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Medida anunciada na 
madrugada do dia 04/04, 
pela China deve mudar 
“rotas” de importação e 
exportação da oleaginosa 

    

a acrissul (associação dos Criadores 
de Mato Grosso do Sul) abriu no último-
dia 5 de abril, a 80ª Expogrande, que neste 
ano será realizada até o dia 22 de abril no 
Parque de Exposições laucídio Coelho, 
em Campo Grande (MS). a cerimônia ofi-
cial de abertura será às 19h30 no Tatersal 
de Elite i “Fábio Zahran”, e a solenidade 
terá a presença de autoridades do Poder 
Público, produtores rurais e lideranças 
da sociedade civil organizada. Página 3.

aCrISSuL aBre 
oFICIaLmeNTe No 
dIa 5 de aBrIL a 
80ª expoGraNde

Evento, que será realizado entre os dias 
12 e 13 de abril, reúne a cadeia produtiva da 
carne para debater os melhores caminhos 
para pecuária brasileira. Página 4.

INTerCorTe 
CuIaBá dISCuTe 
eSTraTéGIaS para 
veNder maIS e 
meLhor 

após a China anunciar no últi-
mo dia 04, uma nova lista de 
produtos norte-americanos 
a serem taxados, incluindo 
a tarifa de 25% sobre a soja, 

o mercado da oleaginosa já especula os 
impactos desta medida, que pode mudar 
“rotas” de importação e exportação do grão 
pelo mundo. 

“apesar de o brasil ser o maior exportador 
da oleaginosa para os chineses, que compra-
ram 53,8 milhões de toneladas de um total 
de 68,15 milhões de toneladas exportadas 
em 2017, o país ainda precisa buscar em 
outros fornecedores mais de 40 milhões de 
toneladas de soja, com destaque para os EUa, 
uma vez que as exportações da argentina são 
mais baixas, com o país focando no esma-
gamento interno e exportações do farelo de 
soja”, avaliou a consultoria iNTl FCStone, 
em relatório. Continua na página 2.

os levantamentos do Centro de 
Estudos avançados em Eco-
nomia aplicada (Cepea/Esalq/
USP) mostram que os preços 

dos cafés robusta e arábica no mercado in-
terno recuaram em março, pressionados por 
desvalorizações externas e pela expectativa 
de safra brasileira volumosa na temporada 
2018/2019.

Segundo o Cepea, no mês passado os 

preços médios do robusta tipo 6 peneira 13 
acima e do 7/8 bica corrida foram os me-
nores, em termos reais, desde setembro de 
2014 (deflacionados com base no iGP-di).

o indicador do Cepea/Esalq do robusta 
(conilon) tipo 6 peneira 13 acima teve média 
de r$ 305,55/saca de 60 kg, 4,2% inferior 
à de fevereiro/18. o tipo 7/8 bica corrida 
encerrou o mês a r$ 297,50/saca, baixa de 
4,3% em relação a fevereiro/18.

os colaboradores do Cepea relatam que 
os baixos patamares de preços têm dificul-
tado o fechamento de negócios no f ísico 
brasileiro, que ocorrem apenas quando há 
maior necessidade.

Quanto aos cafés da variedade arábica, 
o indicador Cepea/Esalq do tipo 6, bebida 
dura para melhor, posto na capital paulista, 
teve média de r$ 429,81/saca de 60 kg em 
março, 1,9% inferior à de fevereiro/18.

Foto: Porto de Paranaguá
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Segundo análise do grupo, num 
cenário em que esta taxa de 25% 
se efetive, a procura pela soja 
brasileira tenderia a aumentar 
ainda mais, com a China des-

locando outros possíveis compradores do 
grão do brasil. 

“No limite, considerando que a China 
fosse o destino de toda a exportação de soja 
brasileira, estimadas em 69,5 milhões de to-
neladas em 2018 pela iNTl FCStone, ainda 
faltariam cerca de 30 milhões de toneladas 
da oleaginosa para atender a totalidade das 
importações chinesas. dessa forma, não 
teria como deixar de importar soja dos 
EUa”, explica a analista de Mercado, ana 
luiza lodi.

de qualquer maneira, uma procura 
muito maior pela oleaginosa brasileira por 
parte da China tenderia a fortalecer ainda 
mais os prêmios no mercado doméstico, 
enquanto a queda da demanda pelo produto 
norte-americano levaria a prêmios mais 
baixos nos EUa. ademais, os preços em 

Chicago também tenderiam a ser impac-
tados no sentido da baixa, o que anularia, 
pelos menos em parte, os prêmios mais altos 
no brasil. “No geral, os prêmios no brasil 
tenderiam subir até o limite comparável 
de se comprar dos EUa, já considerando 
o imposto de 25%”, resume a analista da 
iNTl FCStone, ana luiza.

Em relatório, a consultoria avalia que 
existiria a possibilidade de o brasil dire-
cionar uma maior parte da soja em grão 
para o mercado externo, diminuindo o 
esmagamento. Contudo, destaca-se que a 
margem de esmagamento está favorável no 
mercado interno, considerando o aumento 
da mistura de biodiesel no diesel para 10% 
(b10). 

“o aumento dos prêmios para exporta-
ção da soja em grão precisaria compensar 
os ganhos com o esmagamento e venda dos 
subprodutos, para resultar em uma dimi-
nuição considerável do direcionamento da 
soja para mercado interno, favorecendo 
um aumento muito grande dos embarques 

internacionais”, avaliou a analista ana luiza 
lodi, sobre o impacto no cenário doméstico. 
ademais, como o consumo de farelo e óleo 
é grande no mercado doméstico, o brasil 

precisaria encontrar alternativas para suprir 
essa demanda, caso um percentual muito 
maior da soja acabar sendo direcionado 
para o exterior.

as tarifas propostas pela China sobre 
a soja e outras commodities ameri-
canas foram projetadas para atingir 

o cinturão das fazendas dos EUa, princi-
palmente no Meio-oeste norte-americano. 
Cerca de um quarto da soja cultivada nos 
EUa é atualmente exportada para a China, 
onde as lavouras são transformadas em óleo 
e a sobra de farelo de soja é largamente 
usada como ração para fazendas de suínos, 
frangos, gado e peixes.

a China, por sua vez, é o maior impor-
tador mundial de soja. No ano passado, 
importou 95,5 milhões de toneladas, ou 
cerca de US$ 40 bilhões, da commodity. 

