
Cavalo Árabe reforça sua tradição na 18ª 
expogrande arabian show, em Campo grande

com mais de 220 milhões de toneladas de 
grãos, é porque nós investimos muito em 
inovação”. O ministro completou ainda que 
essa tecnologia aplicada de forma eficiente 
permitiu à agricultura, especialmente na 
região Centro-Oeste, diversos ganhos como 
o aumento da produtividade de grãos: “Essa 
tecnologia permitiu que a agricultura saísse 
de uma produtividade de 2.000kg/ha de 
soja para 4.000kg, mais 6.000kg de milho, 
um ganho que nenhum lugar no mundo 
conseguiu fazer o que o Brasil fez nesse 
período. Mais uma vez graças ao arrojo 
do produtor, a ciência, ao conhecimento 
e a tecnologia empregada, e obviamente 
aos recursos colocados à disposição do 
agricultor”. Continua na página 3.

abertura da 79º expogrande é marCada 
pela defesa da carne sul-Mato-Grossense
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CirCulação
ms, mg e sp

do Campo à Cidade, novo modo de 
agriCultura fomenta produção em ms

brasil vai Colher 217 mi. de toneladas 
de grãos, aponta expedição safra

Página 10.

Página 5.

Página 4.

Aberta oficialmente no último dia 30, em 
Campo Grande,  a 79ª Expogrande contou 
com a presença de diversas autoridades que 
defenderam a qualidade da carne brasileira, 
especialmente a de Mato Grosso do Sul.

Presente na abertura, o minis-
tro Blairo Maggi reiterou a 
qualidade do rebanho de 220 
milhões de bovinos, graças 
ao empenho dos pecuaristas 

brasileiros, que foram prejudicados pela 
operação carne fraca: “os pecuaristas não 
tem culpa nenhuma do que aconteceu. O 

pecuarista faz a sua parte, infelizmente a 
imagem que construímos nos últimos anos 
foi maculada por uma avaliação errada de 
uma operação.”

além da pecuária, Maggi destacou os 
investimentos em inovação, ciência e tecno-
logia para a agricultura: “Se nós chegamos 
aonde chegamos na agricultura esse ano, 

    

Visitantes poderão percorrer o ca-
minho do animal de corte e conhecer 
como funciona cada etapa do processo de 
produção da carne bovina de qualidade. 
Página 7.

Evento tem início na próxima terça-
feira e apresenta especialistas em políticas 
públicas e agricultura familiar. Página 8.

Caminho do boi 
serÁ uma das 
atrações da 
agrishow 2017

dourados sedia 
seminÁrio de 
desenvolvimento 
loCal durante 
três dias
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mesmo sem a operação Carne fraCa, 
reação no merCado da peCuÁria jÁ 
fiCaria para 2019, prevê espeCialista

 
JORNAL AgROiN AgRONegÓCiOS

Circulação MS, Mg e SP

ANO IX - Nº 174
1º/04 a 15/04/2017

diretor: 
WiSLey TORALeS ARgueLhO

wisley@agroin.com.br - 67 9.9974-6911

Jornalista Responsável:
eLiANe FeRReiRA / dRT-MS 152

eliane@agroin.com.br

Colaborador:
MAuRíCiO PiCAzO gALhARdO

mauricio.galhardo@hotmail.com

direto à Redação:
SugeSTõeS de PAuTA

agroin@agroin.com.br - wisley@agroin.com.br

O Jornal Agroin Agronegócios é uma 
publicação de responsabilidade da 

Agroin Comunicação. 

Tiragem:
Versão impressa: 9.000 exemplares
Versão digital: 81.306 e-mails válidos

Redação, Publicidade e Assinaturas  
Rua 14 de Julho, 1008 Centro 

CeP 79004-393, Campo grande-MS
Fone/Fax: (67) 3026 5636 

wisley@agroin.com.br 
www.agroin.com.br

AgROiN COMuNiCAçãO 
Não se responsabiliza pelos conceitos 
emitidos nas entrevistas ou matérias 

assinadas. 

Fazendas com gestão 
tendem a sentir menos 
o cenário negativo da 
pecuária

animais, ter uma estratégia da porteira para 
dentro, já abriria uma grande janela. “Pela 
nossa experiência, aqueles produtores que 
se mantém focados no plano de longo prazo 
tendem a colher resultados, mesmo em 
cenários negativos. ainda que suas margens 
caiam significativamente, é possível que 
tenham se antecipado a estes períodos, 
minimizando os impactos negativos. O 
gerenciamento das informações, internas 
e externas à sua fazenda, e a habilidade 
em transformá-las em decisões rápidas 
e assertivas fazem a diferença”, pontua o 
palestrante do 30º Encontro de Tecnologias 
para Pecuária de Corte, que acontecerá no 
Sindicato rural de Campo Grande.

Para o presidente do Sindicato rural 
de Campo Grande, ruy Fachini Filho, a 
30ª edição do Encontro de Tecnologias 
para Pecuária de Corte, além de orientar 
o pecuarista sul-mato-grossense, servirá 
como oportunidade de união da categoria 
no momento de incertezas da pecuária. “O 
mercado para pecuária não está no cenário 
mais favorável, e buscar atualização, a favor 
de estratégias para lidar com a desvalori-
zação da produção, além de oportuno, se 
faz necessário. Toda alternativa que possa 
nortear o pecuarista da porteira para 
dentro, que busca rentabilidade, é válida e 
bem-vinda”, pontua Fachini, ao convidar os 
criadores para o evento.

Pautas relacionadas a mercado, susten-
tabilidade, tecnologias e inovação na pecuá-
ria serão aprofundadas no dia 3 de abril, no 
auditório do Sindicato. a participação dos 
associados ao Sindicato é gratuita, os demais 
deverão entrar em contato via telefone 67 
3341-2151 ou email recepcaosrcg@gmail.
com, até o dia 30 de março, para reservar 
seu espaço.

