite no campo esteve atrelada à maior competitividade entre indústrias, acirrada desde o final da greve dos caminhoneiros

O preço líquido recebido em 
agosto (referente à captação 
de julho) atingiu r$ 1,5466/

litro na “Média Brasil” (inclui Ba, gO, 
Mg, SP, Pr, SC e rS e sem frete e 
sem impostos), aumento de 4,6% em 
relação ao mês anterior e de 28,4% 
em relação a agosto/17. Esta é a séti-
ma alta consecutiva no valor do leite 
que, desde o início do ano, acumula 

elevação de expressivos 50,2%. Vale 
lembrar que, no mesmo período de 
2017, o preço médio registrava queda 
de 4,5%.

a valorização do leite no campo es-
teve atrelada à maior competitividade 
entre indústrias, que já está acirra-
da desde o final da greve dos cami-
nhoneiros, em junho, quando houve 
desabastecimento de lácteos no mer-

cado. Como estratégia para garantir 
a captação, muitos laticínios realiza-
ram acordos de curto prazo junto a 
produtores ainda em junho, os quais 
sustentaram as altas no campo em 
agosto.

Outro fator para as altas é a oferta 
limitada no campo. a produção neste 
ano foi prejudicada pela saída de pro-
dutores da atividade e pelos menores 
investimentos, reflexo das dificulda-
des enfrentadas em 2017. Somado 
a isso, o período de entressafra no 
Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil 
deve permanecer até outubro. a safra 
de inverno no Sul se iniciou depois 
do previsto, em função do atraso das 
chuvas e, mesmo com o aumento da 
captação das empresas em julho, a 
expectativa é de que os volumes se-
jam menores em relação a anos an-
teriores.

Para setembro, o movimento altista 
não deve se sustentar, visto que a de-
manda por lácteos segue fragilizada e 
não demostra capacidade de absorver 
novas valorizações dos derivados. de 
julho para agosto, as cotações do lei-
te spot e do longa-vida (importantes 
para a formação do preço pago ao 

produtor) registraram quedas. 
de acordo com pesquisas do Ce-

pea, o preço do leite spot negociado 
entre empresas em Minas gerais caiu 
11,4% no acumulado de agosto, fe-
chando a segunda quinzena do mês 
na média de r$ 1,62/l. no mesmo 
período, o indicador diário do leite 
longa-vida negociado entre empre-
sas e mercado atacadista do estado 
de São Paulo caiu 7,25%, chegando 
a r$ 2,71/l em 28 de agosto (último 
dado disponível).

assim, a maioria dos colaborado-
res entrevistados pelo Cepea acredita 
em queda nos preços recebidos pelos 
produtores em setembro. Para agen-
tes do setor, o recuo dos valores re-
flete um novo equilíbrio do mercado, 
com a normalização dos estoques e 
com as cotações retornando a pata-
mares condizentes com a demanda. a 
intensidade da queda, porém, irá de-
pender do volume ofertado em agos-
to e da capacidade das empresas em 
competir neste cenário desafiador.
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EU BOLSOS

Sindicatos rurais intensificam encontros e debates para dirimir dúvidas a respeito da declaração do ITR; entrega fora do prazo dá multas 

Prazo para entrega do iTr 2018 termina dia 28 de setembro

O prazo do itr (imposto territo-
rial Rural) finaliza no dia 28 de 
setembro. Entretanto, muitos 

produtores rurais ainda têm muitas 
dúvidas sobre a legislação que envolve 
o tributo. Sobre esse tema, o Sindicato 
rural de Campo grande realizou uma 
palestra na sede da instituição, na se-
gunda-feira (03.09). aproximadamente 
150 pessoas participaram do evento 
que contou com a palestra dos advoga-
dos Marcelo guaritá, Manoel Borges e 
diego trindade, intitulada itr - atuali-
dades e aspectos Polêmicos. no dia 14 
de agosto foi em três lagoas.

uma das abordagens foi como ocor-
reu a mudança da fiscalização do tri-
buto com o convênio das prefeituras. 
“Em MS, entre 2008 e 2015, após a 
adesão dos municípios, a arrecada-
ção saltou 319%, passando de 44,8 
para 188 milhões de reais”, explicou 
guaritá.

O advogado Marcelo guaritá apre-
sentou a linha do tempo da legislação. 
“a partir do momento que a prefeitura 
começa a fiscalizar, 100% do tributo 
fica para o município. Em Mato Gros-
so do Sul, 100% dos municípios são 
conveniados com a receita federal, 
sendo que o primeiro a aderir foi Bra-
silândia e o último foi fátima do Sul 
em 2014.

