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Campo Grande é, na atualidade, 
uma referência quando o assunto é 
sistema de TV voltado para o setor de 
agronegócio. Na cidade está instalado, 
por exemplo, o Sistema Brasileiro do 
Agronegócio (SBA) - Sistema Canal 
do Boi - e o Shop Mix. Todos ofere-
cem programação diferenciada com 
especialistas em cada segmento, além 
de entretenimento.  Página 14.

Entre os dias 22 e 24 de outubro, 
a diretora-presidente da Fundação de 
Turismo do Estado, Nilde Brum, apre-
senta ofi cialmente, no Rio de Janeiro, a 
data para a volta do Trem do Pantanal. 
Acredita-se que o trem vai proporcio-
nar uma guinada no turismo da região 
pantaneira. Página 20.

Os municípios maiores produtores 
de algodão estão localizados na região 
dos chapadões. Costa Rica e Chapadão 
do Sul são referência em qualidade 
e quantidade. Apesar do custo de 
produção ser alto, cotonicultores têm 
garantia de venda e ainda a opção de 
comercializar os caroços para indús-
trias de óleo e ração. Página 08.

ChAPAdõEs são 
REFERênCIA EM 
ALGodão

Tv´s voLTAdAs 
PARA sEToR RURAL 
GAnhAM EsPAço

TREM do PAnTAnAL 
sERá ATIvAdo EM 
MAIo dE 2009

CIRCULAção 
EsTAdUAL

Ms PRECIsA sE PREPARAR PARA 
ExPoRTAR CARnE RAsTREAdA

ExPoInEL 2008 TERá REPREsEnTAnTE sUL-MATo-GRossEnsE

No próximo mês, técnicos 
da União Européia virão a 
Mato Grosso do Sul avaliar 
as condições sanitárias para 
que o Estado volte a expor-

tar carne. A secretária do Desenvolvimento 
Agrário, da Produção, da Indústria, do 
Comércio e do Turismo (Seprotur), Tereza 
Cristina Corrêa da Costa Dias acredita que 
a certifi cação será quase que automática, 
porém alerta aos produtores para que 
continuem com as políticas de sanidade, 
principalmente que façam rastreabilidade 
de seu rebanho.

Com a certifi cação da OIE, aproximada-
mente163 países poderão comprar carne de 
Mato Grosso do Sul, mas o mais importante, 
nesse momento, é alcançar mercados que 
pagam um preço mais alto pela arroba do 
boi. “O pecuarista daqui não pode continuar 
a vender carne para mercados marginais, 

Secretária alerta: quem 
não rastrear vai vender 
para mercados comuns 
e receber menos pelo boi

que pagam menos”, diz.
Tereza Cristina defende que o pecuarista 

sul-mato-grossense precisa se preparar para 
atender o mercado europeu com carne bo-
vina rastreada. Ela ressalta que o produtor 
precisa se mobilizar, pois “a União Européia 
está olhando o Estado com lupa”.

A secretária lembra que o primeiro 
degrau foi vencido com o reconhecimento 
da Organização Internacional Epizootias 
(OIE) de área livre de aftosa com vacinação. 
“Não podemos baixar a guarda. Temos 
que continuar com a mobilização com os 
produtores e fazer a coisa bem feita porque 
Mato Grosso do Sul continua sendo olhado 
com lupa, pois o último problema foi aqui. 
O último estado a receber status fomos nós. 
Então, continuamos a ser a grande atenção 
que estes organismos internacionais têm.”

Os produtores rurais estão esperançosos 
que os frigorífi cos de Mato Grosso do Sul 
paguem mais pela arroba do boi rastreado 
a exemplo do que vem acontecendo em 
outros estados como Minas Gerais Mato 
Grosso e Goiás.

Por enquanto no Estado o preço pago 
pelo animal rastreado é o mesmo que o 
sem rastreabilidade. Em alguns estados o 
produtor tem recebido entre R$ 10 e R$ 12 
a mais pela arroba.   Páginas 3 e 4.

O Leilão Baby Brasil, promovido pela 
Fazenda IPB, de Ulisses Serra Neto 
e Nelore York, de York da Silva 

Correa, acontece dia 19 de setembro no 
Parque da Associação Brasileira dos Cria-
dores de Zebu (ABCZ), durante a Expoinel 
2008, em Uberaba, Minas Gerais.

O certame irá apresentar 30 bezerras até 
12 meses de idade, algumas descendentes 
de grandes matrizes que estão entre as 
10 melhores qualifi cadas no ranking da 

Associação dos Criadores de Nelore do 
Brasil (ACNB).

O evento, que já foi realizado nas edi-
ções anteriores da exposição, é considerado 
um dos mais importantes na categoria na 
atualidade em todo o país. 

Alguns destaques apresentados no lei-
lão: Itália IV TE J. Galera, Fada da Carapaó, 
Nativa TE Kubera, Espanhola Paraguaçú, 
Baby da Xaraés e Lux Finlândia. Leia mais 
na página 6.

Secretária Tereza Cristina faz apelo por mais 
rastreabilidade

York Corrêa e Ulisses Serra Neto

Foto: Pidi

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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AGRICULTURA LIMPA
Foto: Divulgação

O Brasil é campeão mundial no recolhi-
mento de embalagens vazias de agrotóxicos. 
Frascos usados viram conduítes para fiação 
elétrica e embalagens para óleo lubrificante. 
A lei federal estabelece: quem vende o pro-
duto agrícola se obriga a receber o vasilhame 
de volta. Um ovo de Colombo. 

Perto de 95% das embalagens colocadas 
no mercado retornam para 376 locais de 
recebimento, distribuídos entre 264 postos 
de coleta e 112 centrais de processamento. O 
município gaúcho de Dom Pedrito ostenta 
o recorde nacional, com 98% do volume de 
embalagens devolvido. No Canadá, o reco-
lhimento atinge 70%, seguido da Alemanha 
(65%), Austrália (54%), França (45%) e EUA 
(20%). Gringos na rabeira, quem diria. 