Entre 2017 e 2018, os preços 
devem ficar pressionados, tanto 
para o mercado de carne, como 
para o mercado de bois, vacas, 
bezerros. Este cenário já estava 

desenhado mesmo antes de se falar na Ope-
ração Carne Fraca, que só diminuiu ainda 
mais as chances de recuperação imediata. 
O que de fato representa um privilégio 
nesse momento é a gestão. a previsão 
do consultor e especialista em pecuária, 

Maurício Palma Nogueira, diz respeito 
a desvalorizações da pecuária bovina no 
Brasil. Segundo Palma o maior desafio atual 
é manter a rentabilidade em um momento 
que a oferta de animais tende a superar a 
demanda. O consultor vai detalhar este 
desafios durante o 30º Encontro de Tecno-
logias para Pecuária de Corte, que reunirá 
cerca de 200 pecuaristas de MS para debater 
os rumos do mercado e inovação, na sede 
do Sindicato rural de Campo Grande, no 
dia 3 de abril, a partir das 7h.

de acordo com Palma, além do pró-
prio efeito negativo dos preços de vendas, 
momentos assim costumam levar muitas 
incertezas aos empresários, que correm ris-
cos maiores de adotar decisões imediatistas 
e equivocadas. “Esse aumento de decisões 
mal elaboradas foi muito comum em 2016, 
quando as margens se reduziram pelo au-

mento de custos dos insumos”, confirma. 
“Empresas que se prepararam nos anos 
anteriores tendem a passar por períodos 
desfavoráveis sem maiores traumas.

Segundo o consultor da agroconsult, 
apesar dos pecuaristas com mais gestão 
na propriedade se sobressaírem no atual 
momento da pecuária, não existe se que um 
criador que não seja desafiado. “O desafio 
é para todos. Produtores em regiões com 
maior densidade de plantas frigorÍficas 
podem ser beneficiados pelo equilíbrio da 
pressão entre fazendas e frigorífico. Mas 
nada a ponto de alterar significativamente as 
condições, em termos comparativos. Outro 
benef ício é a proximidade com os grãos, o 
que, por outro lado, tende a favorecer uma 
oferta mais consistente” completa.

Sobre a solução para lidar com a pro-
blemática causada pelos baixos preços dos 

Consultor e especialista em pecuária, Maurício 
Palma Nogueira

Fotos: Divulgação
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durante os discursos, os reflexos e 
desdobramentos da operação carne 
fraca foram citados por todos os pre-

sentes. Para o presidente da acrissul, Jonatan 
Barbosa, o Brasil é o celeiro do mundo: “O 
Brasil é celeiro de fato e direito como maior 
produtor de alimentos do mundo. a carne 
nunca foi fraca. O povo é forte e a carne é 
forte.” Para ele, a operação carne fraca, de-
flagrada pela Polícia Federal foi dramática, 
desonesta e irresponsável: “Não aceitamos 
improprérios contra o agronegócio, ele ga-
rante o Brasil. Não podemos aceitar jogar 

nosso Estado e todo Brasil na vala comum.”
Para Jonatan, Mato Grosso do Sul vive 

do agronegócio e a Expogrande é referência 
no Brasil para o setor, que esse ano trouxe 
várias novidades: “inauguramos a varanda 
do criador. Um espaço próprio para que o 
criador possa ter conforto para assistir ao 
julgamento de seus animais. inauguramos 
também, um pavilhão para ovinos ao lado 
de um restaurante internacional, que é o 
Figueira. Vamos inaugurar também um 
pavilhão com 60 cocheiras e 400 cabeças 
de nelore, são muitas novidades”, concluiu.

durante a abertura da 79ª 
Expogrande nesta quinta-
feira, com a presença do 
governador do Estado de 
Mato Grosso do Sul, rei-

naldo azambuja, o ministro da agriculura, 
pecuária e abastecimento, Blairo Maggi e 
demais autoridades políticas como sena-
dores, deputados e o prefeito de Campo 
Grande, Marquinhos Trad, um dos assuntos 
durante os discursos, além da defesa da 
qualidade da carne brasileira e importância 
do agronegócio para o Brasil, foi o Funrural.

O Fundo de apoio ao Trabalhador rural 
(Funrural) é uma contribuição dos produ-
tores rurais para custear a aposentadoria 
dos trabalhadores rurais (iNSS). Em 2010, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) votou 
a inconstitucionalidade do artigo 1º da 
lei 8.540/92 que previa o recolhimento da 
contribuição.

No entanto, na tarde desta quinta-feira, 
o STF decidiu manter a cobrança da con-
tribuição, imposto cobrado sobre a receita 
bruta da produção dos trabalhadores rurais, 
que terão que recolher pouco mais de 2% 
sobre a receita. O julgamento trouxe nova 
regulamentação para a contribuição ao 
fundo, mas ainda há duvida se haverá ou 
não cobrança retroativa sobre os anos sem 
recolhimento. 

Os produtores e empregadores rurais 
ficaram desapontados com a decisão do 
STF, ainda mais porque contou com o apoio 
da Confederação da agricultura e Pecuá-
ria do Brasil (CNa) pela manutenção da 
contribuição. Em seu discurso na abertura 
da Expogrande, o presidente da acrissul, 
Jonatan Barbosa se posicionou contra a 
cobrança: “Esta entidade tem a liminar 
que garante não pagar o fundo desde 2009. 
acham que o agronegócio é saco de pan-

cada. Não interessa o que a CNa fala, que 
todo mundo tem que pagar a conta. Quem 
paga a conta é sempre o produtor rural.”

Jonatan defende não pagar a dívida 
retroativa, nem juros e taxas, uma vez que 
o produtor rural não pode ser punido: “a 
acrissul não vai parar, vai lutar enquanto 
eu estiver aqui”, afirmou.

O senador Valdemir Moka, em seu 

deCisão do stf sobre Cobrança do funrural 
foi assunto na abertura da 79ª expogrande

abertura da 79º expogrande é Marcada pela defesa da carne sul-Mato-Grossense

reinaldo azambuja, governador de 
Mato Grosso do Sul, reforçou a qualidade 
da carne do Estado e a importância do 
agronegócio e de restabelecer a confiança 
do consumidor brasileiro: “a carne de 
Mato Grosso do Sul é a melhor do mundo. 
Quiseram criminalizar a carne brasileira, 
mas temos que mostrar para o mercado 
consumidor, dentro e fora do país, que 
o centro-oeste é o grande celeiro. Que o 

Brasil será a ponta de lança dos mercados 
mundiais. agora é o momento de virar 
a página e olhar para o futuro. Ninguém 
segura a pujança da agropecuária brasileira”.

ainda durante a abertura, o ministro 
Blairo Maggi e demais autoridades par-
ticiparam da inauguração do pavilhão de 
ovinos, a pista de julgamento para leilões. 
Maggi ainda assinou a autorização para 
uso de água da União em ilha Solteira/SP.

discurso durante a cerimônia de abertura, 
garantiu aos produtores rurais presentes 
que os parlamentares vão lutar contra a 
cobrança da contribuição: “Esse país deve 
muito a locomotiva brasileira, os produ-
tores e produtoras rurais de nosso país. 
Não faltará a força dos parlamentares do 
Mato Grosso do Sul para não retroagir o 
Funrural”, concluiu.