Entre as dúvidas mais polêmicas, os 
especialistas falaram sobre a cobrança 
do tributo em relação à reserva legal 
e áreas invadidas. “no caso de reser-
va legal, não integra ao cálculo do itr 
se averbada na matrícula ou declarada 
no Car, já em caso de invasão, depen-
de da prova sobre a perda da posse”, 
afirmou Manuel Borges.

guaritá aconselhou os produtores 
rurais a ter um laudo em caso de con-
testação dos valores. “O documento 
é forte e traz segurança, se você tem 
um laudo dentro das regras exigidas 

MUNICÍPIO Lavoura  Lavoura  Lavoura  Pastagem Silvicultura ou  Preservação
  Aptidão boa Aptidão regular Aptidão restrita Plantada Pastagem Natural Fauna e Flora

Campo Grande 22.500,00 10.500,00 5.675,30  9.800,00  4.580,66   4.580,66
Três Lagoas -  -  -  4.381,74  3.061,28   1.962,01
Aparecida do             
Taboado 8.791,19  7.203,50  5.873,39  5.182,41  3.916,48   2.505,49
Brasilândia 7.944,23  6.509,50  5.307,54  4.173,10  3.539,15   2.543,74
Água Clara 8.650,66  7.028,66  5.535,39  4.531,30  3.552,95   2.574,60
Bataguassu 7.242,70  6.749,17  5.334,10  4.615,18  2.873,40   1.983,50
Inocência -  -  6.413,86  5.249,74  4.759,08   3.451,30
Selvíria  -  -  6.000,00  5.000,00  3.300,00   2.400,00
Ribas do 
Rio Pardo 8.650,66  7.028,66  5.535,39  4.531,30  3.552,95   2.574,60

FonTe: Prefeituras dos municípios e receita Federal

VALOR DA TERRA NUA – VTN – PARA CÁLCULO DO ITR 2018

na legislação, prevalece como instru-
mento de defesa”.

após a palestra, houve um debate 
sobre o tema. Para o presidente do 
Sindicato rural de Campo grande, 
ruy fachini filho, a iniciativa cum-
priu o propósito de levar informação. 
“a casa lotada é um resultado positivo 
e mostra que o sindicato está aberto 
ao associado, mostrando orientações 
ao produtor. falta menos de um mês 
para o término do prazo. É preciso 
ficar atento”.  

apoio contábil
Os núcleos de apoio Contábil e 

fiscal, iniciativa da receita federal, 
prestam até o dia 28 de setembro um 
serviço de orientação gratuito para a 
população no preenchimento e entre-
ga da ditr (declaração do imposto 
territorial rural) de 2018.

O período de apresentação da ditr 
começou no dia 13 de agosto e termi-
na às 23h59min59s, horário de Bra-
sília, do dia 28 de setembro de 2018.

O naf é um projeto da receita fe-
deral em parceria com instituições de 
ensino superior, cujo objetivo é ofe-

recer serviços para pessoas físicas e 
jurídicas de menor poder aquisitivo. 
Existem diversas instituições de en-
sino que têm naf e estão prestando 
serviço gratuito no preenchimento da 
dirt 2018.

Programa
a ditr (declaração do imposto 

territorial rural) deve ser elaborada 
com o uso de computador utilizando 
o Programa gerador da declaração 
do itr, relativo ao exercício de 2018 
(Programa itr2018), a ser disponi-
bilizado à época própria no sítio da 
receita federal na internet.

Se, depois da apresentação da de-
claração, o contribuinte verificar que 
cometeu erros ou omitiu informações, 
deve retificá-la apresentando nova 
declaração, antes de iniciado o pro-
cedimento de lançamento de ofício, 
sem a interrupção do pagamento do 
imposto. 

a declaração retificadora tem a 
mesma natureza da declaração origi-
nariamente apresentada, substituin-
do-a integralmente. Essa declaração 
deve conter todas as informações an-

teriormente declaradas com as alte-
rações e exclusões necessárias, bem 
como as informações adicionadas, 
se for o caso. Para a elaboração e a 
transmissão de declaração retificado-
ra deve ser informado o número cons-
tante no recibo de entrega da última 
declaração apresentada, relativa ao 
mesmo ano-calendário.

O imposto pode ser pago em até 
quatro quotas iguais, mensais e suces-
sivas, sendo que nenhuma quota pode 
ter valor inferior a r$ 50. O imposto 
de valor inferior a r$ 100 deve ser 
pago em quota única. Em nenhuma 
hipótese o valor do imposto devido 
será inferior a r$ 10,00.