São Paulo lidera a estrutura de recicla-

gem, mantendo 80 unidades de coleta. No 
Mato Grosso, porém, está o maior volume 
recolhido, respondendo por 23% do total 
nacional, seguido do Paraná (17,5%), com 
os paulistas em terceiro (13,9%). Nestes 
primeiros meses de 2008, Tocantins ace-
lerou seu trabalho, superando em 392% o 
volume recolhido ano passado. Em Alagoas, 
o crescimento anual está em 151%. Na ca-
deia de distribuição, 2850 revendedores e 
cooperativas agropecuárias participam do 
sistema. O esquema, gerenciado pelo Inpev, 
Instituto Nacional de Processamento de 
Embalagens Vazias, avança na faixa de 8% 
ao ano. Coisa de agricultura séria. 

O Inpev é mantido, basicamente, pelas 
próprias empresas fabricantes de defensi-
vos. Aqui reside a grande inovação, uma 
obrigação legal. Coloca-se em prática o con-
ceito da co-responsabilidade empresarial, 
procedimento que na discussão da política 
nacional de resíduos sólidos está sendo 
chamado de “logística reversa”. Quem cria 
o problema, que ajude a resolver o assunto. 
Na agricultura, funciona. E muito bem. 

Antes, nas áreas rurais se acumulavam 
recipientes vazios de agrotóxicos, se que 
ninguém soubesse o que fazer com os 
perigosos trecos. Enterrar era proibido, 
devido ao risco de contaminar o solo e as 
águas subterrâneas. Queimar não podia, 
embora muitos o fizessem. Centenas de 
casos de intoxicação se conheciam, advin-
do do uso de baldes vazios de venenos no 
fornecimento de água para animais. Até 
na cozinha do lar se utilizavam as peças, 
supostamente limpas, de pesticidas. Um 
pequeno horror. 

A lebre foi primeiramente levantada, 
na década de 80, pela Associação de Enge-
nheiros Agrônomos de São Paulo (AEASP). 
Surge daí a proposta da “tríplice lavagem”, 
recomendando aos agricultores que pro-
movam a correta limpeza dos recipientes 
vazios de agrotóxicos. Depois, já com au-
xílio das empresas setoriais, monta-se um 
projeto-piloto nas instalações da Coplana, 
exemplar cooperativa rural localizada no 
município de Guariba, interior paulista. 
Seu presidente, na época, era o brilhante 
agrônomo Roberto Rodrigues. 

Partindo dessas experiências, a proposta 
evolui para uma espécie de acordo coletivo, 
patrocinado pelo governo federal. Nasce as-
sim, em 2002, a exitosa legislação. Variados 
setores da cadeia produtiva se comprome-
tem a participar da solução do problema: 
fabricantes, distribuidores, cooperativas, 
associações de produtores. Campanhas 
de conscientização são realizadas. Pegou. 

Agricultura limpa. 
O exemplo que brota do campo bem 

que poderia servir para a cidade, onde 
montanhas de lixo, de todos os tipos, se 
acumulam alhures. Muitos aterros sanitá-
rios, quando não configuram fétidos lixões a 
céu aberto, verdadeiras fábricas de urubus, 
recebem, desnecessariamente, toneladas 
de materiais que poderiam ser coletados e 
reciclados. Não é lixo aquilo que se pode 
reaproveitar. 

Felizmente, na tarefa da limpeza urbana, 
cresce a coleta seletiva, contando com o 
fundamental apoio de grupos de catadores 
de rua. Condomínios e empresas começam 
a participar da tarefa. Latinhas de alumínio, 
devido ao bom preço no mercado da recicla-
gem, se reaproveita bem. Papel usado tam-
bém se recolhe, acima do material plástico. 
Ganha força a reciclagem, é verdade. 

Mas, já pensou que maravilha seria se, 
por exemplo, os vendedores de telefone 
celular fossem obrigados a receber de volta, 
na loja, o aparelho usado. Junto, os carre-
gadores de baterias. Afinal, cada modelo 
novo lançado no mercado exige a troca do 
maldito carregador, sempre diferente um do 
outro. Gavetas se enchem dessa parafernália 
eletrônica, fios, tomadas, acumuladores, 
gerando um estrupício insuportável, que 
ninguém sabe onde dispor. 

A solução virá, por lei ou acordo de 
conduta, quando funcionar a tal logística 

reversa. Igual na roça. Quem vende artigo 
gerador de resíduo sólido, que articule uma 
forma eficiente de livrar a sociedade do 
problema. Ora, se funciona na agricultura, 
onde as distâncias são enormes, poderá 
funcionar muito bem nas cidades. Basta 
existir vontade coletiva, unindo público e 
privado, em prol do meio ambiente. 

O consumidor consciente gosta da 
estratégia dos 3R – Reduzir, Reutilizar, Re-
ciclar. Muita coisa, desnecessária, pode ser 
descartada pelo cidadão no ato do consumo. 
A sacolinha plástica representa um bom 
começo. Na padaria, na farmácia, recuse-a. 
No supermercado, leve sua sacola ecológica. 
Presentes com caixas enormes, embala-
gens cheias de inútil rococó, grandiosos 
convites de casamento, quanta energia se 
gasta para depois virar lixo. Economia do 
desperdício. 

Campo Limpo. Esse é o nome da fábrica 
inaugurada em Taubaté em 23 de junho 
passado, véspera de São João. A agricultu-
ra sustentável colocou mais um tijolo em 
seu bonito edif ício. Pioneira no mundo, a 
empresa passará a produzir embalagens 
de agrotóxicos a partir da reciclagem de 
embalagens usadas, de agrotóxicos. Está 
fechado o ciclo reverso. 

Fim da porcaria. 
(*) Xico Graziano é engenheiro agrônomo, 

mestre em economia 
rural e doutor em administração

Xico Graziano (*)
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Secretária de  Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo, Tereza Cristina 
Corrêa da Costa Dias

EsTAdo AIndA é oLhAdo CoM LUPA PELo 
MERCAdo InTERnACIonAL, dIz sECRETáRIA

não vai acontecer.  Eu acho que este recuo 
não vai acontecer, a não ser que nós quei-
ramos vender carne só para os mercados 
marginais. Acho que em muito pouco tempo 
outros países também vão passar a exigir.

Nós temos que entender que o Brasil 
ficou muito grande neste mercado. E é claro 
que existe uma série de coisas, mas não 
temos que ficar preocupados com isto.