Fotos: Divulgação

CONTINUAÇÃO DA CAPA

O julgamento trouxe nova regulamentação para 
a contribuição ao fundo, mas ainda há duvida se 
haverá ou não cobrança retroativa sobre os anos 
sem recolhimento
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a Genética aditiva, selecionadora 
de excelência de animais das raças 
Nelore, Gir leiteiro, Girolando e 

Cavalo Crioulo, realiza no dia 5 de abril, 

do Campo à Cidade, novo modo de 
agriCultura fomenta produção em ms

genétiCa aditiva promove leilão de gir e girolando

Foi-se o tempo em que plantar, 
regar e colher era só no meio 
rural. Com o passar do tempo, 
a relação da cidade com o cam-
po se estreitou graças às novas 

técnicas de cultivo. Tanto nas metrópoles, 
quanto nas pequenas cidades, moradores 
cultivam seus próprios alimentos onde for 
possível – esta é a chamada agricultura ur-
bana que vem expandindo o autoconsumo 
de alimentos frescos e perecíveis.

“Esse conceito não é novo, mas vem se 
fortalecendo.  Hoje, por exemplo, tem um 
nicho de pessoas que buscam produzir seu 
próprio alimento, preocupadas com o que 
estão comendo. além da qualidade de vida, 
elas proporcionam economia doméstica, 
sem deixar de resgatar os valores do campo”, 
explica lucas Teixeira, instrutor dos cursos 
de agricultura Urbana do Senar/MS – 
Serviço Nacional de aprendizagem rural.

Em 2017, o Senar/MS lança 50 novos 
cursos de Formação Profissional rural e 
Promoção Social, seis deles voltados para a 
agricultura Urbana: Construção de Orqui-
dário; Cultivo de Hortaliças em ambiente 
Protegido; Hidroponia; Plantas e Vasos; e 
Floricultura, Jardinagem e Paisagismo. O 

lançamento dessa nova grade de capacita-
ções acontece durante a 79ª Expogrande.

Os novos cursos do Senar/MS ressaltam 
a importância para que a cidade e o campo 
caminhem juntos. “a agricultura urbana 
vem mudando as relações das pessoas com 
os alimentos, o espaço em que vive e, mais 
ainda, com a saúde. Hoje em dia esse con-
ceito de sustentabilidade é quase um impe-
rativo: menos desperdício e mais qualidade 
de vida”, destaca a diretora-secretária do 
Sistema Famasul e coordenadora do Senar/
MS, Terezinha de Souza Candido Silva.

Segundo Teixeira, os cultivos dessas 
plantas estão relacionados, ou seja, fa-
zendo uma capacitação é possível alinhar 
com todas as outras. Quem entende bem 
sobre plantio de hortaliça e frutífera, por 
exemplo, vai saber trabalhar com as plantas 
ornamentais. “Floricultura e jardinagem é 
um curso novo criado a partir do ‘Programa 
agrinho’, que é pra trabalhar diretamente 
com as escolas participantes do progra-
ma, bem como o Hidroponia, que é uma 
alternativa mais prática e limpa, já que é 
possível trabalhar em bancadas, possibili-
tando melhor ergonomia, o que atinge um 
público de maior idade e isso facilita a vida 

do produtor lá no campo.”
O agrinho é o programa de maior 

responsabilidade social desenvolvido pelo 
Senar/MS que tem como finalidade fortale-
cer a consciência de cidadania por meio de 
desenvolvimento de temas transversais nas 
escolas públicas do Estado, como ética e a 
sustentabilidade. O Senar/MS vem fomen-

tando a agricultura Urbana por meio desta 
iniciativa implantando hortas em escolas do 
interior que participam desse projeto. Esses 
produtos orgânicos atendem as instituições 
de ensino e mais ainda a comunidade em 
torno. ao todo são 54 municípios contem-
plados pelo agrinho com mais de 180 mil 
alunos participantes.
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a partir das 20 horas, o 2º leilão Gir e 
Girolando.

O remate virtual ofertará 62 lotes de 
Girolandas 1/2 sangue prenhas ou paridas 

e fêmeas e touros da raça Gir leiteiro.
Na Genética aditiva os animais da raça 

Gir passam pelo controle oficial da aBCZ, 
agregado a um programa de avaliação linear. 

desde a primeira geração todos os animais 
Gir são aferidos em regime de duas ordenhas 
em controle de ordenha oficial.

a transmissão será do agro Canal e 
agroBrasil TV (canal 181 da NET) e a 
leiloeira é a Programa leilões.

Fo
to

: D
ivu

lg
aç

ão



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 5

Abrindo as exposições do Cavalo Árabe pelo 
Brasil, Campo Grande (MS) receberá no dia 8 de 
abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, a 
18ª Expogrande Arabian Show.

Cavalo Árabe reforça sua tradição na 18ª 
expogrande arabian show, em Campo grande

O evento integra a Expogran-
de, uma das mais importan-
tes mostras agropecuárias 
do Centro-Oeste brasileiro 
e conta com o apoio da 

associação Brasileira dos Criadores do 
Cavalo Árabe.

Com mais de 3.000 animais de sangue 
árabe (Puro Sangue Árabe, Cruza-Árabe e 
anglo-Árabe) o Mato Grosso do Sul é o quarto 
estado com mais animais da raça no Brasil.

“Pela primeira vez, nossa exposição, 
a ExpoGrande arabian Show, abrirá o 
circuito nacional de competições do Ca-
valo Árabe. Estamos muito animados, pois 
contaremos com provas de Halter (Confor-
mação), Cross Country, Salto e Tambor e 
Baliza, apresentando toda versatilidade do 
Cavalo Árabe”, comenta Walter ribeiro, re-

presentante da associação de Mato Grosso 
do Sul do Cavalo Árabe.

Mais de 70 animais são aguardados para 
competição, que promete empolgar os fãs 
do Cavalo Árabe em Mato Grosso do Sul. O 
jurado responsável será iran Jorge, de Três 
lagoas (MS).  O evento é gratuito e aberto 
a todos os interessados.

Cavalo Árabe: resistência diferenciada 
– Oriundo dos desertos do Oriente Médio, 
onde as temperaturas são altíssimas durante 
o dia e baixíssimas durante a noite, o Cavalo 
Árabe é conhecido por sua alta resistência. 
Os animais são acostumados com clima seco 
e quente, o que se traduz em vigor f ísico e 
ótimo desempenho na lida com rebanhos, 
até mesmo no trabalho de longa duração.