O tributo pode ser pago mediante 
transferência bancária meio de insti-
tuições financeiras autorizadas pela 
receita federal a operar com essa 
modalidade de arrecadação ou por 
meio de documento de arrecadação 
de receitas federais (darf), em qual-
quer agência bancária integrante da 
rede arrecadadora de receitas fede-
rais, no caso de pagamento efetuado 
no Brasil.  (Com informações da receita 
Federal e da agência agro a)
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Encontro Técnico do Leite reúne 700 na Acrissul

WWW.AcriSSul.com.Br

21ª edição do evento realizado no dia 31 de agosto na ExpoMS Rural abordou “Raça, genética e sistema de Produção”

Cerca de 700 produtores rurais, de 
30 municípios de Mato grosso do Sul, 
participaram da 21ª edição do Encon-
tro técnico do leite. O evento, promo-
vido pelo Sistema famasul, pelo Sin-
dicato rural de Campo grande e pela 
acrissul, foi realizado nessa sexta-feira 
(31), no parque de exposições laucídio 
Coelho, com a presença de lideranças 
rurais e políticas.

Em seu discurso, o presidente do 
Sistema famasul, Mauricio Saito, en-
fatizou os gargalos do setor leiteiro no 
estado. “ao mesmo tempo em que, em 
dez anos, Mato grosso do Sul regis-
trou uma queda de rebanho de 25%, a 
produção aumentou 6,4%, mas o resul-
tado ainda não é expressivo. É preciso 
elevar a produtividade”.

Saito explicou que o desenvolvi-
mento dessa cadeia tem como base 
o fortalecimento e a união da classe 
produtiva. “Esse incremento se dará, 
primeiro, pela atuação dos produtores 
rurais; segundo, pela disponibilização 
de novas tecnologias e também pelo 
trabalho das instituição ligadas ao se-
tor, contribuindo para o compartilha-
mento de inovações sustentáveis”.

do mesmo modo, o presidente do 
Sindicato rural de Campo grande, 
ruy fachini filho, destacou a impor-
tância da iniciativa para o desenvol-
vimento rural. “Esse evento trará in-
formações ao produtor, fortalecendo 
a classe que enfrenta muitos desafios.  
duas palavras são importantes para o 
agro: atitude e fé.Vocês [produtores 
rurais] provaram que têm isso”.

Em seguida, o presidente da acrisul, 
Jonathan Barbosa, falou como o leite 

é um alimento importante para a so-
ciedade. “nasce a criança e este é seu 
primeiro alimento. Onde já se viu um 
litro dessa matéria-prima valer menos 
que um litro de água?”, questionou.

a deputada federal tereza Cristina 
Côrrea Costa dias, acrescentou: “Pre-
cisamos achar uma política pública de 
estado para esse setor. um programa 
que se perpetue”.

representando o governo de MS, o 
superintendente da Semagro, rogério 
Beretta, falou: “a Câmara Setorial do 

leite é um local para os produtores 
levar suas demandas”. Vinculada à Se-
magro, a Câmara tem a finalidade de 
sugerir medidas que devam ser adota-
das para essa cadeia produtiva.

O tema deste ano do evento foi 
“raça, genética e Sistema de Produ-
ção”. renomados palestrantes do setor 
lácteo abordaram o assunto com foco 
nas principais raças leiteiras e suas 
características raciais, melhoramento 
genético e sistemas de produção de 
leite para o Mato grosso do Sul.

MAiS LEiTE
O programa Mais leite, do Se-

nar/MS, levou ao evento 17 cara-
vanas de várias regiões do Estado. 
de três lagoas participaram 34 
produtores.

atualmente 600 propriedades são 
atendidas em 33 municípios no Esta-
do. O trabalho já tem proporcionado 
frutos para o desenvolvimento local.  
no total, em 2017 a iniciativa aten-
deu 750 propriedades, produzindo 
24 milhões de litros da bebida.

FoTos | Via LiVre CoMUniCaÇÃo

Jonatan Pereira Barbosa (presidente da Acrissul) e Maurício Saito (presidente da Famasul) ressaltam importância do leite para economia

Ruy Fachini Filho (presidente do SR de Campo Grande) e deputada Tereza Cristina (presidente da FPA) enaltecem relevância do evento
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Debate na Acrissul finaliza com carta aberta à sociedade

Mesa de debatedores reúne especialistas no tema e lideranças do setor rural de MS

Secretário de Governo, Eduardo Riedel

Encontro “Conflitos Indígenas e o Agronegócio em MS” aconteceu dentro da programação da ExpoMS Rural 
FoTo | Via LiVre

FoTo | reProDUÇÃo

Durante a manhã de segunda-feira, 
24.08, a Acrissul (Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul) sediou 
o encontro “Conflitos indígenas e o 
agronegócio em MS”, trazendo para a 
mesa de debates o jornalista e escritor 
mexicano Lorenzo Carrasco e o antro-
pólogo social Edward Luz, que traba-
lhou durante cinco anos em processos 
de demarcação de terras indígenas para 
a Funai.