Agroin – Mas os produtores recla-
mam que o Eras é muito complicado!

Tereza Cristina – O produtor tem que 
fazer a seguinte conta: o Eras é custo benef í-
cio. Ele tem que fazer a conta que vai vender 
mais caro. Ele tem interesse em procurar 
um nicho melhor ou não? Eu vejo que os 
produtores precisam treinar, a não ser que 
queiram ficar fora deste mercado.

A negociação é feita pelo frigorífico. 
Ficamos de fora dois anos e alguém tomou 
nosso lugar no mercado da carne. Ganhar 
mercado é dif ícil, mas perder é fácil, muito 
fácil. Hoje temos uma sanidade superior a 
muitos estados brasileiros. Se juntarmos 
isto à gestão, que é a rastreabilidade, o ne-
gócio vai pra frente. Mas o pecuarista tem 
que entender que o cliente está exigindo isto. 
Agroin - Que ações o governo pretende 
para conscientizar o produtor?

Tereza Cristina – São várias. Por exem-
plo, o Sindicato Rural de Campo Grande e 
a Famasul estão buscando uma alternativa 
de rastreabilidade e o próprio Governo 
também. Até pela nossa posição geográfica 
temos que ter muito mais preocupação 
com os outros.

Existem várias propostas para o Estado. 
Queremos uma rastreabilidade mais ope-
racional para trazer mais produtores. Mas, 
isto não podemos fazer sozinhos, tem que 
ser combinado o MAPA. Não podemos 
inventar a roda e tocar. Sabemos que nós 
podemos fazer. Existe vontade política 
pra isto. Já sabemos onde tem recurso pra 
investir nos pequenos. Mas tem todo um 
mercado pra ser explorado, mas às vezes o 
mercado pensa diferente. Lá fora também 
têm que aceitar este modelo. Mas acho 
que estamos numa época muito boa pra 
isto. Nós não podemos passar deste ano 
pra resolver.

Com relação a este modelo de rastreabi-
lidade, posso adiantar que ele já tem formato 
e tudo e é uma rastreabilidade bem mais 
simplificada. Estamos aguardando, discu-
tindo. Não adianta fazer sem discutir.

A rastreabilidade daqui ainda está na 
prateleira. Aqui tem 45 propriedades que 
estão sendo auditadas pelo Eras. 

     Agroin - A fase do reconhecimento 
de área livre de aftosa já aconteceu. E 
agora, quais são as maiores preocupações 
do governo?

Tereza Cristina - A primeira fase, 
que foi o reconhecimento da OIE, nós 
vencemos. Só que não podemos baixar 
a guarda. Temos que continuar com as 
ações e mobilizações com o produtor para 
ele fazer  a coisa bem feita porque Mato 
Grosso do Sul continua sendo olhado 
com lupa. Isto é natural porque o último 
problema do Brasil com aftosa foi aqui. O 
último estado a receber o status fomos nós. 
Então nós somos a grande atenção destes 
organismos internacionais. Este reconhe-
cimento da OIE nos leva para um segundo 
degrau que é a habilitação do Estado para 
a União Européia, que é uma habilitação 
mais dif ícil porque é um mercado muito 
mais exigente. É um mercado que muita 
gente diz ser pequeno, mas eu ressalto que 
é um mercado que paga bem e nos dá um 
passaporte azul. Exportando para a União 
Européia, você está habilitado para outros 
países exigentes.

Agroin - Mas o produtor quer fazer a 
rastreabilidade?

Tereza Cristina - Qual é a exigência 
básica da União Européia? É a rastreabilida-
de. Esta famigerada rastreabilidade! Quem 
foi lá e ofereceu a rastreabilidade? Fomos 
nós. Nós fomos lá e falamos que faríamos, 
isto aquilo, assim e assim. E hoje estão nos 
cobramos. Ah, podem dizer: você é pró 
União Européia. Não sou, simplesmente 
quero que o produtor ganhe mais para ficar 
mais capitalizado.

Tem muita gente fazendo genética, 
nutrição e sanidade diferenciada. E porque 
ele tem que vender na vala comum, com 
um mesmo preço? Acho que aquele que 
quer fazer o básico tudo bem, mas quem 
quer fazer um plus na sua propriedade vai 
ser recompensado pela excelência do seu 
trabalho. Rastreabilidade hoje é exigida pra 
tudo: vinho, floresta, mel. Então por que 
não a carne bovina?

Agroin – Mas este modelo de rastre-
abilidade vigente não é penoso para o 

pecuarista?
Tereza Cristina - O que precisamos é 

uma rastreabilidade que o produtor consiga 
fazer e entregar o que está prometendo. 
Isto que o europeu quer. E quando ele 
vier checar, verá que estamos fazendo o 
prometemos. Nada de não fazer porque o 
sistema não permite, ou porque os nossos 
trabalhadores não têm capacitação ou os 
próprios produtores.

A rastreabilidade esta aí e estamos 
tendo dificuldade para aumentar o número 
de propriedades. Desde começo do ano a 
Europa quer comprar nossa carne e hoje 
temos 159 propriedades no País habilitadas 
para vender para a União européia. No 
Estado não temos nenhuma porque, por 
enquanto, está fechado. Pode até ser que a 
gente tenha propriedades habilitadas, mas 
não estão aptas. Isto só vai definir depois 
que a comissão da OIE vier ao Estado. Pode 
acontecer igual com São Paulo e Paraná. 
Acho dif ícil fazer com MS, devido aos pro-
blemas que nós tivemos anteriormente. Em 

outros estados deram a certificação tão logo 
a OIE liberou o status como, por exemplo, 
em São Paulo, Paraná, Mato Grosso e parte 
de Minas.

Agroin – Mas existe a possibilidade da 
comissão não dar esta certificação?

Tereza Cristina - Nós podemos ter 
uma surpresa agradável ou não. Por isso 
conclamo aos produtores do Estado. An-
tes, Mato Grosso do Sul era o estado que 
mais propriedades Sisbov, depois Eras, 
tinha credenciadas. Estas 159 proprie-
dades credenciadas que vendem carne 
para frigoríficos que têm contrato de ex-
portação com a Europa, estão recebendo 
mais. Tem gente no Mato Grosso, onde a 
arroba é mais barata que aqui, recebendo 
muito mais. Isto porque tem escassez de 
propriedades certificadas.Agroin - O 
produtor não está primeiro esperando 
acontecer tudo isto?