Cerca de um terço da soja veio dos EUa. 
Na tarde desta quarta-feira na Ásia, pouco 
depois do anúncio da China, os futuros de 
soja na bolsa de Chicago caíram mais de 
4% para US$ 9,845 por bushel, o nível mais 
baixo desde o início de fevereiro.

“É lamentável que isso tenha acontecido”, 
disse Xiaoping Zhang, diretor da China para 
o Conselho de Exportação de Soja dos EUa, 
referindo-se ao plano tarifário do país asiático. 
a organização representa produtores norte-a-
mericanos de soja e outros atores na cadeia de 
suprimento agrícola, e se opôs ao movimento.

Sem a soja dos EUa, analistas dizem 
que o fornecimento global da safra seria 

insuficiente para atender às demandas de 
longo prazo da China. E se as tarifas forem 
implementadas, a soja dos EUa pode ter 
de ser vendida com desconto em relação 
às culturas da américa do Sul.

“Claramente, isso significará que os 
preços na China serão elevados para soja 
e óleo de soja, enquanto os preços nos 
Estados Unidos estarão cada vez mais sob 
pressão”, disse Stefan Vogel, diretor da agri 
Commodity Markets no rabobank.

Ele observou que as tarifas provavel-
mente também elevarão os preços do gado 
e da carne na China, porque produtores vão 
ter de lidar com rações mais caras.

alguns produtores de soja dos 
Estados Unidos, que estão neste 
momento se preparando para o 

plantio da safra 2018/19, reavaliam seus 
planos, após a China anunciar que vai elevar 
as tarifas para a importação de 106 produtos 
dos EUa, incluindo grãos.

a menos de duas semanas do início do 
plantio em sua fazenda de 809 hectares no 
Estado de illinois, o agricultor aaron Wernz 
disse que uma queda acentuada nos preços 
da soja e preocupações de que as tarifas 
reduzirão as exportações das oleaginosas 
provavelmente o levará a plantar mais milho 

do que originalmente pretendido.
Ele também examinará com mais 

atenção as futuras compras de sementes 
e fertilizantes, se os preços das futuras 
colheitas continuarem deprimidos, disse 
ele. “Eu provavelmente acabei de perder 
US$ 50.000”, disse Wernz.

Foto: Divulgação
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a acrissul (associação dos 
Criadores de Mato Grosso do 
Sul) abriu no últimodia 5 de 
abril, a 80ª Expogrande, que 
neste ano será realizada até 

o dia 22 de abril no Parque de Exposições 
laucídio Coelho, em Campo Grande (MS). 
a cerimônia oficial de abertura será às 
19h30 no Tatersal de Elite i “Fábio Zahran”, 
e a solenidade terá a presença de autorida-
des do Poder Público, produtores rurais e 
lideranças da sociedade civil organizada.

Segundo o presidente da acrissul, Jo-
natan Pereira barbosa, após a cerimônia 
oficial de abertura, será feita a obliteração 
do selo postal comemorativo do evento em 
homenagem ao pecuarista e ex-presidente 
acelino roberto Ferreira, o “Seu Uru”, 
como era mais conhecido. Em seguida, será 
inaugurada a sede da Casa do leite, com o 
descerramento da placa pelas autoridades 
presentes, e, logo depois, os convidados 
visitarão o estande do banco do brasil.

“Em reunião com o gerente de mercado 
da Superintendência do banco do brasil no 
Estado, Flávio Zocchi, que veio ratificar a 
parceria da instituição financeira com a 
Expogrande, podemos garantir que durante 
todo o evento não faltarão recursos em 
créditos para os produtores rurais adqui-

rirem animais, máquinas, implementos e 
insumos”, reforçou Jonatan barbosa, com-
pletando que para isso basta apenas que 
o produtor rural interessado em adquirir 
financiamentos do banco do brasil esteja 
com seu cadastro em dia com a instituição. 

o gerente de mercado garantiu também 
que o posto de atendimento do banco do 
brasil do Parque de Exposições laucídio 
Coelho será reinaugurado no dia 5 de abril 
com o tradicional coquetel oferecido às au-
toridades logo após a cerimônia de abertura 
oficial do evento. além das melhores taxas 
do mercado para financiamentos agrícolas e 
pecuários, este ano o banco do brasil conta 

também com o suporte da Sudeco (Supe-
rintendência para o desenvolvimento do 
Centro-oeste), autarquia ligada ao Minis-
tério da integração Nacional, responsável 
pela gestão dos recursos do FCo (Fundo 
Constitucional do Centro-oeste).

LeiLões - o presidente da acrissul 
também destaca a agenda de leilões da 80ª 
Expogrande com 22 pregões de bovinos, 
ovinos e equinos, que começaram no dia 24 
de março e prosseguirão até o dia 15 de abril. 
os dois primeiros certames da Expogrande 
2018 foram o 42° leilão Nelorão do MS e 
25° leilão Nelorão Matrizes, realizados na 
Estância orsi, promovido pela Corrêa da 

Costa leilões, enquanto no dia 4 de abril 
teremos o 18º leilão bPW, que será reali-
zado às 19 horas no Tatersal de Elite 2 pela 
leiloboi leilões rurais.