A abordagem dos palestrantes dis-
correu sobre as formas utilizados pelo 
aparato comandado pelo Cimi (Conse-
lho Indigenista Missionário) no Brasil, 
para manipulação dos povos indígenas 
contra o desenvolvimento econômico 
do País. Lorenzo Carrasco é autor de 
obras explorando este tema e também 
organizador do livro “Máfia Verde”, 
que denuncia a presença de ONGs 
nacionais e internacionais nas comu-
nidades indígenas. 

Em sua palestra Edward Luz abor-
dou como se dá esse aparelhamento 
para transformar índios em massa de 
manobra, envolvendo ONGs interna-
cionais e nacionais, professores univer-
sitários, servidores do Estado de diver-

sos setores (Funai, Ministério Público, 
Judiciário, etc) e, por trás de tudo, o 
CMI (Conselho Mundial de Igreja) e 
o CIMI (Conselho Indigenista Missio-
nário), formando o que ele chama de 
“establishment saxão”.

“Há um forte aparato envolvendo 
ONGs norte-americanas e europeias 
com o claro intuito de prejudicar o 
desenvolvimento agrícola brasileiro”, 
afirmou Edward Luz que ministrou a 

palestra “Como e por que continuam 
manipulando populações indígenas 
contra o desenvolvimento do Brasil”.

Em Mato Grosso do Sul pelo me-
nos 36 municípios estão envolvidos 
em áreas de conflitos por terras entre 
indígenas e proprietários rurais, totali-
zando cerca de 1,2 milhão de hectares. 
O caso que ficou mais conhecido da 
mídia foi o da Fazenda Buriti, do pe-
cuarista Ricardo Augusto Bacha, que 

teve a propriedade invadida, saqueada 
e queimada por índios. Até hoje não 
conseguiu fazer cumprir a ordem de 
reintegração de posse da fazenda.

No final do debate, que contou com 
a participação de produtores rurais, 
lideranças ruralistas e presidentes de 
sindicatos rurais de municípios vítimas 
de invasões de terras por indígenas, foi 
redigida a “Carta de Campo Grande à 
sociedade brasileira”, que vem sendo 
encaminhada à imprensa, ao Congres-
so Nacional e aos mais diversos seto-
res dos poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário.

Dentre uma série de seis itens (veja 
box na página ao lado), o documento re-
quer que as forças políticas municipais 
e estaduais atuem junto aos parlamen-
tares federais para o reforço da aprova-
ção do Projeto de Lei que regulamente 
o artigo 231 da Constituição Federal 
estabelecendo as condicionantes do 
STF na Petição 3.388 do julgamento 
Raposa Serra do Sol, estabelecendo 
sobretudo o marco temporal de 1988 
e a proibição de ampliação de terra in-
dígena já demarcada como regra geral 
para todos os processos demarcatórios.

Comissão de ruralistas entrega Carta ao secretário Eduardo Riedel
A Acrissul (Associação dos 

Criadores de Mato Grosso do Sul), 
entregou para o secretário de Go-
verno e Gestão Estratégica de MS, 
Eduardo Riedel, a “Carta de Cam-
po Grande à Sociedade Brasileira”, 
documento elaborado no final do 
Encontro Conflitos Indígenas e o 
Agronegócio de Mato Grosso do 
Sul, ocorrido no dia 25 de agosto.

O documento foi entregue numa 
reunião entre o secretário Eduardo 
Riedel, o presidente da Acrissul, 
Jonatan Pereira Barbosa, o vice 
Ricardo Augusto Bacha, o diretor 
Roberto Coelho e a advogada Lu-
ana Luiz. 

Durante o encontro o secretário 
detalhou a operação de desocupação 
da sede da Fazenda Santa Maria, em 
Carrapó (MS), invadida por cerca de 

100 indígenas no dia 26 de agosto 
e desocupada com o uso de forças 
da Polícia Militar e DOF (Departa-
mento de Operações de Fronteira). 
Na ação três indígenas foram presos, 
acusados de roubo e cárcere privado. 
A ação foi acompanhado de helicóp-
tero pelo secretário de Segurança Pú-
blica, Antônio Carlos Videira.