Tereza Cristina - Eu acho que a ras-
treabilidade é inevitável. Ela vai ter que 
acontecer. Só que tem gente que acha que 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Secretária Tereza 
Cristina da Costa, 
defende que produtor de 
MS faça rastreabilidade
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PRoCEsso dE RAsTREAbILIdAdE CoMEçA 
CoM A InICIATIvA do PRodUToR RURAL
Toda cadeia para rastreabilida-

de do rebanho e certificação 
das propriedades não tem 
como acontecer sem a inicia-
tiva do pecuarista. É ele quem 

deve procurar uma empresa cadastrada 
perante o Ministério de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa) e solicitar a 
inclusão. O alerta é do médico veterinário, 
Marco Antônio Guimarães Marcondes.

Marco Antônio trabalha na Cert Rastro, 
uma das empresas credenciadas para fazer 
certificação e rastreabilidade no Estado. 
Ele alerta que a adesão ao novo Sistema 
Brasileiro de Identificação e Certificação 
de Origem Bovina e Bubalina (Sisbov), que 
agora é denominado de Estabelecimento 
Rural Aprovado (Eras); é opcional para 
quem não tem interesse em exportar. 

Porém, quem deseja vender carne para a 

União Européia, por exemplo, precisa aten-
der uma série de exigências. Ele aposta no 
Eras como mecanismo para barrar doenças 
nas propriedades.

 “Antes, o pecuarista podia certificar 
apenas um lote e agora não; é necessário 
que ele e toda propriedade passem por 
este processo. Isto afasta o risco da perda 
de controle sobre as doenças”, diz.

Para o veterinário, o pecuarista pas-
sou um tempo indeciso se fazia ou não a 
rastreabilidade de seu rebanho porque a 
Organização Internacional de Epizootias 
(OIE) ainda não tinha declaro MS como área 
livre de febre aftosa com vacinação. 

O setor apresentou novo ânimo a partir 
de 29 de julho deste ano quando houve o 
reconhecimento. “Agora o produtor conse-
gue enxergar mercado”, explica.

O veterinário faz um alerta sobre as 

três regras para os animais que nascem nas 
propriedades certificadas e que são filhos 
de bovinos rastreados. A primeira opção é 
fazer na primeira movimentação do bezer-
ro, ou seja, quando sair da propriedade pela 
primeira vez. A segunda é na desmana e a 
terceira é que o animal tenha no máximo 
10 meses de idade. 

Esta última se aplica quando as duas 
primeiras não aconteceram. “Muitos pro-
dutores confundem e acham que podem 
optar pela idade máxima e não é isto. Ele 
precisa saber que a regra dos 10 meses só 
é aplicada caso o bezerro não tenha saído 
da fazenda e ainda mama”, explica.

Prazos – As certificadoras alertam aos 
produtores que o processo para certificação 
e rastreabilidade não é rápido, principal-
mente porque depende de liberação por 
parte do Mapa e colocação dos brincos 
nos animais.

O primeiro passo é o produtor pro-
curar uma empresa credenciada, que vai 
mandar seu cadastro para o ministério, 
responsável pela autorização da numeração 
dos brincos.

Com os números dos brincos é man-
dada a numeração para a indústria que vai 
confeccioná-los. O processo seguinte é a co-
locação dos brincos dos animais. Feito isto, o 
proprietário solicita vistoria na propriedade 
de um técnico da certificadora, que pode 

ser autorizada ou não pela empresa.
No caso de animais de cria o processo 

é válido por 90 dias, já para os de confina-
mento a validade é de 60 dias.

Certificadoras alertam pecuaristas que processo 
de rastreabilidade requer tempo, pois depende do 
Mapa

Mais uma portaria foi publicada 
pela Fundação Nacional do Índio 
(Funai). Esta determina que seja 

constituído um grupo técnico de estudo 
para elaboração de relatório sobre situação 
fundiária em Aquidauana e Miranda em um 
prazo de 60 dias. Conforme a Federação 
da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso 
do Sul (Famasul), o estudo visa ampliar a 
reserva indígena Cachoeirinha de 2.648 
para 37.122 hectares. 

O presidente nacional da Funai, Márcio 
Meira, tinha uma agenda com o Governador 
do Estado, André Puccinelli, para o dia 04 de 
setembro, porém foi cancelado e remarcado 
para o dia 15 do mesmo mês. 

O presidente da Famasul, Ademar Silva 
Junior, considera curioso o cancelamento e 
adverte que “causa uma certa estranheza o 
presidente da Funai cancelar a sua visita e 

no dia seguinte ao cancelamento (4), lermos 
no Diário Oficial da União a constituição de 
Grupos Técnicos em outros municípios fora 
do Conesul do Estado”, comentou. 

Segundo a Famasul, a Funai quer ampliar 
a Reserva Cachoeirinha de 2.648 hectares 
para 37.122 hectares. Uma parte dessa área 
requerida pela Funai está na fazenda inva-
dida do ex-governador Pedro Pedrossian, 
a fazenda Petrópolis.

Conforme os dados da própria Funai, na 
reserva existem hoje 2.612 índios de origem 
Terena, ocupando 2.658 hectares. A média 
de ocupação é de 1,02 ha/indivíduo. “A Funai 
mais uma vez mostra a sua insubordinação. 
Não comparece ao debate, ainda lança uma 
portaria criando novos Grupos Técnicos 
e não cumpre a reintegração de posse da 
fazenda Petrópolis”, aponta o presidente 
da Famasul.

FUnAI PUbLICA MAIs UMA PoRTARIA PARA 
EsTUdos TéCnICos EM AqUIdAUAnA E MIRAndA

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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O tão divulgado vitelo pantaneiro, 
que deixou de ser criado pouco 
tempo depois de seus primeiros 

lotes serem abatidos, retorna ao mercado 
de carnes diferenciadas no Mato Grosso do 
Sul, com investimentos de um consórcio 
de empresas internacional. Quem revela é 
o autor do projeto, engenheiro agrônomo 
Édson Rodrigues Santos.