“O Cavalo Árabe inicia em Mato Gros-
so do Sul seu circuito de competições de 

Halter (Conformação) e Performance, que 
terá etapas em diversos estados do Brasil, 
especialmente nas regiões Sul e Centro-O-
este. Temos excelentes animais no Brasil, 

com destaque em competições nacionais e 
internacionais”, comenta Fábio amorosino, 
presidente da associação Brasileira dos 
Criadores do Cavalo Árabe.
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Integrado a programação 
da Expogrande, acontece 
no sábado, 8 de abril, no 
tatersal  Hélio Martins 
Coelho da Acrissul em 
Campo Grande (MS), o 
3ªLeilão Girolando Top 
Leite MS.

3ªleilão girolando top leite ms vai ofertar 
animais de alta produtividade na expogrande

O evento terá inicio às 13h 
(horário de MS) e serão 
apresentados 45 lotes com-
postos por vacas e novilhas 
prenhes ou em lactação e 

também bezerras de FiV.
“O comprador terá a oportunidade de 

escolher de acordo com o que ele precisa 
na sua propriedade: se ele procura vacas 
em lactação, bezerras para recriar, novi-
lhas para inseminar ou mesmo colocar 

um embrião, encontrará excelentes opções 
neste leilão”, descreve o médico-veterinário, 
Carlos alberto Zanenga, vice-presidente 
do Núcleo dos Criadores de Girolando de 
Mato Grosso do Sul.

O leilão conta com a participação da 
Fazenda Belas artes, Genética aditiva – Fa-
zenda Cabeceira do Prata, Genética Moura 

leite, Fazenda Embriza, Girolando Estância 
Maria, Girolando Kikinando, Girolando 
Pantanal e Girolando real. 

Zanenga informa que 48 animais se-
rão leiloados “todos eles são Girolando 
registrados livro Fechado”. isso quer dizer 
que são animais de pai e mãe conhecidos, 
portanto, tem a genealogia apreciada e de 

altíssima qualidade.
O Veterinário Carlos Zanenga acres-

centa que o leilão Girolando Top leite MS 
será uma oportunidade única de aquisição 
de animais de altíssima qualidade, rústicos 
e produtivos. “Estarão disponíveis animais 
oriundos de inseminação artificial e de 
Transferência de Embriões. Nós da Em-
briza, vamos oferecer cinco animais, todos 
eles oriundos de embrião”. 

O 3ª leilão Girolando Top leite MS 
é realizado pelo Núcleo dos Criadores 
de Girolando de Mato Grosso do Sul. a 
transmissão e o cadastro serão feitos pela 
leiloeira leiloGrande leilões rurais.

Julgamento girolando - 
Como já é tradição na Expogrande, o Núcleo 
de Criadores de Girolando de MS também 
vai realizar no dia 7 de abril, o julgamento 
de bovinos da raça, na acrissul. “destes 
animais que participarão do julgamento 
alguns vão para o leilão Girolando Top 
leite MS, então são animais que além da 
qualidade atestada da raça, também terão 
premiação na pista”, finalizou o vice-presi-
dente do Núcleo.

Foto: Divulgação
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Visitantes poderão 
percorrer o caminho 
do animal de corte e 
conhecer como funciona 
cada etapa do processo 
de produção da carne 
bovina de qualidade 

Caminho do boi serÁ uma das 
atrações da agrishow 2017
Como a carne bovina chega 

ao prato do consumidor? 
Essa resposta poderá ser 
encontrada no Caminho 
do Boi, projeto que será 

apresentado durante a agrishow 2017, de 
1º a 5 de maio, em ribeirão Preto (SP). a 
iniciativa permitirá aos visitantes simular 
o trajeto realizado pelo animal de corte, 
desde a fazenda até a mesa do consumi-
dor. O objetivo é disseminar informação, 
mostrando de forma didática a importância 
da integração dos diversos elos da cadeia 
produtiva e como investimentos feitos pelo 
setor são responsáveis por fazer chegar à 
mesa do consumidor um alimento saboroso, 
de qualidade, confiável, produzido com 
tecnologia e de forma sustentável.

desenvolvido pela Beckhauser, fabri-
cante de equipamentos para contenção e 
pesagem, o Caminho do Boi surgiu, inicial-
mente, para conscientizar e incentivar os 
produtores sobre a importância das boas 
práticas de manejo, respeito ao bem-estar 
animal e investimento na capacitação dos 

trabalhadores, mostrando que com o apri-
moramento da atividade, a pecuária pode 
se tornar mais sustentável e rentável. 

a primeira edição do Caminho do Boi 
foi apresentada durante a Feicorte, em São 
Paulo. Posteriormente, o projeto foi reali-
zado na agrishow, em 2015. Em 2016, o 
Caminho do Boi foi montado na interCorte 
em São Paulo, na Bienal do ibirapuera, es-
tendendo o foco ao consumidor final, com 
uma linguagem mais didática. Em todas 

as suas edições, mais de 10 mil pessoas já 
fizeram o trajeto do Caminho do Boi. 

a metodologia usada no projeto foi 
inspirada nos estudos da professora e 
pesquisadora da Universidade do Estado 
do Colorado (EUa) Temple Grandin, uma 
das maiores referências em pesquisas so-
bre bem-estar animal do mundo e que foi 
pioneira no desenho de currais antiestresse, 
criados a partir do exercício de percorrer 
o curral colocando-se no lugar do bovino.

Na edição do Caminho do Boi neste ano 
na agrishow, o projeto vem para ajudar a 
levar informações sobre a realidade da cadeia 
produtiva da pecuária de corte, mostrando 
como a carne chega ao prato do consumidor.

“Esta edição do Caminho do Boi na 
agrishow será num momento muito 
oportuno justamente quando é colocada 
em dúvida a qualidade da carne brasileira. 
O projeto é uma oportunidade para mos-
trar, na prática, como funciona a pecuária 
brasileira, as tecnologias utilizadas em 
cada etapa de produção e os investimentos 
feitos neste setor para que chegue à mesa 
do consumidor uma carne saborosa, segura 
e de qualidade”, afirma Carla Tuccilio, di-
retora do Terraviva Eventos, responsável 
pela organização do Caminho do Boi. O 
Caminho do Boi na agrishow 2017 é uma 
parceria da Beckhauser com o Terraviva 
Eventos e a agrishow.