O secretário Eduardo Riedel ga-
rantiu que o Governo do Estado irá 
agir com o mesmo rigor e determi-
nação sempre que propriedades pri-
vadas forem invadidas ou estiverem 
na iminência de invasão.

O presidente da Acrissul ressaltou 
o fato de que propriedades invadidas 

não podem ser alvos de desapropria-
ção ou de estudos demarcatórios.

A Carta de Campo Grande à 
Sociedade Brasileira elenca seis me-
didas emergenciais que devem ser 
imediatamente implantadas, sendo 
que a primeira delas é que só deve 
o Poder Executivo determinar que a 
administração pública só trate como 
terra indígena aquelas demarcações 
que tenham sido homologadas, regis-
tradas na Secretaria do Patrimônio 
da União e cumpridas as formali-
dades processuais ou legais, preser-
vando assim a garantia do direito à 
propriedade durante a tramitação do 
processo demarcatório. 
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Boletim dA AcriSSul - ASSociAção doS criAdoreS de mAto GroSSo do Sul 

Carta de Campo Grande à Sociedade Brasileira
A ACRISSUL – Associação dos Criadores de 

Mato Grosso do Sul – entidade representativa dos 
produtores rurais do Estado, reunida na data de 
24 de agosto de 2018 em sua sede, na cidade de 
Campo Grande (MS), em encontro denominado 
“Conflitos Indígenas e o Agronegócio de Mato 
Grosso do Sul”, torna público sua manifestação à 
sociedade brasileira e a seus representantes cons-
tituídos e, no final cobra providências:

Constatamos com pesar, após décadas de con-
vivência diária com uma realidade de conflitos 
entre produtores e indígenas no Mato Grosso do 
Sul não parece avançar para qualquer solução 
visível ou plausível nos próximos anos. 

Entendemos que esta situação de conflito é 
fruto de ardilosa e espúria articulação interna-
cional promovida por diversos atores que lucram 
e ganham com o conflito indigenista em nosso 
território. 

É preocupante perceber que o descontrole des-
ta situação em nosso Estado vem impondo im-
pactos negativos cujas consequências fragilizam 
a segurança jurídica, impactam a livre iniciativa 
e depreciam o valor da terra, inibindo os inves-
timentos na produção, causando instabilidade 
jurídica, que se agrava com os processos demar-
catórios deflagrados pela FUNAI. Constatamos 
com estupefação que nosso Estado conta atual-
mente com 126 propriedades rurais invadidas 
em 36 municípios atingidos por reinvindicações 
territoriais em diferentes estágios do processo de-
marcatório inconcluso. Esta situação representa 
uma significativa parcela de áreas produtivas e 

que, em virtude das paralisações da atividade 
agropecuária, principal vocação do Estado, com 
prejuízos incalculáveis para toda a cadeia pro-
dutiva estadual.

Considerando que a problemática se arrasta 
há décadas no Congresso Nacional e no Poder 
Judiciário, sem que uma solução seja apresen-
tada, ameaçando assim a segurança jurídica de 
quem produz, o direito à propriedade privada 
e a perspectiva de convivência pacífica entre as 
partes hoje em conflito, propomos as medidas 
emergenciais, com a recomendação que sejam 
definitivamente implantadas:

1. Deve o Poder Executivo determinar que a 
administração pública só trate como terra indíge-
na aquelas demarcações que tenham sido homo-
logadas, registradas na Secretaria do Patrimônio 
da União e cumpridas as formalidades proces-
suais ou legais, preservando assim a garantia do 
direito à propriedade durante a tramitação do 
processo demarcatório. 

2. Requeremos atuação parlamentar para pro-
ver legislação que dificulte ou impeça invasões a 
propriedades e assegure o efetivo cumprimento 
das ordens de reintegração de posse de proprie-
dades invadidas.

3. Requeremos ao Poder Executivo que o pa-
recer vinculante 001/2017 da AGU aprovado 
pelo Presidente da República, seja efetivamente 
aplicado pela administração pública federal.

4. Requeremos aos parlamentares que re-
presentam o agronegócio que transformem em 
Projeto de Lei ou Proposta de Emenda Constitu-

cional as condicionantes estabelecidas pelo STF 
na Petição 3.388 do julgamento Raposa Serra do 
Sol, estabelecendo sobretudo o marco temporal 
de 1988 e a proibição de ampliação de terra in-
dígena já demarcada.