No dia 6 de abril, às 20 horas, no Tatersal 
de Elite 1, será realizado pela Corrêa da 
Costa leilões rurais o 4º leilão Neloraço 
Matrizes e 19º leilão reprodutores. Já no 
dia 7 de abril estão programados o leilão 
Nelore iPb, às 12 horas, na Estância iPb, 
promovido pela Capitaliza leilões rurais, 
o leilão brangus, às 20 horas, no Tatersal 
de Elite 2, promovido pela leiloboi leilões 
rurais, e o leição Cavalo Pantaneiro, às 20 
horas, no Tatersal de Elite 1, realizado pela 
Taquari Horse leilões rurais.

Para o dia 8 de abril, serão realizados o 
leilão Girolando Pé no Chão, às 12 horas, 
no Tatersal de Elite 1, promovido pelo ar-
mando (rebanho), enquanto às 12 horas 
tem o 17º leilão VrJo, no Terra Nova, 
organizado pela leiloboi leilões rurais. 
o último do dia será o leilão de Corte 
Capitaliza, marcado para as 18 horas, no 
Tatersal de Elite 2, realizado pela Capitaliza 
leilões rurais.

Em 9 de abril, uma segunda-feira, serão 
realizados dois leilões, sendo o primeiro o 
31º leilão MaX QM, programado para as 
20 horas, no Tatersal de Elite 1, promovido 
pela Taquari Horse leilões rurais, enquanto 
o segundo será o leilão Pérolas do Senepol, 
também às 20 horas, Tatersal de Elite 2. No 
dia seguinte, 10 de abril, teremos o 8º leilão 
agropecuária Menta, 20 horas, no Tater-
sal de Elite 1, promovido ela leilogrande 
leilões rurais.

o dia 11 de abril reserva o 11º leilão 
reprodutores Nelore Progenel, com ho-
rário ainda a definir, no Tatersal de Elite 
1, promovido pela lN leilões rurais, e o 
leilão 10 Marcas, às 19 horas, no Tatersal 
de Elite 2, realizado pela leilosat leilões 
rurais, ofertando 1,5 mil machos e fêmeas 
de criatórios de Mato Grosso do Sul. Já no 
dia seguinte, 12 de abril, temos o leilão 
Senepol da São José, que será às 19 horas, 
no Tatersal de Elite 1, realizado também 
pela leilosat leilões rurais, que oferecerá 
40 touros Po, e o leilão de Corte Capitaliza, 
também às 19 horas, no Tatersal Elite 2, 
organizado pela Capitaliza leilões rurais.

No dia 13 de abril, serão realizados o 
17º leilão bezerros do MS, às 12 horas, no 
Tatersal de Elite 2, promovido pela leilosat 
leilões rurais, e leilão de Cavalos Crioulos 
Cabanha Calidad, Cabanha Furna e Genéti-
ca aditiva, às 19 horas, no Tatersal de Elite 
1, realizado pela Programa leilões/Parceria 
leilões rurais. Para o dia 14 de abril, está 
agendado o 4º leilão Girolando Top do 
leite MS, 12 horas, no Tatersal de Elite 2, 
realizado pela leilogrande leilões rurais, 
enquanto encerrando a programação, no 
dia 15 de abril, teremos o leilão Capital, às 
12 Horas, no Tatersal de Elite 1, realizado 
pela leiloboi leilões rurais.

aCrISSuL aBre oFICIaLmeNTe No 
dIa 5 de aBrIL a 80ª expoGraNde 
A raça nelore deve 
ocupar quatro 
pavilhões e meio na 
Expogrande

Foto: Divulgação

Senepol Solidário: A raça Senepol vai ter dois pavilhões na expogrande, o pavilhão J, promoverá a 
Tarde das Crianças CMi, no dia 12 de abril às 14h, organizada para crianças carentes cheia de brincadeiras, 
brindes, comidas e bebias a vontade. Além da tarde das crianças, o Senepol CMi está fazendo campanha para 
arrecadação de alimentos, roupas, leite, materiais de limpeza e higiene para a escolinha Filhos da Misericórdia 
do Jardim Canguru. o ponto de coleta para essas doações está no pavilhão CMi durante toda a 80ª expogrande 

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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INTerCorTe CuIaBá dISCuTe eSTraTéGIaS 
para veNder maIS e meLhor Na peCuárIa

a interCorte, evento que per-
corre de forma itinerante há 
seis anos os principais polos 
de produção pecuária do 
brasil, chega mais uma vez 

à capital mato-grossense. o estado, que 
possui o maior número de bovinos no país, 
cerca de 14% do total brasileiro, recebe o 

evento nos dias 12 e 13 de abril, em novo 
local, o Cenarium rural, em Cuiabá (MT).

“o espaço possui privilegiada visão 
panorâmica da cidade, é bem localizado e 
totalmente refrigerado. além disso, conta 
com estacionamento para mais de 400 
veículos, salão principal com 2.032 m2 
e capacidade para até duas mil pessoas”, 

destaca Carla Tuccilio (foto), diretora do 
Terraviva Eventos, empresa responsável 
pela realização da interCorte.

o primeiro bloco, com o tema Produzir 
Mais Carne, demonstrará que a eficiência 
técnica gera maiores ganhos a partir do con-
ceito de produzir mais com menos. dentre 
os palestrantes do painel estão o gerente 
técnico da Connan, Marcio bonin; o Prof. 
dr. Gustavo rezende Siqueira, pesquisador 
da aPTa-Colina; alexandre Zadra, super-
visor regional aC, MT, MS, ro e Juliana 
Ferragute, gerente de produto corte, ambos 
da GENEX (antes Cri Genética); rogério 
Fonseca Peres, gerente de contas chaves 
corte da américa latina da abS Pecplan 
e um case do produtor Marcos Jacinto. o 
encerramento do painel terá um debate com 
os palestrantes e será mediado por diéde 
loureiro, diretor da Fazen.

ainda no primeiro dia, o tema do se-
gundo bloco será a inovação, que abordará 
junto ao produtor métodos e novas técnicas 
da chamada quarta revolução, por meio 
de palestras e apresentações de cases de 
sucesso.

dentre os palestrantes do painel está 
o sócio-diretor da SP Ventures, Francisco 
Jardim; Élder José de Mello bruno, Head de 
Canais e alianças da Jetbov; o presidente 
da Fazen, Vasco oliveira Neto; Marcelo 
ribas, da intergado; Paulo Marcelo, da 
Gestão agropecuária e Gustavo Martini, 
que apresentará um case de sucesso, se-
guido por um debate entre os palestrantes, 
mediado pelo diretor-executivo da acrimat, 
luciano Vacari.