Édson Santos prefere, ainda, não revelar 
qual empresa se interessou pelo seu projeto. 
Apenas adianta que as recomendações feitas 
por ele serão seguidas pelo consórcio, que 
só trabalha com carnes diferenciadas. Pelo 
acordado até agora o sistema de produção 
seria integrado, onde a assistência técnica 
vai padronizar a produção. A empresa com-
pra, abate e remunera o produtor.

O engenheiro explica que ao contrário 
do que aconteceu na primeira fase com 
pecuaristas do Estado, o novo vitelo do 
pantanal vai ganhar mercado, inclusive o 
internacional porque os interessados per-
tencem a um pool de empresas estrangeiras. 
Segundo o agrônomo, a falha na adminis-
tração e mudança de objetivos em seguir 
o projeto acabou por sepultar a criação do 

vitelo pantaneiro.
O autor do projeto, que será responsável 

por um novo nos mesmos moldes, diz que 
uma das principais indicações era de que 
o vitelo, um produto orgânico do pantanal, 
devia ser animais de raças adaptadas a região 
pantaneira, ou seja, as zebuínas, porém 
pecuaristas insistiram em européias. “É 
inviável criar gado europeu na região do 
Pantanal, devido às altas temperaturas. Esta 
era outra exigência do projeto para que a 
carne tivesse certificação: raças adaptadas 
para a localidade”, explica.

Édson Santos explica que a carne do 
vitelo é muito macia, tem sabor pratica-
mente neutro, bastante suculenta e é bem 
mais clara que do boi adulto. Portanto, 
ideal para receber o sabor desejado por 
quem a prepara, já que absorve bem o 
tempero. Além disso não é uma carne 
para churrasco porque sua camada de 
gordura é muito fina. “Se assar esta 
carne vira um borrachão que ninguém 
consegue comer, mas os antigos criado-
res do vitelo insistiram em vender para 
churrascarias, mas não tinha capa de 
gordura suficiente”.

Ecológico – O projeto de criação do vi-
telo orgânico do pantanal o faz um produto 
ecológico; isto porque em sua criação não 
são utilizados antibióticos ou mata bichei-
ras, por exemplo. Ele é criado em integra-
ção com a natureza, com uso de produtos 

fitoterápicos e manipulados que não deixam 
resíduos na carne nem no solo. 

Por isso, o consórcio de empresa se 
interessou pelo projeto, uma vez que a 
tendência é um maior consumo de carnes 
magras e de produtos orgânicos.

EMPREsA EsTRAnGEIRA vAI InvEsTIR no vITELo PAnTAnEIRo

Carne de vitelo se caracteriza por sabor não acentuado, grande quantidade de água e maciez

Para a aquecer o mercado coureiro em Mato Grosso do Sul é necessário mais investimento e mão de obra

Mato Grosso do Sul detém 
o segundo maior reba-
nho de gado nacional 
e um grande potencial 
para industrializar e 

comercializar todo o couro desses animais. 
Porém, o setor precisa investir mais – hoje 
os curtumes industrializam a pele até o 
estágio wet-blue - a primeira fase de bene-
ficiamento do material.

No Estado, o abate médio mensal dos 
últimos 12 meses foram 275.000 animais. 
Estima-se que uma parte desse couro é reti-
rada dos animais e processada dentro de MS. 
Sem contar que os curtumes recebem peles 
de São Paulo e Mato Grosso in natura para 
processamento até o estágio wet-blue. 

Desse montante, 40% é exportado e 
o restante é transferido ou vendido para 
outros estados do Brasil. No ano de 2007 

Mato Grosso do Sul exportou 129.876.407 
couros, ou seja uma média de 108.230 
peças por mês. Após esse estágio o couro, 
agora em wet-blue, torna-se novamente 
matéria-prima para sofrer outro processo - 
de industrialização. Com esse ‘novo couro’ 
pode-se obter artigos destinados a sola e 
atanados – esses curtidos com extratos 
vegetais. 

A capacidade do Estado é tão grande que 
dados estatísticos do setor coureiro foram 
analisados pelo gerente de tecnologia do 
Centro Tecnológico de Couro (CTC-MS), 
José Mar Gelatti, onde ele afirma que os 
números apontam a importância de agregar 
mais valor ao couro, “exportando-o mais 
elaborado, no estágio semi-acabado ou 
acabado”, declara. José explica que “temos 
34,56% do volume de couros salgados/
wet-blue, representando apenas 22,64% da 
receita em dólares, enquanto que 65,44% do 
volume do couro exportado na fase semi-
acabado/acabado representam 77,36% da 
receita exportada”. 

O gerente acrescenta ainda que o avanço 
do mercado para a fase de semi-acabados 
produz números corretos de serem anali-
sados, não podendo ser mais considerado 

uma perspectiva e sim um posicionamento 
dos mercados compradores para produtos 
elaborados. “O que determina para que 
aumente a expansão no processo de indus-
trialização do semi-acabado é a disponibi-
lidade para investimentos das plantas em 
MS, aliado com a formação de mão de obra. 
José garante que o estágio semi-acabado é 
um procedimento que os curtumes terão 

que investir para acompanhar o mercado 
e a evolução industrial”.

Existe em MS um programa de remu-
neração da pele animal ao produtor pela 
qualidade apresentada. Segundo o gerente 
do CTC, “o que se tem  observado na última 
década é a queda sensível da qualidade do 
couro produzido no Estado”, declara. 

MATo GRosso do sUL TEM PoTEnCIAL PARA 
FoMEnTAR A CAdEIA qUE EnvoLvE o CoURo
Hoje, os curtumes só 
industrializam a pele 
até o primeiro estágio

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Divulgação
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Fotos: Divulgação

O arremate está marcado 
para o dia 19 de setembro 
durante a Expoinel 2008 – 
Exposição Internacional 
do Nelore – em Uberaba/

MG que começa no dia anterior (dia18) e 
espera atrair público e faturamento 30% 
maior que nas edições anteriores. Serão 
10 dias de exposição no Parque Fernando 
Costa, que é ponto de encontro das raças 
zebuínas onde a principal é a nelore.