5. Que se instale a CPI do Indigenismo, uma 
vez que são notórias as denúncias de ingerên-
cia internacional no processo de demarcação de 
terras indígenas em território nacional e a CPI 
da Sexta Câmara do Ministério Público Federal, 
diante de sua conduta exageradamente parcial, 
ao arrepio de sua função institucional de fiscal 
da lei.

6. Que se dê encaminhamento às disposições 
finais da CPI da FUNAI e INCRA.

Acreditamos que tais medidas são necessárias 
à garantia do direito de propriedade, ao respeito 
do devido processo legal, à proteção da verda-
de, à proteção da livre iniciativa e, finalmente, à 
proteção do direito de produzir com segurança 
jurídica. A Acrissul e os signatários desta carta 
conclamam pelo apoio da sociedade e dos pode-
res constituídos para que tais reindicações sejam 
atendidas. 

Campo Grande (MS), em 24 de agosto de 
2018.

ACRISSUL - Associação dos Criadores de 
Mato Grosso do Sul

(Assinam Jonatan Pereira Barbosa, presidente da 
Acrissul e signatários)



Palavra do Presidente
JONATAN PEREIRA BARBOSA – Presidente

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

Supremo já decidiu: Delação
por si só não tem força de prova

É muito  importante que 
as pessoas, dentro desta 
nova onda de investigações 
e prisões, entendam como 
distinguir o que tem funda-
mento como prova e o que 
vem por mera delação pre-
miada. 

Como no caso de Mato 
grosso do Sul, recentemen-
te também envolvendo o 

governo Estadual, abriu-se 
um inquérito baseada tão so-
mente em delações premia-
das, temos que compreender 
que a matéria já é jurispru-
dência no Supremo tribunal 
federal – que é o órgão que 
dá a última palavra ou de-
cisão – no sentido de que o 
que vem em forma de dela-
ção premiada não tem força 

probatória para fi ns de con-
denação.

Sabe-se que o delator fala 
procurando atenuar sua situ-
ação processual e até penal.

Há que se apurar se exis-
tem provas reais.  Hoje, 
como o apontado reinaldo 
azambuja é candidato à re-
eleição pelo governo do Es-
tado de Mato grosso do Sul, 
liderando as pesquisas de 
intenção de voto, setores da 
imprensa procuram jogar o 
foco em cima do que foi for-
jado e não na verdade real 
dos acontecimentos.

Portanto, devagar com o 
andor, porque se tropeçar e 
cair, o santo quebra. Ou seja, 
é muito cedo para se vanglo-

riar da desgraça alheia. Os 
eleitores sul-mato-grossen-
ses já perceberam a jogada. 
ainda bem.

a incrível coincidência é 
que um dia após a prisão do 
ex-governador do Paraná, 
Beto richa, o alvo é exata-
mente o  Executivo de Mato 
grosso do Sul. Por que será 
tamanha marcação com o 
PSDB? Seria para benefi ciar 
o candidato Jair Bolsonaro 
ou para prejudicar a candi-
datura de geraldo alckmin 
para a presidência?

Se assim continuar, quem 
realmente se benefi cia com 
tudo isso são os candidatos 
do Pt. Portanto, muita aten-
ção nessa hora.
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Câmara dos Deputados aprova 
MP que estende adesão ao Refi s 
do Funrural para 31 de dezembro
Prazo atual em vigor acaba no dia 31 de outubro

FoTo | DiVULGaÇÃo | FPa

Deputada Tereza Cristi na presidente FPAA medida prorroga para até 31 de 
dezembro de 2018 o prazo de adesão 
ao Programa de Regularização Tributá-
ria Rural (PRR), conhecido como Refis 
do Funrural (Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural), previsto na Lei 
13.606, de 2018. Hoje, o prazo, defi-
nido na Medida Provisória 834/2018, 
vai até o dia 30 de outubro deste ano. 
A matéria ainda precisa ser votada no 
plenário do Senado Federal.

A presidente da Frente Parlamen-
tar da Agropecuária (FPA), deputada 
Tereza Cristina (DEM-MS), já havia 
solicitado ao ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia, a prorrogação do 
prazo. Segundo ela, haviam relatos de 
produtores sobre dificuldade para se 
cadastrar no programa de refinancia-
mento oferecido pela Receita Federal.

“É preciso garantir que todos aque-
les que se enquadram sejam contem-
plados, com tempo hábil e atendimen-
to adequado”, destaca a parlamentar. 
Para ela, a prorrogação dá segurança 
aos produtores rurais e garante que os 
prazos serão resguardados para a ade-
são ao programa de refinanciamento.