No segundo dia, o destaque será “Ven-
der Mais e Vender Melhor”, que pretende 
apresentar ao produtor meios e subsídios 
para melhorar o mercado da carne. o pai-
nel, que inicia na manhã do dia 13 e segue 
até o meio da tarde, contará com a nomes 
como renato dib, Fabiano Tito, Maurício 
Tonhá, antônio ricardo Sechis, Michel 

Torteli, ivan Wedekin, Miguel Cavalcanti, 
rafael Sguissardi e um case apresentado 
pelo produtor luciomar Machado.

Por fim, o último painel do evento será 
dedicado à Comunicação, com o objetivo 
de promover o debate com o produtor sobre 
a sua habilidade de comunicação, como ele 
divulga seus resultados e ações, e como a 
sociedade enxerga o agronegócio. “Enten-
demos que um dos gargalos da atividade é a 
forma com que o produtor se comunica com 
a sociedade. Precisamos entender juntos 
qual a melhor forma de contar ao público 
em geral como funciona nossa atividade”, 
explica Carla.

Essa problemática será abordada pelo 
jornalista e publicitário, José luiz Tejon, 
uma das principais referências em Marke-
ting do brasil e discutida com profissionais 
da comunicação, como Mauro Zafalon, da 
Folha de S. Paulo, Miguel Cavalcanti, do beef 
Point e Tobias Ferraz, do canal Terraviva. 
Fechando o bloco, o produtor ricardo arioli 
compartilhará com o público os resultados 
do seu trabalho na pecuária.

Evento, que será realizado entre os dias 12 e 13 
de abril, reúne a cadeia produtiva da carne para 
debater os melhores caminhos para pecuária 
brasileira

Foto: Divulgação

http://www.carvalholeiloes.com/index.php
http://www.agroin.com.br/email_marketing
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CoNGreSSo derruBa veTo do preSIdeNTe Temer a 
reFINaNCIameNTo de dívIdaS vINCuLadaS ao FuNruraL

reunidos em sessão do Con-
gresso Nacional no último 
dia 3, senadores e deputados 
federais rejeitaram o veto 
do presidente da república, 

Michel Temer, a dispositivos do projeto 
de lei (PlC 165/2017) que deu origem à lei 
que instituiu o Programa de regularização 
Tributária rural.

Foram 360 votos de deputados e 50 votos 
de senadores contrários à manutenção do 
Veto 8/2018. assim, os dispositivos vetados 
por Temer seguirão para promulgação e 
passarão a integrar essa lei.

 Jonatan Pereira barbosa, presidente 
da acrissul (associação dos Criadores de 
Mato Grosso do Sul) comemorou a decisão 

do Congresso e lembrou do movimento 
que o setor fez junto aos parlamentares 
para pressionar a derrubada dos vetos. “o 
produtor não pode ser penalizado com 
multas sobre uma obrigação que o Supremo 
Tribunal Federal derrubou e, vem 10 anos 

depois por pressão política e ressuscita o 
tributo”, analisa Jonatan.

Entre os vetos cancelados está o aumen-
to de 25% para 100% de desconto das multas 
e encargos sobre os débitos acumulados 
com o Fundo de assistência ao Trabalhador 

rural (Funrural). Também foi restabelecido 
pelos congressistas a redução das contri-
buições dos empregadores à Previdência, 
de 2,5% para 1,7% da receita proveniente 
da comercialização dos produtos.

o senador ronaldo Caiado (dEM-Go) 
afirmou que o setor rural contribui significa-
tivamente para o crescimento da economia 
e tem responsabilidade social.

— Quem tem que ter lucro no país é 
quem produz e trabalha. Vamos recom-
pensar quem trabalha, quem gera empregos 
e quem atende ao social — disse Caiado.

Paulo rocha (PT-Pa) lembrou que 
a rejeição do veto presidencial também 
beneficiará os produtores da agricultura 
familiar. o senador benedito de lira (PP
-al) acrescentou que pequenos, médios 
e grandes produtores agropecuários têm 
papel relevante para o desenvolvimento 
do país.

os senadores Flexa ribeiro (PSdb-Pa), 
João Capiberibe (PSb-aP), Cidinho Santos 
(Pr-MT), acir Gurgacz (PdT-ro), Vanessa 
Grazziotin (PCdob-aM), Pedro Chaves 
(Prb-MS), e outros também apoiaram a 
derrubada do veto de Temer ao projeto.

O chamado Refis Rural 
permite a renegociação 
das dívidas de 
produtores rurais (Lei 
13.606/2018).

Foto: Divulgação

http://portal.sistemafamasul.com.br/expogrande-2018-senarms-leva-programa-pingo-dagua-para-feira/
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exporTaçõeS ToTaIS 
de FraNGo em março 
Têm queda de 2,2%

as exportações brasileiras de 
carne de frango (conside-
rando todos os produtos, 
entre in natura e processa-
dos) atingiram em março 

376,6 mil toneladas, o que corresponde a 
uma queda de 2,2% em comparação com 
igual mês do ano passado, quando foram 
embarcadas 385,1 mil toneladas. a receita 
dos embarques alcançou US$ 589,9 mi-
lhões, número 10% menor que os US$ 655 
milhões do terceiro mês do ano passado. as 
informações são da associação brasileira 
de Proteína animal (abPa).