O Baby Brasil, que acompanha o tama-
nho e a importância do evento, vai colocar 
à venda fêmeas até 12 meses, descendentes 
das famílias de maior expressividade no 
cenário da pecuária elite na atualidade. “São 
animais que encantam os criadores e geram 
excelentes negócios. São jóias cobiçadas e 
despertam a atenção de quem conhece a 
genética do nelore”, ressalta York da Silva 
Corrêa um dos promotores de leilão.

Na seleção moderna, animais com ge-
nética superior são aqueles que resultam 
de criterioso trabalho seletivo racial e que, 
obrigatoriamente, devem transmitir aos 
seus descendentes quesitos como: fertilida-
de, habilidade materna, beleza, conforma-
ção e muita qualidade de carcaça.

Com criadores cada vez mais exigentes 
e conhecedores das técnicas de reprodução, 
pensava-se que seria impossível atingir 
níveis cada vez maiores de qualidade he-
reditária, até mesmo pelo dinamismo que 
o setor impõe com a pressão seletiva no 
rebanho.

Baseado nos critérios de seleção des-
critos acima, o Leilão Baby Brasil em nada 
deixa a desejar. As bezerras que serão 
ofertadas são de famílias destacadas em 
pistas de julgamento e também pelas altas 
médias de vendas em leilões.

Para Ulisses Serra Neto, o Noninho, 
que também é promotor do leilão, o Baby 

Brasil jamais parou de evoluir. “A cada ano 
conseguimos aprimorar nossa genética, isso 
só é possível com dedicação e investimento 
constante!”, afirma.

Entre as bezerras ofertadas, num total 
de 30, estão filhas diretas de matrizes pre-
miadíssimas como Itália IV TE J. Galera, 
posicionada entre as topten do ranking 
e mãe da recordista do leilão J.Galera 
realizado em agosto em São José do Rio 
Preto, interior de São Paulo, por R$ 400 
mil. Também uma filha da Baby da Xaraés, 
matriz que foi recorde de preço no Leilão 
Destaque do MS 2007 e ainda  quatro fêmeas 
oriundas da Kubera, filhas de Lapela, Lila, 
Nativa e Merari  e muitas outras progênies 
de doadoras que podem ser conferidas no 
catálogo on line no site da Programa Leilões, 
www.programaleilões.com.br

Há ainda outro detalhe que chama 
em muito a atenção; estarão à venda sete 
filhas das 10 líderes do ranking nacional e 
consagradas como matrizes modelos nas 

pistas mais pesadas do Brasil. “O Leilão 
Baby Brasil vai exibir um show de beleza, 
funcionalidade e caracterização racial. Será 
uma oportunidade para o criador montar 
um time de pista só com os produtos ofer-
tados neste leilão”, ressalta Arnaldo Borges, 
da Ipê Ouro Assessoria Pecuária, que divide 

com  a Carvalho Assessoria a seleção dos 
animais que irão a venda.

O certame está marcado para as 13 
horas, no Centro de Eventos da ABCZ, em 
Uberaba/MG durante a Expoinel 2008 e terá 
a transmissão ao vivo pelo Canal Rural para 
todo o território nacional.

LEILão bAby bRAsIL únICo REPREsEnTAnTE 
dE MATo GRosso do sUL nA ExPoInEL 2008
Um dos melhores na 
categoria e consagrado 
entre os mais 
expressivos do país, 
o Leilão Baby Brasil 
acontece em setembro 
no Parque da ABCZ em 
Minas Gerais

Leilão Baby Brasil 2007
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nELoRE MoCho do EsTAdo sERá UM 
dos dEsTAqUEs dA ExPoInEL Ms 2008

João da Góya é o responsável pela captação de nelore mocho para o evento que acontece em novembro

Os criadores de nelore mo-
cho de Mato Grosso do Sul 
estão se preparando para 
que os animais da raça 
sejam grandes destaques 

no Pavilhão Albano Franco, entre os dias 6 
e 16 de novembro, durante a Expoinel MS 
Indoor 2008.

O responsável pela captação de partici-
pantes da raça para o evento, João da Goya, 
destaca que serão exposições e julgamentos 
de animais, nas mais variadas categorias. 
“Teremos expositores não só de Mato Gros-
so do Sul, mas de outras regiões do País. Isto 
mostra a força que o nelore mocho tem na 
pecuária brasileira”, reforça.

Goya, que trabalha com seleção e genéti-
ca de nelore mocho, destaca que se formou 

um plantel de verdade no Estado e, mesmo 
com a morte do maior criador da raça no 
MS, Lí Teixeira de Resende, o mocho con-
tinua com grande representatividade.

Na programação consta que os animais 
entram no Albano Franco entre os dias 6 e 9 
de novembro.  No dia 10 acontece a pesagem 
dos animais. Já o primeiro julgamento de 
nelore mocho acontece no dia 11, das 7h 
às 17h. No dia 15 será julgamento do Baby 
e Matriz Modelo. No domingo, dia 16,  às 
11h, será a final do julgamento e premiação 
dos campeões e à noite, 20h, o Nelore Fest 
premia os melhores de cada categoria.

Segundo João da Goya, a organização 
pretende colocar, aproximadamente mil ca-
beças de nelore no Pavilhão Albano Franco 
e, destes, mais de 200 devem ser do nelore 
mocho, inclusive grandes criadores da re-
giões de São Paulo, Minas Gerais, bolsão e 
sul do estado, já confirmaram presença.

Um dos grandes destaques que marcam 
a presença do nelore mocho na Expoinel 
MS 2008 é a progênie de Fábula; grande 
matriz Tricampeã Nacional.

A feira – A Expoinel MS Indoor 2008 
fecha o Ranking Regional 2007/2008 e cum-
pre mais uma etapa do Ranking Nacional 
da Associação dos Criadores de Nelore do 
Brasil (ACNB). Pela primeira vez na histó-

ria será em recinto fechado. O objetivo do 
evento é, além de mostrar a qualidade dos 
animais em exposição, levar informações 
da cadeia produtiva da carne, do melhora-
mento genético da raça nelore. 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Organização já 
confirmou presença  
vários estados
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Mesmo com alto custo, produtores apostam na 
produção de algodão no Estado

qUALIdAdE FAz do ALGodão o oURo bRAnCo 
dos ChAPAdõEs sUL-MATo-GRossEnsEs

CosTA RICA sE PREPARA PARA RECEbER sUA
PRIMEIRA IndúsTRIA dE FIAção dE ALGodão

O algodão produzido no Mato 
Grosso do Sul, em especial 
nos municípios de Costa 
Rica e Chapadão do Sul, se 
apresenta com alta produ-

tividade nas lavouras. O primeiro tem uma 
área plantada de 22 mil hectares e o segundo 
de aproximadamente 14 mil e a qualidade 
do produto é comprovada pela procura de 
mercados fora do Estado e do Brasil.