Foto: Attuale
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dourados sedia seminÁrio
de desenvolvimento 
loCal durante três dias
Evento tem início na próxima terça-feira e 
apresenta especialistas em políticas públicas e 
agricultura familiar 

O município de dourados 
recebe a partir da próxima 
terça até quinta-feira, 4 a 
6 de abril, o Seminário de 
desenvolvimento local, 

promovido pelo Governo de MS (por 
meio do PrOPEQ – Programa Estadual 
de apoio aos Pequenos Negócios), Sebrae/
MS e UCdB.

O evento gratuito, que conta com o 
apoio da assomasul, Embrapa, OCB/MS e 
TCE/MS, apresenta especialistas nas áreas 
de políticas públicas, legislação (lei Geral 

da Micro e Pequena Empresa), produção 
rural, cooperativismo e associativismo; e é 
voltado especialmente a prefeitos, gestores 
públicos, agricultores, instituições e profis-
sionais com interesse no setor.

“levar desenvolvimento ao município 
é um processo que deve ser feito de modo 
organizado. E este Seminário tem a função 
de mostrar justamente os caminhos e os 
impactos positivos que as ações em prol da 
agricultura familiar têm no município e no 
entorno”, destaca Flávia rosa, gerente do 
Sebrae na região Centro-Sul de MS.

as inscrições para cada atividade po-
dem ser feitas no local do evento: sede da 
Embrapa agropecuária Oeste – rodovia Br 
163, km 253,6. informações: 0800 570 0800.

CoNfira a 
PrograMação CoMPleta: 

terça-feira, 04 de abril
9h – dinamização da economia a partir 

dos pequenos negócios
9h30 – Transparência e a implementa-

ção da lei Geral TCE/MS
10h20 – Compras públicas uma nova 

oportunidade para alavancar o desenvolvi-
mento do seu município - Case de Sucesso

11h – O Papel da CGU e a Transparên-
cia Pública - Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controle

11h30 – a importância da Ouvidoria 
nos Municípios - Procurador de Justiça e 
Coordenador da rede de Ouvidorias do MS, 
dr. Olavo Monteiro Mascarenhas

Quarta-feira, 05 de abril
8h – abertura
8h30 – O mundo rural brasileiro: tudo 

mudou? dr. Zander Navarro (Embrapa/dF)
10h – Espanha: Experiência das coope-

rativas de agricultura familiar na Espanha e a 
importância para o desenvolvimento local. 
Prof. dr. José daniel Gomez (Universidade 
de alicante)

11h – Painel: Cooperativismo e as-
sociativismo. Moderação: ricardo Senna 
(Secretário adjunto da SEMaGrO)

13h30 – Cooperativismo na agricultura 
familiar do Centro-Oeste: problema ou 
solução? dr. Olivier Vilpoux (UCdB)

15h – diretrizes estratégicas para a agri-
cultura Familiar e desenvolvimento local. 
augusto Togni (Gerente de agronegócios 
do Sebrae Nacional)

16h – Caso de Sucesso: Coopavel
17h – Painel: desenvolvimento rural. 

Moderação: Milton Padovan (Embrapa 
dourados)

 Quinta-feira, 06 de abril
9h – reunião de trabalho para definição 

de Políticas Públicas
13h30 – Fechamento da proposta de po-

líticas públicas para o desenvolvimento das 
cooperativas de agricultura familiar no MS
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operação Carne fraCa pode impaCtar demanda interna de grãos

a Operação Carne Fraca deve ter 
reflexo negativo sobre a demanda 
interna de grãos, mas ainda é muito 

cedo para avaliar o tamanho desse reflexo, 
apontou o sócio-diretor da agroconsult, 
andré Pessôa. “É muito cedo para avaliar o 
tamanho do reflexo, mas que há um reflexo 
negativo não resta dúvida”, ressaltou, citan-
do as notícias de pressão de importadores 

por redução de preço das carnes brasileiras.
Contudo, Pessôa destacou que o milho 

já vinha em queda mais acentuada antes 
mesmo de a Operação Carne Fraca ser 
deflagrada, com a perspectiva de uma 
safrinha gigante de milho, de 65 milhões 
de toneladas, no Brasil por causa do cres-
cimento de área, se o clima favorecer. “O 
preço ficou mais baixo do que deveria por 

causa da Carne Fraca. Vai permanecer? 
acho que não. Meu palpite é de que vai ter 

efeito passageiro”, ponderou.
a expectativa da agroconsult era de 

consumo interno de 60 milhões a 61 mi-
lhões de toneladas este ano. “Se fechar a 59 
milhões de toneladas por causa da Carne 
Fraca, não vai ser isso que vai gerar excesso 
de milho no fim da safra, e sim o fato de que 
a produtividade vai subir, porque o milho 
foi plantado mais em fevereiro do que em 
março”, destacou. “Tem reflexo, mas 90% da 
situação de preço é decorrente da oferta e 
não da demanda.”

A implementação 
da Norma 
Regulamentadora 31 e 
regulamentos correlatos 
nas empresas do 
Agronegócio brasileiro

Os preços ficaram mais baixo do que 
deveria, devido à operação

Campinas serÁ sede de seminÁrio naCional de 
segurança e saúde no trabalho no agronegóCio 

as condições de trabalho 
no agronegócio e a Nr 31 
serão temas do Seminário 
Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho no agro-

negócio, que acontecerá nos dias 6 e 7 de 
Junho de 2017, em Campinas-SP. O evento 
ocorrerá no auditório da Coordenadoria 
de assistência Técnica integral – CaTi 
e é uma iniciativa das empresas Queiroz 
Neto, Trabalho & Vida e Tryber Tecnologia. 

Uma das molas propulsoras da econo-
mia nacional o agronegócio rapidamente 
absorve tecnologias de ponta nos quesitos 
de máquinas e equipamentos, defensivos 
agrícolas, armazenagem e transporte de 
grãos, técnicas agrícolas, dentre outros. 
O setor tem demonstrado igual empenho 
nas iniciativas que visam a melhoria das 
condições de segurança e saúde de seus 
colaboradores, o que é constatado pela re-
dução no número de acidentes e de doenças 

relacionadas ao trabalho nos últimos anos. 
Mediante a atual conjuntura legal, 

econômica e técnica do Brasil, o objetivo 
do Seminário é fomentar uma ampla dis-
cussão nos setores da agroindústria sobre 
os desafios e perspectivas na implementa-
ção da Norma regulamentadora 31 (Nr 
31) e regulamentações correlatas. Como 
informa seu título “Segurança e Saúde no 
Trabalho na agricultura, Pecuária Silvicul-
tura, Exploração Florestal e aquicultura”, a 
norma aborda as condições de trabalho no 
agronegócio e medidas para controle de 
riscos à saúde e integridade f ísica de seus 
colaboradores. 