No acumulado dos três primeiros meses 

do ano, as vendas totalizaram 1,017 milhão 
de toneladas, 5,6% a menos que o 1,078 mi-
lhão de toneladas do primeiro trimestre do 
ano passado. Em receita, a soma alcançou 
US$ 1,605 bilhão, número 11,9% inferior 
na comparação com o US$ 1,822 bilhão 
dos três primeiros meses do ano passado.

“o ano era promissor para o setor, 
mas a soma entre custos de produção em 
elevação e as suspensões de plantas pelo 
próprio brasil para a União Europeia im-
pactou negativamente o saldo do trimestre”, 
diz, em nota, Francisco Turra, presidente 
executivo da abPa.

Em março, as vendas de carnes salga-

das, principais produtos importados pelos 
europeus, registraram perdas próximas de 
50% em volume.Turra diz que o setor tem 
grande expectativa com a retomada das 
exportações de plantas suspensas de empre-
sas do setor pelo Ministério da agricultura 
brasileiro para embarques à União Europeia.

“a situação toda se refere a critérios de 
classificação de produtos, não de riscos ao 
consumidor. São empregos em risco, em 
um momento fundamental para a retomada 
econômica do País”, diz.

o presidente da abPa diz confiar na 
atuação do governo para contornar os pro-
blemas, ao mesmo tempo, ele afirma que as 
estratégias de explicações e eventuais cor-
reções devem ser “repensadas, valorizando 
e dando crédito ao setor agroindustrial 

brasileiro”.
Carne suína - No dia 2/4, o Mi-

nistério da indústria Comércio Exterior e 
Serviço (MdiC) divulgou que as vendas de 
carne suína in natura totalizaram 48,3 mil 
toneladas em março, volume 11,9% inferior 
ao registradas em igual período de 2017.

“as vendas para a China seguem em 
forte elevação e o mercado segue como 
principal importador, posição que assumiu 
neste ano”, afirma, em nota, ricardo Santin, 
vice-presidente de mercados da abPa.

Com as questões comerciais entre chi-
neses e os Estados Unidos, há expectativa 
de que esses números cresçam ainda mais, 
retomando, aos poucos, o antigo ritmo de 
embarques, diminuindo as perdas causadas 
pela suspensão das vendas para a rússia.

Segundo a indústria do setor, desempenho foi 
afetado pela alta nos custos e suspensão de unidades 
exdportadoras

Foto: Divulgação

http://www.centralleiloes.com.br/evento.php?evento=1223
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INICIaTIvaS da mINerva No BIoma amazôNIa 
reForçam CompromISSo Com a SuSTeNTaBILIdade

Firmado em 2009, este com-
promisso envolve questões 
importantes para a sociedade, 
como a preocupação com o des-
matamento, trabalho escravo e 

ocupação de áreas embargadas pelo ibaMa 
(instituto brasileiro de Meio ambiente e 
dos recursos Naturais), terras indígenas 
ou unidades de conservação.

Na empresa, não faltam exemplos de 
iniciativas com foco em sustentabilidade. 
Um deles é que o volume de compra de 
gado da Minerva Foods em fazendas mo-
nitoradas no bioma amazônia é de 100%, 
sendo que o monitoramento por mapas 
georreferenciados nesta região saltou de 
92% para 99,9% de 2016 para 2017 (o mo-

nitoramento dos outros 0,01% ocorre por 
coordenadas geográficas).

outro exemplo importante é que, 
em março, foram divulgados os dados 
da primeira auditoria sobre a assinatura 
dos Termos de ajustamento de Conduta 
(TaCs), assinado há quase dez anos por fri-
goríficos com o Ministério Público Federal 
(MPF) que envolve o compromisso de não 

adquirir gado, carne ou couro em áreas com 
desmatamento no Pará, também no bioma 
amazônia. No estudo, com base em Guias 
de Transporte animal (GTas) e notas fiscais 
de 26 frigoríficos e curtumes que, juntos, 
possuem 38 unidades no Estado, a Minerva 
se destacou com o melhor resultado por não 
serem identificadas na companhia compras 
com indícios de irregularidades.

“os excelentes resultados da Minerva 
no bioma amazônia são indicadores do 
comprometimento de toda a equipe da 
companhia, desde os compradores até os 
profissionais de sustentabilidade, com todos 
os stakeholders, como agentes públicos, 
acionistas, mercado, comunidade, entre 
outros”, comenta Taciano Custódio, gerente 
executivo de Sustentabilidade da empresa.

Laço de Confiança Com os pe-
Cuaristas - outra iniciativa importante 
da Minerva com foco no relacionamento 
ético e transparente com os pecuaristas no 
processo de compra de gado é o programa 
“laço de Confiança”, pelo qual a empresa 
compartilha conhecimentos técnico e prático 
e disponibiliza ferramentas que contribuem 
para o desenvolvimento da pecuária, como, 
por exemplo, a série de palestras “Falando de 
Pecuária” e o programa de apoio aos peque-
nos produtores “@+ lucrativa”. “a Minerva 
acredita na qualificação de toda a cadeia 
produtiva da carne para garantir sustenta-
bilidade, menos riscos e mais produtividade 
para todos”, ressalta o gerente de compra de 
gado da empresa, Fabiano Tito rosa.

Minerva Foods mantém 
forte os avanços do 
compromisso público 
da companhia com a 
pecuária sustentável

Foto: Divulgação

http://www.kabervision.com.br
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expoGraNde 2018 reCeBe eTapa do raNkING 
do CIrCuITo NaCIoNaL da raça NeLore

Foto: Divulgação

Programa: Eu e a minha Empresa Familiar
PARA HERDAR TEM QUE SE PREPARAR

•   Autoconhecimento – Biografia.
•   A Empresa Familiar – Papéis, direitos e deveres.
•   Governança Familiar e Corporativa.
•   O Acionista  - Finanças e Jurídico.
•   Casos Reais.
•   Valores e Crenças.
•   Comunicação e Diálogo.