Segundo a Associação Sul-mato-
grossense dos Produtores de Algodão 
(Ampasul), aproximadamente 60% do que é 
produzido é vendido no mercado nacional 
e os outros 40% são exportados. O período 
de semeadura acontece em dezembro e a 

colheita inicia normalmente em julho, isto 
demonstra que a cultura tem alto custo de 
produção e o resultado da pluma (algodão 
sem caroço) é de 38 a 40 da colheita, ou seja, 
uma média de 60% é de caroço.

Uma das reclamações dos produtores é 
o preço que, segundo eles, está bem abaixo 
da média esperada. Atualmente o preço 
está na casa dos R$ 37 a arroba, enquanto 
que o desejável seria entre R$ 70 e R$ 100 
a arroba.

A grande vedete tem sido o caroço, já 
que a tonelada está sendo comercializada 
entre R$ 430 e 450. “Tem gente plantando 
algodão de olho no caroço”, afirma o diretor 
executivo da Ampasul, Adão Antônio Hoff-
mann. Segundo ele, o mercado nacional tem 
procurado muito pelos caroços de algodão, 
principalmente indústrias de ração animal 
e de óleo.

Adão Hoffmann destaca que apesar 
do alto custo dos fertilizantes o produtor 
continua apostando nesta cultura, prin-
cipalmente porque já tem um mercado 

conquistado e, inclusive, se aumentar a área 
plantada vai ter venda garantida. Neste ano a 
produção deve apresentar uma queda de 5% 
devido as condições climáticas como, por 
exemplo, seca prolongada e chuva irregular 
que apodreceu as maças algodoeiras.

InICIATIvAs – Com uma produção 
média de 285 arrobas por hectare, os 
produtores da região dos chapadões estão 
cada vez mais investindo em tecnologia. 
A idéia é manter praticamente a mesma 
área plantada, mas com maior ganho de 
produtividade.

Em Chapadão do Sul, os cotonicultores 
agora têm uma marca que representa a qua-
lidade de seu produto, por meio da União de 
Produtores de Fibra (Unifibra). Junto a ela, 
desde o ano passado foi instalado um labo-
ratório para análise de algodão que reduziu 
o tempo de espera de 15 para cinco dias. Em 
breve, vai estar funcionando também um 
laboratório credenciado pelo Ministério da 
Agricultura (MAPA), que vai proporcionar 
padronização do produto.

Além do algodão, 
caroços também 
ganham mercado 
nacional

O maior município produtor de 
algodão no Estado, Costa Rica, 
que produz uma média de 22 mil 

hectares por safra, vai receber uma unidade 
da indústria de fiação West Cotton, que foi 
inaugurada em novembro do ano passado 
em Chapadão do Sul. O motivo da troca 
de praça, segundo o diretor industrial e 
proprietário, Wilson José Floriano, foi a 
falta de incentivos fiscais e a não doação de 
terreno para instalação da unidade.

As obras para construção do barracão da 
West Cotton já estão praticamente prontas 
e a expectativa em Costa Rica é grande, 
devido às novas oportunidades de trabalho. 
O secretário Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento, Agoncilio Correia Bar-
bosa, destaca que a prefeitura  deu, como 
incentivo, uma área de 18 mil metros com 
área construída de 1.600 metros, acesso a 
fábrica todo asfaltado, redes de água e ener-
gia elétrica, além dos incentivos fiscais.

Segundo Agoncílio, o município de 
Costa Rica vislumbra a implantação de um 
pólo têxtil na cidade, por meio de outras 
indústrias que já sinalizam o interesse em se 
mudar para a cidade. Depois da West Cot-
ton, a Indústria Têxtil JRV LTDA, já visitou 

a cidade e protocolou pedido de incentivos 
fiscais do município e também do estado. 
A estimativa é gerar aproximadamente 40 
empregos diretos. 

TrOCA - O motivo da mudança de 
cidade, segundo Wilson Floriano, foi a falta 
de incentivos fiscais prometidos pela prefei-
tura municipal para que a West Cotton se 
instalasse em Chapadão do Sul e também 
a não doação do terreno para construir 
os galpões da fiadora. “Eles queriam que 
a gente comprasse o terreno, mas não era 
este o acordo. Além disso, não deram in-
centivos fiscais”, explica. Ainda segundo o 
proprietário, a empresa conseguiu todos os 
incentivos fiscais prometidos pelo governo 
do Estado, porém a contrapartida era um 
prazo máximo para que construísse sua sede 
na cidade. Como a prefeitura não doou o 
terreno, a West Cotton acabou perdendo 
prazos e isenção no ICMS.

Atualmente, apenas uma máquina de 
fiação está em funcionamento na empre-
sa. Ela tem capacidade para produzir 80 
toneladas de fio grosso por mês, porém se 
outras duas estivessem em plena atividade 
a produção seria incrementada em mais 
160 toneladas. 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Os alimentos orgânicos 
encontrados facilmente 
nas gôndolas dos super-
mercados são produzidos 
sem agrotóxicos, são mais 

seguros para o consumo e não contaminam 
o meio ambiente. 

Alimento orgânico é o resultado de um 
sistema de produção agrícola que busca o 
manejo de forma equilibrada relacionando o 
solo e demais recursos naturais como água, 
plantas, animais e insetos, conservando-os 
em longo prazo e mantendo a harmonia 
desses alimentos entre si. 

O seu aparecimento foi na Europa, 
aproximadamente da década de 40, no 
pós-guerra, quando os produtos químicos 
tornaram-se mais conhecidos e os agro-
tóxicos começaram a ser utilizados na 
agricultura convencional. 