Neste âmbito, a Nr - 31 da Portaria 
3.214/78 do Ministério do Trabalho MTb, 
que se encontra em seu décimo quinto ano 
de vigência, representa uma importante 
inciativa regulatória para elevação do pa-
tamar das condições de higiene e trabalho 
do setor. No entanto, a norma ainda é fonte 
de dúvidas técnicas e discussões quanto 
à sua implementação. Entre as principais 
questões destacam-se a adequada utilização 
de máquinas e equipamentos, a escolha de 
processos produtivos, jornadas de trabalho, 
uso de produtos químicos, transporte e 
alimentação dos trabalhadores, bem como 
o trabalho a céu aberto. 

O primeiro dia do evento (6 de junho) 
apresentará uma agenda de cursos voltados 
para relevantes questões em segurança, 
saúde e meio ambiente rural: segurança em 
máquinas, equipamentos e implementos 
agrícolas; Compliance no agronegócio, a 
gestão de riscos no manejo de defensivos 
agrícolas e a segurança em instalações elé-
tricas (Nr-10 no agronegócio). No segundo 
dia (7 de junho) os participantes contarão 
com um Seminário que abordará questões 
políticas, estruturais e técnicas envolvendo 
desafios e perspectivas na implementação 
da Nr 31 no Brasil. 

O evento reunirá toda a cadeia pro-
dutiva do agronegócio: empregadores, 
trabalhadores, fabricantes de máquinas e 
equipamentos, representantes de governos, 
instituições de ensino e pesquisa, gerando 
um ambiente colaborativo para a difusão 
de conhecimento e boas práticas associa-
das a implementação da Nr-31, que os 
apoie no cumprimento de suas obrigações 
legais. de forma mais ampla, a proposta é 
a constituição de um fórum permanente, 
no interesse de uma agenda convergente 
que aborde os desafios na implementação 
de sistemas de gestão em segurança, saúde 
e meio ambiente relacionados ao trabalho 
no agronegócio brasileiro. 

reserve sua agenda e participe do 
principal evento voltado aos profissionais 
de segurança, saúde e meio ambiente no 
trabalho no agronegócio.

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução
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brasil vai Colher 217 mi. 
de toneladas de grãos, 
aponta expedição safra

Segundo o indicador Brasil da 
Expedição Safra, o país vai pro-
duzir 217 milhões de toneladas 
de grãos no ciclo 2016/17 – prin-
cipalmente soja (107 mi t) e milho 

(92,6 mi t, considerando verão e safrinha). O 
levantamento foi apresentado na sexta-feira 
(31) durante o encerramento da 11ª edição 
do projeto na Expo londrina, no Paraná. O 
evento reuniu mais de 200 representantes 
da cadeia produtiva do estado para debater 
produção e mercado. 

“Estamos concluindo a maior safra 
da história, mas o Brasil ainda precisa 
de estratégia política e comercial para 
se posicionar como o grande fornecedor 
mundial de alimentos”, avaliou o gerente do 
Núcleo de agronegócio Gazeta do Povo e 
coordenador da Expedição Safra, Giovani 
Ferreira. Em sua opinião, a américa do 
Sul e, em especial, o Brasil têm potencial 
para crescer em área plantada e ganhar 
ainda mais competitividade no mercado 
internacional.

O secretário de agricultura do Estado 
do Paraná, Norberto Ortigara, participou do 

encerramento da Expedição Safra e destacou 
o bom desempenho das lavouras paranaen-
ses. “desde o começo, a safra se mostrava 
exuberante. Nunca se colheu tanta soja por 
hectare, quanto nessa temporada”. além 
de Ortigara, o governador do Paraná, Beto 
richa (PSdB), e outras autoridades políticas 
e setoriais do Estado prestigiaram o evento. 

mais roteiros - até o final da 
colheita da safrinha, a equipe de técnicos 
e jornalistas volta à estrada para visitar as 
lavouras de soja e milho dos vizinhos Pa-
raguai, argentina e Uruguai. Os três países 
compõem os roteiros fixos da Expedição 
Safra e são, ao lado do Brasil, os principais 
produtores de grãos da américa do Sul. 

Maurício Picazo Galhardo

giro agronegóCio
regiões produtoras do Sul do País e na 
Ceagesp. as temperaturas amenas regis-
tradas em São Paulo podem ter afetado a 
comercialização da fruta, de acordo com 
colaboradores do Hortifruti/Cepea. Em 
geral, as vendas tradicionalmente caem 
na segunda quinzena do mês, principal 
motivo para o mercado lento nos últi-
mos dias.

frutas CÍtriCas - O ritmo de 
vendas de frutas cítricas foi lento no 
mercado de mesa nesta semana (20 
a 24/03), cenário que pressionou as 
cotações de todas as variedades acom-
panhadas pelo Hortifruti/Cepea. além 
da demanda mais desaquecida, devido à 
entrada da segunda quinzena do mês e 
às temperaturas mais baixas, o aumento 
gradual da oferta de precoces da safra 
2017/18 também influencia o movimento 
de desvalorização.

milHo - O preço do milho em 
queda, tanto no spot como no merca-
do a termo, precionado pela operação 
Carne Fraca da Polícia Federal, tanto 
no mercado interno e externo e uma 
possível redução na produção de carne 
poderia limitar a demanda por milho para 
ração, o que aumentaria o excedente do 
cereal no Brasil. Nesse cenário, segundo 
pesquisadores do Cepea, produtores 
elevaram a oferta doméstica, temendo 
recuos maiores. Compradores, por sua 
vez, seguiram pressionando os valores.

Planos agrÍColas muni-
CiPais - a importância do sistema 
de informações rurais Plano diretor 
agrícola Municipal (PdaM) foi tema de 
seminário realizado em São Paulo, no dia 
29, pelo instituto de Economia agrícola 
(iEa) da Secretaria de agricultura e 
abastecimento do Estado de São Paulo. 
O PdaM tem como intuito contribuir 
para o desenvolvimento da agricultura 
regional transferindo conhecimento aos 
agentes do agronegócio e à sociedade 
paulista.

dia da Água - Foi comemorada 
dia 22 de março, o dia da Àgua, que é 
um bem vital para a manutenção da vida 
no planeta Terra. Na agropecuária a água 
é o ingrediente básico para a produção 
de alimentos em todo o Brasil e em todo 
o mundo. Onde não tem água não tem 
agricultura, e onde não tem agricultura 
não tem vida humana e vida animal. 
a água deve ser muito bem tratada e 
preservada pois isso é o mínimo que 
podemos fazer, além disto isto é nosso 
dever, nossa obrigação.