Capacitar familiares a identificarem o seu papel e atuação na empresa 
familiar visando  promover  o desenvolvimento da família e dos negócios.

BEATRIZ BRITO: Consultora, Coach, Especialista em 
Desenvolvimento de Líderes e Empresas Familiares pela 
Universidad Abat Oliba,  Membro da Comissão Técnica de 
Empresas de Controle Familiar do IBGC, Acionista da Laudejá 
Agronegócio.

ARTUR FALCETTE – Administrador, especialista em gestão de empresas rurais. Diretor 
executivo da Sapé Agro e sócio da Infield. 

EDUARDO OLIVEIRA LIMA - Advogado sócio do Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados, 
árbitro da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem de São Paulo CIESP/FIESP e na 
Câmara de Mediação da OAB/SP, Especialista em Planejamento Sucessório no Agronegócio.

RealizaçãoApoio

Informações e inscrição: beatriz@beatrizbrito.com

Módulo 1: 24 e 25/05 | Módulo 2: 22 e 23/06
Local: Campo Grande-MS

COnTEúDO

OBJETIVO

COORDEnAÇÃO

PALESTRAS TEMáTICAS

PRO-FISSA
Escola de Produtividade e Geração de Valor

a 80ª Expogrande que será 
realizada pela acrissul (as-
sociação dos Criadores de 
Mato Grosso do Sul) de 5 
a 22 de abril no Parque de 

Exposições laucídio Coelho, em Campo 
Grande (MS), vai receber de 2/4, a domingo 

(8/4), uma etapa do ranking do Circuito 
Nacional Nelore, promovido pela Nelore 
MS. Com a participação de mais de 250 
animais da raça, cuja origem data de mil 
anos antes da era cristã, o evento começa 
com a entrada dos bovinos a partir do dia  
2/4, prossegue até quinta-feira (5/4) com a 

pesagem, continua sexta-feira (6/4), sábado 
(7/4) e domingo (8/4) com o julgamento 
morfológico e termina no domingo (8/4) 
com a premiação.

Nesta manhã, o Pavilhão a recebeu 
os animais da raça nelore que vieram da 
Fazenda Jatobá, localizada no município 
de itaquiraí, a 409 km de Campo Grande.

Segundo o presidente da acrissul, Jona-
tan Pereira barbosa, neste ano a raça nelore 
terá quatro pavilhões dentro do Parque de 
Exposições laucídio Coelho. “Tivemos de 
montar uma tenda extra para abrigar todos 
os animais dessa importante raça, que hoje 
tem um rebanho com mais de 100 milhões 
de cabeças no brasil. No Estado, não podia 
ser diferente, onde o Nelore é o retrato de 
uma raça que deu certo, criada ao natural, 
em plena harmonia com o meio ambiente”, 
pontuou.

o presidente da Nelore MS, antônio 
Celso Chaves Gaiotto, reforça o trabalho 
da entidade junto ao produtor rural em 
prol do fortalecimento do agronegócio sul
-mato-grossense e fortalecendo a cadeia da 
carne bovina, fomentando cada vez mais a 

raça. “Por isso, Campo Grande foi escolhida 
pela Nelore brasil como uma das cidades 
que receberão as 11 exposições oficiais do 
ranking do Circuito Nacional da raça. E, 
nada mais justo, que o evento seja realizado 
durante a Expogrande, a maior feira agro-
pecuária do Estado e uma das maiores do 
brasil”, destacou.

Edson Bernardes 
e Celso Gaioto, 
compradores do 
lote 30, Oramaty 
do Arroyo por R$ 
62.400,00. 

Sergio Sarian e 
Gelson Pavoni, 

comprador do lote 85, 
Herdeiro da Serenata 

por R$ 52,800,00.

O GRUPO NELORÃO DO MS agradece a todos os compradores, presentes no 
Leilão ou que acompanharam pelo Canal do Boi, e, convida a todos para o 

43º LEILÃO NELORÃO DO MS, dia 30 de março de 2019.

www.beatrizbrito.com
www.beatrizbrito.com
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Em oferta, o melhor da genética 
e produção da raça girolando de 
Mato Grosso do Sul. ao todo, 
50 lotes, entre vacas, novilhas 
prenhes em lactação e bezerras 

de FiV de altíssima qualidade estarão à 
disposição dos produtores. 

“o leilão vem recheado de qualidade, 
animais selecionados, com ótimo padrão 
zootécnico. Serão ofertados também 
animais de pistas, melhoradores que vão 
garantir a continuidade da boa genética na 
fazenda, além das ótimas condições para o 
produtor levar qualidade e resultado para 
suas propriedades” destaca dr Marcelo 

real, presidente do Núcleo de Criadores de 
Girolando de Mato Grosso do Sul.

além do leilão, os julgamentos também 
estão na programação da raça girolando na 
Expogrande. Entre os dias 12 e 13 de abril 
a pista do Parque de Exposições laucídio 
Coelho ficará movimentada com mais de 
100 animais sendo avaliados por juízes 
credenciados na associação brasileira dos 
Criadores de Girolando.

Será também durante a Expogrande, 
a inauguração da Casa do Produtor de 
leite. a inciativa é uma parceria do Nú-
cleo dos Criadores de Girolando do MS 
com a associação dos Criadores do MS, 
a acrissul.