O deputado Jerônimo Goergen (PP-
RS), coordenador de Infraestrutura e 
Logística da FPA, reiterou que a pror-
rogação é decorrente das dificuldades 
que os produtores relatam em acessar 
o benefício. Segundo ele, houve falta de 
informação por parte dos órgãos res-
ponsáveis pelo cadastramento, greve 
dos funcionários da Receita Federal e 
sistema sobrecarregado.

“Tudo isso colocou em risco o di-
reito dos agricultores em acessar um 

benefício a seu favor. Trabalhamos de 
forma intensa para garantir a aprova-
ção da extensão do prazo de adesão ao 
PRR”, afirmou Goergen.

Para o deputado Zé Silva (SD/
MG), a prorrogação do prazo garante 
condições operacionais mais justas aos 
produtores rurais e principalmente às 
cooperativas. No entanto, o parlamen-
tar alertou que a MP precisa ser apro-
vada no Senado Federal, até o dia 10 
de outubro, para não perder a validade.

AGRICULTURA FAMILIAR
A MP também trata da renegocia-

ção de dívidas rurais do Programa Na-
cional de Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar (Pronaf). O texto aprovado, 

originário do relatório apresentado 
pelo senador Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), contemplou as renegocia-
ções de dívidas de agricultores familia-
res, não só do Norte e Nordeste, mas 
também das regiões Centro-Oeste, Sul 
e Sudeste.

Essas renegociações, segundo o 
deputado Zé Silva (SD/MG), haviam 
sido excluídas pelo governo federal na 
promulgação da Lei 13606/18, que 
instituiu o Programa de Regularização 
Tributária Rural (PRR).

No entanto, agora, em um cenário 
mais real e levando em conta a dimi-
nuição do impacto fiscal, a medida li-
mitou os benefícios para até 60% nas 
operações até 2006 e de 30% nas ope-
rações até 2011. Para as regiões Norte 
e Nordeste, os descontos ficaram em 
até 95%. A MP condiciona a concessão 
dos benefícios à inclusão das renúncias 
fiscais no Orçamento Federal.

O líder do PSDB na Câmara e ex-
presidente da FPA, deputado Nilson 
Leitão (MT), reiterou a conquista, prin-
cipalmente, aos pequenos produtores 
rurais de todo o país com a aprovação 
da MP. 

(Da Agência FPA)
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Médico veterinário Dr. Marcos Okama 
é homenageado no auditório da Acrissul
O médico veterinário Dr. Marcos 

Okama foi homenageado no dia 
27 de Agosto, segunda-feira, no 

auditório da Acrissul com a participação 
do Presidente de Acrissul, Jonatan Peeira 
Barbosa, do CRMV/MS (Conselho Re-
gional de Medicina Veterinária de Mato 
Grosso do Sul, João Vieira de Almeida 
Neto, do Sindivet (Sindicato os Médicos 
Veterinários de MS), Eduardo Strang, da 
Somvet (Sociedade de Medicina Veteriná-
ria), Milton Folino e por um grande grupo 
de pro� ssionais e produtores rurais.

Marcos Okama participou de diversos 
programas pioneiros na área de reprodu-

ção animal, como T.E (Transferência de 
Embriões) e mais tarde F.I.V (Fecundação 
In Vitro), tendo che� ado o manejo de 
rebanhos de seleção de ponta, como o 
Santa Mônica – Genetron, e participando 
da organização de leilões em vários estados 
do Brasil.

Foi companheiro de trabalho dos mais 
destacados veterinários e técnicos no setor 
da Pecuária em MS, conquistando muitos 
amigos com sua maneira amável e leal.

São esses amigos que homenagearam 
Marcos Okama. Depois de anos de traba-
lho, Dr. Marcos Okama foi acometido de 
um irreversível mal chamado E.L.A (Escle-

rose Lateral Amiotró� ca), que o impede de 
seguir seu trabalho.

Hoje luta heroicamente pela sua vida, o 
que aprofunda o signi� cado da homena-
gem.