Voltando ao normal - No 
final de semana o Ministério da agri-
cultura, anunciou que além da Coréia 
do Sul, outros três países reabriram suas 
fronteiras às carnes brasileiras: China, 
Chile e Egito. Seu embargo, agora, está 
limitado aos 21 frigoríficos denunciados 
na operação da Polícia Federal. além 
desses quatro, outros sete mercados 
acompanharam a decisão brasileira de 
suspender, especificamente, os SiFs 
investigados ou, então, somente os SiFs 
que os atendem. São eles Japão, África do 
Sul, União Europeia, Suíça, arábia Sau-
dita, Canadá, Emirados Árabes Unidos, 
Vietnã e Peru.Com isso a “roda volta a 
girar” em relação à parte mais ponderável 
desse mercado. O que não significa que os 
problemas criados, sejam equacionados 
num piscar de olhos. O tumulto criado 
foi muito grande. assim, vai ser neces-
sário algum tempo até que “as melancias 
voltem a se ajeitar na carroça”.

memÓria ClimÁtiCa - Foi 
inaugurado na quinta-feira dia 23 em 
Brasília, o Centro Nacional de dados 
Climáticos do inmet (instituto Nacional 
de Meteorologia. O objetivo é a preser-
vação de todos os documentos referentes 
à memória climática do Brasil. O centro 
tem no acervo todos os dados meteoroló-
gicos do inmet desde o período imperial. 

maçÃs - Na semana (20 a 24/03), 
as vendas de maçãs foram lentas nas 

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

Clima e produtividade foram decisivos para 
consolidação das estimativas para a temporada 2016/17 

Foto: Divulgação
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rio Verde, já está consolidada no cenário 
nacional e é referência na geração e difusão 
de tecnologias rurais”, enfatiza Chavaglia. 

atiVidades - Estão previstas mais de 
100 palestras e dinâmicas de pecuária em 
espaços como auditórios, Casa da Embrapa 
e áreas de demonstrações. Serão discutidos 
assuntos como cenários para a pecuária de 
corte, o mercado mundial e brasileiro de 
grãos, reconstrução do agronegócio brasi-
leiro, etc. Os temas e apresentações vão ser 
desenvolvidos por renomados especialistas 
e profissionais do agronegócio brasileiro. Já 
no Espaço ambiental o tema será ‘Conhecer 
para valorizar. Conhecer para preservar’. 
Serão apresentados ao público seis biomas 
brasileiros – Pampa, Mata atlântica, Panta-
nal, amazônia, Caatinga e Cerrado – com 
a caracterização dos espaços geográficos 
e unidades biológicas, envolvendo desde 
macroclima, fauna, aspectos da vegetação, 
solo e altitude. 

as emissões de gases de efeito estufa para 
a atmosfera. além disso, os solos com alto 
teor de carbono orgânico são mais férteis e 
produtivos e atuam na purificação da água e 
são fonte de biodiversidade.

Por outro lado, continua a pesquisadora, 
quando o solo é mal manejado ou degradado 
(situação que atinge um terço dos solos no 
mundo!), o carbono sequestrado e outros 
gases de efeito estufa resultantes da degrada-
ção são reliberados de volta para a atmosfera. 
além disso, na presença de alterações climá-
ticas e perda de biodiversidade, os solos tor-
naram-se um dos recursos mais vulneráveis 
do mundo. isso significa que o reservatório 
de carbono do solo da Terra poderia liberar 
quantidades maciças de gases de efeito estufa 
para a atmosfera, ou sequestrar mais deles, 
dependendo do manejo que se dá a eles, vis-à-
vis suas características intrínsecas.

Os três temas principais do Simpósio fo-
ram: medição, mapeamento, monitoramento 
e relatórios sobre carbono orgânico dos solos; 
manutenção e / ou aumento das reservas 
de carbono orgânico dos solos (fomentar o 
sequestro) para a mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas e neutralidade da de-
gradação do solo; e, o foco especial, a gestão 
de carbono orgânico dos solos em solos com 
alto carbono orgânico - turfeiras, permafrost 
e solos pretos.

teCnoshow Comigo 2017 Começa 
no dia 3 de abril eM rio Verde (Go)

Carbono orgâniCo do solo é Chave para mitigação das mudanças ClimÁtiCas

Solenidade de abertura terá presença de diversos convidados. 
Até o dia 7 de abril estão programadas palestras, dinâmicas 
de pecuária, exposições de máquinas, animais, veículos e 
equipamentos agropecuários, lançamentos de produtos, insumos, 
inovações tecnológicas, ações socioambientais

Centenas de especialistas, cientistas, gestores de recursos naturais e acadêmicos de variadas 
regiões geográficas do mundo participaram este mês de dois grandes eventos internacionais sobre 
solos: o Painel Técnico Intergovernamental de Solos - ITPS, de 20 a 24 de março, e o encontro 
científico denominado Simpósio Global sobre Carbono Orgânico do Solo, de 21 a 23 de março, 
ambos sob a égide da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Consolidada como uma das 
principais feiras de tecno-
logia rural do Brasil, sendo 
a maior do Centro-Oeste, 
a Tecnoshow Comigo 2017 

terá início na segunda-feira, 3 de abril, a 
partir das 9 horas, no auditório 1 do Cen-
tro Tecnológico Comigo(CTC), em rio 
Verde (GO). São aguardadas na solenidade 
de abertura as presenças do ministro da 
agricultura, Pecuária e abastecimento 
(Mapa), Blairo Maggi, do governador de 
Goiás, Marconi Perillo, do prefeito de rio 
Verde, Paulo do Vale, demais autoridades, 
produtores e trabalhadores rurais, estudan-
tes, imprensa, entre outros. Os convidados 
serão recebidos pelo presidente da Coope-

a principal função do iTPS é propor-
cionar assessoramento científico e 
técnico à aliança frente aos principais 

problemas de solos no mundo e ainda, para 
atender a solicitações específicas por parte 
de instituições globais e regionais. O iTPS foi 
estabelecido durante a primeira assembleia 
Plenária da aliança Mundial pelo Solo, rea-
lizada na sede da FaO, em roma, em 2013.

O evento teve o objetivo revisar o papel 
dos solos e do carbono orgânico dos solos 
para dar suporte ao próximo relatório do 
Painel intergovernamental de Mudanças 
Climáticas - iPCC e a outros painéis inter-
governamentais, bem como aos Objetivos de 
desenvolvimento Sustentável (OdSs).  Para 
tal, discutiu alternativas para a preservação 
do carbono orgânico do solo e recarbonização 
de solos degradados.  