“Este espaço é destinado a agregar todos 
os produtores de leite, independente do 
tamanho, do modelo de produção ou da 
raça que cria. o foco da Casa será a busca 

da união da classe que vem sofrendo muito 
aqui no MS”, explica aurora real, diretora 
da associação brasileira dos Criadores de 
Girolando.

sobre o LeiLão
data: 14 de abril (sábado)
Horário: 11h
Transmissão: leilogrande
local: Tatersal de Elite da acrissul 2 

(Parque de Exposições laucídio Coelho)

GeNéTICa e produção de quaLIdade Serão 
oFerTadoS No 4º LeILão GIroLaNdo Top LeITe
Um dos leilões mais 
tradicionais da Expogrande 
chega a mais uma edição, é 
o 4º Leilão Girolando Top 
Leite que será realizado no 
dia 14 de abril, no Tatersal 
de Elite da Acrissul, em 
Campo Grande (MS).

Fo
to

s:
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ro
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o

NeLore CeN LeILoa 105 aNImaIS em TradICIoNaL eveNTo da peCuárIa BraSILeIra

SISTema FamaSuL reaLIza açõeS Na expoGraNde 2018

Serão 90 Machos com iabCZ médio 
Top 1,80% e 15 Fêmeas especiais 
que serão leiloados dia 21 de abril, a 

partir das 14H. as atividades começarão 
às 9H30m, com a  mostra dos animais que 
serão leiloados. Na sequência, serão proferi-
das duas palestras. luiz antonio Josahkian, 

Campo Grande sedia, entre 05 e 22 
de abril, uma das principais feiras 
agropecuárias de Mato Grosso do 

Sul: a 80ª Expogrande. durante o evento, o 
Sistema Famasul – Federação da agricultura 
e Pecuária de MS promoverá diversas ações.

de 05 a 08 de abril, o Senar/MS realizará 

Superintendente Técnico da associação 
brasileira dos Criadores de Zebu (abCZ), vai 
apresentar o programa de melhoramento da 
entidade para a raça (PMGZ) e a ferramenta 
EPMUraS®. E Heverardo de Carvalho, 
presidente da alta Genetics, vai falar sobre 
as perspectivas para o mercado de sêmen.

atendimento odontológico aos trabalhadores 
da exposição, por intermédio do programa 
Pingo d’água. Serão oferecidos serviços, 
como: aplicação de flúor, limpeza, restaura-
ção com resina, restauração com amálgama, 
extração, entre outros.  o ônibus estará es-
tacionado ao lado do estande da instituição.

a Genética Nelore CEN completa em 
2018 cinquenta e três anos de seleção e 
melhoramento do gado Nelore. Comandado 
pelo pecuarista Carlos Eduardo Novaes, o 
Cadu, o criatório seleciona reprodutores 
e matrizes na Fazenda Crioula, em Valpa-
raíso (SP). Carlos Eduardo Novaes é uma 

Já nos dias 06 e 07, a partir das 19 horas, 
acontecerá, no estande institucional, uma 
oficina sobre preparação de churrasco, com 
técnicas que vão desde o acendimento da 
churrasqueira ao tempero de carnes. São 
duas turmas, com vagas para 15 pessoas 
em cada.

referência brasileira na seleção de reprodu-
tores e seu rebanho é avaliado pelo PMGZ 
da associação brasileira dos Criadores de 
Zebu (abCZ)e pela associação Nacional de 
Criadores e Pesquisadores (aNCP). 

o leilão vai começar às 14 horas e terá 
a transmissão do Canal do boi.

Um oportunidade de empreendimento 
está na iniciativa do Senar/MS de levar para 
a Expogrande 2018 duas oficinas no setor 
culinário. as duas serão no dia 07, sobre 
doces Caseiros, no período matutino; e a 
de Pão integral de batata-doce, oferecida 
o dia todo.

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

https://www.facebook.com/agroincomunicacao/?ref=hl
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Maurício Picazo Galhardo

GIro aGroNeGóCIo
desperdíCio. o ano de 2016 o 

setor de alimentos perdeu cerca de r$ 7 
bilhões, por danos, logística, aparência 
ou validade, segundo a associação bra-
sileira de Supermercados (abras). os 
destaques do período foram as frutas, os 
legumes e as verduras (FlV). de acordo 
com o vice-presidente de Comunicação 
do Conselho Científico agro Sustentável 
(CCaS), Coriolano Xavier, esse valor 
é relacionado apenas às perdas de ali-
mentos (in natura ou processados) nos 
supermercados.

seLo de biodiVersidade. a 
Secretaria Especial de agricultura Fa-
miliar e do desenvolvimento agrário 
(SEad) lançou, neste mês, a Portaria 
129, que criou o Selo de Sociobiodiver-
sidade, vinculado ao Selo de identifi-
cação da Participação da agricultura 
Familiar (Sipaf ), para os produtos que 
tenham em sua composição espécies 
nativas brasileiras. Serão beneficiados, 
principalmente, pequenos produtores e 
agricultores familiares que cultivem as 
espécies nativas de sua região. 

frutas e LeGumes. a nova 
portaria contou com a colaboração do 
projeto internacional biodiversity for 
Food and Nutrition, que fez a catalogação 
das 70 espécies de frutas e hortaliças (ver-
duras e legumes) que serão contempladas 
pelo selo. a escolha considerou o nível 
de nutrientes saudáveis, o valor alimen-
tício regional, o potencial econômico e a 
importância social. Fazem parte da lista 
açaí, baru, abacaxi, cupuaçu, jenipapo, 
jambu, mangaba, ora-pro-nobis, major-
gomes, urucum, jurubeba, pequi, entre 
outras espécies nativas. 

febre aftosa. integrantes da 
Secretaria de defesa agropecuária do 
Ministério da agricultura, Pecuária e 
abastecimento (Mapa) participaram na 
manhã de terça-feira (3) de sessão solene 
na Câmara legislativa do distrito Federal 
em homenagem à Semana “brasil livre de 
Febre aftosa”. Foram homenageados com 
moções de honra diretores das secreta-
rias de defesa agropecuária (Sda), do 
Ministério, e da agricultura do dF (Se-
agri) e da Emater, ex-diretores de defesa 
agropecuária do Mapa, representantes 
de entidades de produtores e criadores.