DR. MARCOS YASSUO OKAMA
• Formado em 1992 pela Universidade do 
Oeste de São Paulo – Presidente Prudente – 
UNOESTE
• Nascido em 01 de Março de 1969.
• Filho de José Okama e Maria Amélia Yas-
suo Okama
• Pai da Dra. Gabriela.um irreversível mal chamado E.L.A (Escle-

Flashes da homenagem  FOTOS: STÚDIO 3C



12 SETEMBRO 2018

indicadores
mercAdo FíSico do Boi Gordo - 10.09.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 146,00 estável 10/09/18 46,70
Araçatuba 145,00 estável 10/09/18 46,38
Lins 145,00 estável 10/09/18 46,38
Pres. Prudente 142,00 estável 10/09/18 45,42
Pres. Venceslau 148,00 R$ 5,00 10/09/18 47,34
S. J. Rio Preto 146,00 R$ 1,00 10/09/18 46,70
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 143,00 R$ 3,00 10/09/18 45,74
Dourados 143,00 R$ 2,00 10/09/18 45,74
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 127,50 estável 10/09/18 40,78
Araputanga 131,00 estável 10/09/18 41,90
Barra do Garças 132,00 estável 10/09/18 42,22
Cáceres 131,00 -R$ 0,50 10/09/18 41,90
Cuiabá 132,00 estável 10/09/18 42,22
Juara 129,50 R$ 0,50 10/09/18 41,42
Juína 129,00 estável 10/09/18 41,26
Rondonópolis 133,00 -R$ 0,50 10/09/18 42,54
Tangará 131,50 estável 10/09/18 42,06

Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 136,00 estável 10/09/18 43,50
Mineiros 135,00 R$ 2,00 10/09/18 43,18
Palmeiras de Goiás 136,50 estável 10/09/18 43,66
Preço à vista.
Pr r$/@ diferença data uS$/@
Guarapuava 146,00 estável 10/09/18 46,70
Londrina 147,00 estável 10/09/18 47,02
Maringá 147,00 estável 10/09/18 47,02
Curitiba 144,00 estável 10/09/18 46,06
Ponta Grossa 145,00 estável 10/09/18 46,38
Umuarama 146,00 estável 10/09/18 46,70
Preço à vista.
mG r$/@ diferença data uS$/@
Triângulo Mineiro 146,00 estável 10/09/18 46,70
Norte de Minas 144,00 estável 10/09/18 46,06
Preço à vista.

Sc r$/@ diferença data uS$/@
Rio do Sul/Ibirama 153,00 estável 10/09/18 48,94
Chapecó 145,00 estável 10/09/18 46,38
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 – 10.09.2018
SP  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina 138,00 estável 10/09/18 44,14
Araçatuba 134,00 estável 10/09/18 42,86
Lins 134,00 estável 10/09/18 42,86
Pres. Prudente 128,00 estável 10/09/18 40,94
Pres. Venceslau 135,00 R$ 2,00 10/09/18 43,18
S. J. Rio Preto 136,00 -R$ 3,00 10/09/18 43,50
Prazo 30 dias.

mS r$/@ diferença data uS$/@
Campo Grande 133,00 R$ 2,00 10/09/18 42,54
Dourados 135,00 R$ 4,00 10/09/18 43,18
Preço à vista.

mt r$/@ diferença data uS$/@
Alta Floresta 120,00 estável 10/09/18 38,39
Araputanga 125,00 R$ 1,00 10/09/18 39,98
Barra do Garças 126,00 estável 10/09/18 40,30
Cáceres 125,00 estável 10/09/18 39,98
Cuiabá 125,00 -R$ 0,50 10/09/18 39,98
Juara 122,00 estável 10/09/18 39,03
Juína 123,00 R$ 1,00 10/09/18 39,34
Rondonópolis 126,00 R$ 0,50 10/09/18 40,30
Tangará 125,00 estável 10/09/18 39,98
Preço à vista.

Go r$/@ diferença data uS$/@
Senador Canedo 128,00 estável 10/09/18 40,94
Mineiros 127,00 R$ 1,00 10/09/18 40,62
Palmeiras de Goiás 128,00 R$ 3,00 10/09/18 40,94
Preço à vista.

mercAdo Futuro do Boi Gordo - 10.09.2018

vencimento  Fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Set/18 150,35 -0,35 833 62  

Out/18 152,60 0,00 8.670 532  

Nov/18 152,35 0,05 639 83  

Dez/18 152,50 0,25 443 0  

Jan/19 150,35 -1,30 59 0  

Mai/19 150,10 -1,30 199 24  

Ago/18 162,85 7,10 0 0  

Set/19 159,60 -1,70 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$

11/09/2018 1.135,68 -1,05% -0,94% 273,00

10/09/2018 1.147,72 0,71% 0,11% 280,27

06/09/2018 1.139,64 -0,80% -0,60% 276,95

05/09/2018 1.148,81 0,01% 0,20% 278,03

04/09/2018 1.148,71 -0,19% 0,19% 276,46
Fonte: CEPEA

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