O simpósio reuniu, pela primeira vez, a 
FaO, por meio da aliança Mundial dos Solos, 
o iTPS, o iPCC, interface para a Política da 
Ciência das Nações Unidas para o Combate à 
desertificação - UNCCd-SPi e a Organização 

rativa agroindustrial dos Produtores rurais 
do Sudoeste Goiano (Comigo), antonio 
Chavaglia. 

Em sua 16ª edição, a feira deve alcançar 
ou superar o volume de negociações de 
2016 - quando o evento registrou r$ 1,3 
bilhão - e receber mais de 100 mil visitan-
tes de diversas regiões do estado, do Brasil 
e até de outros países até o dia 7 de abril. 
a feira terá mais de 550 empresas como 
expositoras, marcando presença em uma 
área de 60 hectares. 

O público encontrará no CTC o que há 
de mais moderno em máquinas, veículos 
e equipamentos agropecuários, insumos, 
plots agrícolas com vários experimentos, 
além de demonstrações de resultados de 

Meteorológica Mundial – OMM. Na ocasião, 
a rede internacional de Solos Pretos (Black 
Soil) foi lançada para apoiar e colaborar na 
manutenção de estoques de carbono orgânico 
dos solos produtivos do mundo.

a chefe-geral da Embrapa Cocais, Maria 
de lourdes Mendonça Santos Brefin, expert 
em solos, é a representante, em seu segundo 
mandato, do Brasil e américa latina e Caribe 
no iTPS, desde 2013. O iTPS é o corpo técnico 
da aliança Mundial de Solo - aMS (Global 
Soil Partnership – GSP) da FaO constituído 
por 27 especialistas de solos do mundo em 
busca da gestão sustentável do solo nas diver-
sas agendas de desenvolvimento sustentável.

Segundo a pesquisadora, os solos nunca 
estiveram tão presentes em discussões con-
juntas dos grandes painéis intergovernamen-
tais do mundo, como o iPCC. Mas, graças aos 
trabalhos do acordo de Paris, mais abrangente 
tratado intergovernamental sobre mudança 
climática criado até agora e do qual o Brasil 
é signatário, foi de comum acordo que o car-
bono orgânico do solo é o principal fator para 

pesquisas, lançamentos de novas variedades 
para diversas culturas, atividades socioam-
bientais, palestras com renomados especia-
listas do setor, dinâmicas de pecuária e de 
máquinas, entre outras. linhas de crédito 
e financiamento voltadas para o produtor 
rural também estarão disponíveis por meio 
da participação de instituições financeiras. 
Trata-se de uma semana intensa de ações 
envolvendo o agronegócio.

O presidente da Comigo, antonio Cha-
vaglia, ressalta que o produtor rural tem se 
preocupado em buscar tecnologias, equi-
pamentos, técnicas e formas de melhorar a 
produtividade em campo, por isso participa 
de eventos como a Tecnoshow Comigo. 
“É o espaço adequado para que ele possa 
encontrar o que existe de mais moderno 
no setor agropecuário, com empresas e 
instituições de referência, que querem 
realmente oferecer qualidade e facilidade 
a quem produz nesse país. Também é a 
oportunidade de obter mais conhecimento 
sobre todos os assuntos que fazem parte da 
rotina do agronegócio. Por isso a feira, em 

mitigação das mudanças climáticas.
“a conscientização de que o manejo sus-

tentável do solo é a chave para a mitigação 
dos efeitos das mudanças climáticas foi um 
processo que se iniciou com as pesquisas 
científicas e se fortaleceu com criação, desde 
2012, da aliança Mundial pelo Solo - aMS, 
cujas ações foram acolhidas pela comunidade 
internacional e que devem ser continuamente 
cultivadas para que se alcancem os objetivos 
propostos”, destaca.

Maria de lourdes lembra, com base no 
relatório da FaO apresentado no Simpósio, 
que os solos constituem a maior reserva de 
carbono terrestre, desempenhando papel 
crucial no balanço global de carbono e regu-
lando os processos bioquímicos dinâmicos 
e o intercâmbio de gases de efeito estufa 
(GEE) com a atmosfera. Quando manejados 
de forma sustentável, desempenham papel 
fundamental na adaptação e mitigação das 
mudanças climáticas e na produção de 
serviços ecossistêmicos, armazenando car-
bono (sequestro de carbono) e diminuindo 
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Rafael e Reinaldo 
Azambuja com Chico 
Carvalho e Aguiar 
Pereira, da Correa da 
Costa Leilões, respon-
sáveis pelo Nelorão do 
MS 2017 NOVA REALIDADE - Realizado no último dia 25, o 41º Leilão Nelorão do MS e 24º Nelorão Ma-

trizes, abriu a temporada de leilões na Expogrande 2017 confirmou o que o pecuarista temia, uma 
nova realidade de mercado, conversando com Chico Carvalho sobre as médias do leilão ele foi 
enfático: “Existe uma nova realidade para todo mundo, um novo patamar de preços, no ano passa-
do fizemos média de R$ 17.915,00 isso em @s dá 130,65 esse ano fizemos R$ 10.417,00, 
aproximadamente 78 @s nos machos. Nas fêmeas em 2016, R$ 6.289,00, 47@s esse ano, 
R$ 4.267,00, 32@s. Essa é uma realidade que o pecuarista vai ter que se acostumar!” Chico 
comentou ainda que prefere falar em @s, porque essa é a moeda do pecuarista.

Em sua 7ª edição e já um dos mais tradicio-
nais leilões de corte da Expogrande, o Leilão 
Menta Agropecuária e Convidados, esse ano 

trará dois parceiros de peso e qualidade: 
Agropecuária LB e Fazenda 3R, 1.300 ani-
mais já estão confirmados. O leilão acontece 

na próxima terça-feira, 04, na Acrissul a 
partir das 20 horas, a transmissão será pelo 

site www.leilogrande.com.br

Destaque no cenário nacional por produzir bezerros de 
qualidade, produtores da região norte de MS, resolveram 
se unir e lançar o “embrião” do Beef Norte MS – Carnes 
Premium de Qualidade, uma parceria público privada que 

visa produzir carne de qualidade e atrair investimentos 
para a região. “Já produzimos uma carne de excelência e 

agora queremos produzir os sub-produtos, agregar valor a 
cadeia, industrias gerando empregos e consequentemen-
te desenvolvendo a região”. Afirma Rogério Rosalim. Um 

projeto que promete!