europeus. Uma comissão de re-
presentantes do Parlamento Europeu foi 
recebida terça-feira (03) pelo ministro 
blairo Maggi (agricultura, Pecuária e 
abastecimento), que estava acompanhado 
do presidente da Embrapa, Maurício lopes, 
e do presidente da Confederação Nacional 
da agricultura (CNa), João Martins, com 
o objetivo de conhecer melhor a agropecu-
ária brasileira. Por mais de três horas eles 
tiveram informações sobre como o brasil 
passou, nos últimos 40 anos, da condição 
de grande importador para um dos maiores 
exportadores de alimentos do mundo. 

aZeites VeGetais. a produção 
mundial de azeite vegetal alcançaria um 
recorde de 197 milhões de toneladas 
na safra 2017/18, impulsada pelo forte 
crescimento no óleo de palma e de soja. 
Segundo as estatísticas do departamen-
to da agricultura dos Estados Unidos 
(USda), a produção mundial de azeite 
vegetal provavelmente aumentará 4% 
em 2017/18, informou a organização 
alemã que da indústria de moagem de 
oleaginosas UFoP. 

Opine: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com | Um forte abraço. Até mais! | Jornalista voluntário MTB 64.425/SP.

GeNéTICa adITIva e parCeIroS 
promovem LeILão de CavaLoS 
CrIouLoS Na expoGraNde 2018

a Genética aditiva, empresa 
de melhoramento genético 
localizada em Campo Gran-
de (MS), em parceria com a 
Cabanha Calidad e Cabanha 

Furna realizam no dia 13 de abril, a partir 
das 20 horas (horário de brasília), a 5ª edição 
do leilão União da raça Crioula.

Serão ofertados 45 exemplares, entre 
eles animais domados, prontos para utiliza-
ção em serviço, esporte e lazer, reprodutores 
e éguas de crias.

Entre eles, rZ Passatiempo da Carapuça, 
reprodutor de exceção, seja pela função, 
pela morfologia, pela produção, pelas pre-
miações. Seu pai foi reservado Campeão 
Cavalo na Expointer.

Sua mãe, finalista do Freio de ouro.  Seu 
avô materno, batedor Sombra, exportado 
para o Uruguai, foi Grande Campeão do 
Prado. 

Veja aqui o catálogo do evento!
http://www.geneticaaditiva.com.br/

portaldevendas/evento/5-leilao-uniao-
da-raca-crioula.

o 5º leilão União da raça Crioula será 
transmitido ao vivo pelo agrobrasil, remate 
Web e Programa Terra Pecuária (www.fa-
cebook.com/programaterrapecuaria), terá 
organização conjunta da Programa leilões/
Parceria leilões e o leiloeiro Fabio Crespo 
no comando do martelo.

informações e reservas: (67) 3321-5166 
ou (67) 99982-8028.

O remate será realizado no dia 13 de abril, no Tatersal 
de Elite da Acrissul, no Parque de Exposições Laucídio 
Coelho, como uma das atrações da 80ª Expogrande.

Foto: Divulgação

www.facebook.com/maurice.picazo
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Frederico Stella, presidente do Sindica-
to rural de aquidauana (MS), conta 
que o cenário baixista que o mercado 

do boi gordo vinha enfrentando na região 
está, agora, estabilizado, sem negócios 
ocorrendo abaixo da referência.

Segundo o presidente, o mercado das 
fêmeas está mais travado, enquanto o boi 
tem um encaminhamento melhor. o JbS, 
frigorífico mais importante da região, reali-
za compras a r$135/@ a r$136/@ no prazo, 
enquanto terceiros compram de r$133/@ 
a r$135/@ à vista.

Neste momento, os produtores estão 
“vendendo para pagar as despesas” e espe-
ram o preço reagir, de forma que a reposição 
deve atrasar. Segundo Stella, é importante 
manter atenção no clima daqui em diante, 
já que o boi que está retido no pasto deve 
ser liberado em algum momento.

 Para ele, “tudo o que for planejado 
é bem vindo”. a recomendação é que se 
venda aos poucos para evitar a superoferta 
e também para não dar motivos para uma 
queda significativa nos preços.

Em março, a saca do milho registrou mé-
dia r$ 31,51, cerca de 32% a mais que 
o mês de fevereiro. a informação foi 

divulgada no boletim Casa rural, elaborado 
pela Unidade Técnica do Sistema Famasul – 
Federação da agricultura e Pecuária de MS.

Em relação ao mesmo período do ano 
passado, quando o valor estava em torno de 
r$ 23/saca, o aumento é de 32,23%.

“as cotações internas do milho experi-
mentaram forte valorização ao longo do mês 
de março, impulsionadas principalmente 
pelas condições de oferta na argentina 
e apreciação do dólar”, afirma o analista 
técnico do Sistema Famasul, luiz Gama, 
que acrescenta ainda: “Segundo o USda 
os Estados Unidos tiveram uma queda de 
2,43% na área a ser semeada com milho em 
relação à safra anterior, o que repercutiu no 
mercado interno brasileiro”.

Em relação à soja, em comparação ao mês 
de fevereiro, o preço teve aumento de 6,75% 
em março, anotando média de r$ 66,27. 
“igual ao milho, as condições climáticas 
adversas na argentina, 3º maior produtor 
mundial da oleaginosa, e a perspectiva de 
redução de área nos Estados Unidos, líder 
em produção deste setor, influenciaram no 
aumento do valor do grão no Estado”.

CapaCIdade de reTeNção do Gado 
estabilizou a @ em aquidauana-ms

preço do mILho em maTo 
GroSSo do SuL aumeNTa 32%

http://www.leilogrande.com.br/agenda_evento.aspx?cod=464&nome=leilao-bezerros-qualidade-3r
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