Nos anos 60 começaram a surgir in-
dícios de que a agricultura convencional 
apresentava sérios problemas energéticos 
e econômicos e que causava um crescente 
dano ambiental. Nesse período manifes-

tações despertaram o interesse da opinião 
pública. Na década de 80 o movimento 
cresce e em 90 explode.

No Brasil o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento abraçou a idéia 
em dezembro de 2003 foi aprovado pelo 
Congresso Nacional, através da Lei de n° 
10.831, o Programa de Desenvolvimento 
da Agricultura Orgânica Pró Orgânico. 
De Brasília o projeto tomou proporção e 
se espalhou para outros Estados.

oRGânICo AjUdA MELhoRAR A nATUREzA E 
TAMbéM A ALIMEnTAção dos bRAsILEIRos

ALTERnATIvAs PARA PRodUzIR oRGânICos EM Ms

O técnico do setor de política agrícola 
da Superintendência Federal da Agricultura 
de Mato Grosso do Sul, Augusto César 
Pessoa de Farias, acredita que é tradição 
do pequeno produtor manter a mesma 
cultura do grande. “Temos que convencer o 
produtor que o orgânico é um trabalho pela 
natureza, com natureza e para a natureza”, 
esclarece.

O trabalho com orgânicos no Estado é 
lento e ainda demanda tempo e educação. 

“O Ministério não tem o controle efetivo 
das áreas plantadas e muito menos da pro-
dução”, alerta Augusto. Porém, ele acredita 
que até o início de 2009 a legislação está em 
funcionamento e aí o produtor rural terá que 
se cadastrar no Ministério da Agricultura, 
informando o que e o onde ele está produ-
zindo. “Cadastraremos uma certificadora e 
assim todo teremos um controle efetivo do 
que é produzido no Estado”. 

Além da melhora na qualidade dos ali-
mentos os produtores terão em sua proprie-
dade baixo custo para produzir a cultura. 
“Como na produção não tem o agrotóxico 
o produtor fica livre desse gasto”, lembra 
o coordenador da Comissão Estadual de 
Produção Orgânica de Mato Grosso do Sul 
(CPORG –MS), Fábio Alio Mizote. 

Fábio conta que existem três tipos de 
produtores que se enquadram no programa: 
o  que não possui dinheiro para o agrotóxico, 
conhece o programa e busca no orgânico 
uma oportunidade; os idealistas - acreditam 
na integração da produção com o ecossiste-
ma mantendo a biodiversidade; e os grandes 
produtores que lêem a legislação, adaptam a 
propriedade rural para o orgânico e buscam 
o comércio exterior (propriedades voltadas 
para a pecuária). No Estado são 12 Fazendas 
voltadas para a Pecuária Orgânica. “Esses 
grandes produtores são pecuaristas, atraí-
dos pela exportação”, justifica Fábio.

Consumidor pode optar por inúmeras variedades de orgânicos produzidos no Estado

Os alimentos orgânicos 
já fazem parte do dia-a-
dia das donas de casa em 
Mato Grosso do Sul

AnUnCIE 
AqUI

67 3026 5636

qUER APARECER 
no EsTAdo 
InTEIRo?

Foto: Fernanda Barros / Agroimagebank.com

Todo e qualquer tipo de produção 
pode ser cultivado organicamente. 
Para isso existe o Período de Con-

versão – depois de adaptadas para o novo 
método, as culturas são plantadas e após 
a primeira colheita, para as anuais, serão 
analisadas se o produto é orgânico ou não. 
Já para as perenes e pastagens o período de 
conversão é de 18 meses. 

Hoje tudo pode se produzir organi-
camente - hortaliças, frutas, mel, gado, 
madeira, café, entre outros produtos. E o 
produtor, se tiver com medo da conversão 
total, existe dentro da Legislação do MAPA 
a Produção Paralelo. “O produtor não pre-
cisa converter 100% da sua propriedade 
em orgânico. Ele pode continuar com a 
sua produção tradicional e fazer um teste, 
transformando a princípio, 20% da terra em 
orgânico”, complementa Fábio. 

Atualmente, apenas pecuaristas dos 
estados do Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul produzem carne orgânica certificada 
no País. São 28 fazendas, aproximadamen-
te 156 mil hectares em pastagens e cerca 
de 92 mil cabeças de gado orgânico. Os 
projetos são certificados e acompanhados 
pelo Instituto Biodinâmico (IBD). Para o 
WWF-Brasil, a parceria com o setor pro-
dutivo é de fundamental importância para 
que os objetivos de produzir sem destruir 
a natureza sejam alcançados, garantindo a 
sustentabilidade ambiental para as futuras 
gerações.

Outra oportunidade é a Produção 
Agroecológica Integrada Sustentável (PAIS) 
oportunidade oferecida pelo Sebrae. A ati-
vidade é voltada para a agricultura familiar 
com a produção da horticultura agroeco-
lógia. O PAIS é a geração de produtos que 
satisfaçam em quantidade e qualidade as 
necessidades da família do pequeno pro-
dutor e que seus excedentes possam ser 
comercializados, proporcionando uma 

fonte de renda à propriedade.
Já o  Extrativismo Sustentável Orgânico é 

mais um programa da Comissão Estadual de 
Produção Orgânica de Mato Grosso do Sul 
(MAPA) que prevê a retirada das culturas 
que o Meio Ambiente fornece. para ajudar 
também o pequeno produtor. 

Nesse processo é desenvolvido Práti-
cas de Produção a partir do ecossistema 
nativo, que visa a obtenção de benef ícios 
econômicos e socioambientais, garantindo 
mecanismos de sustentação do ecossiste-
ma, objeto do manejo e respeitando-se a 
singularidade cultural dos povos, comuni-
dades tradicionais e agricultores familiares 
envolvidos. “Estamos trabalhando nesse 
processo também, com base na educação, 
sem desviar os produtores rurais de suas ati-
vidades economias; estamos apenas criando 
maneiras do pequeno produtor agregar sua 
renda ao extrativismo sustentável”, finaliza 
o coordenador do projeto, César.
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MAPA CERTIFICA PRoPRIEdAdE dE 
bRUCELosE E TUbERCULosE no Ms

Mato Grosso do Sul re-
cebeu em meados de 
agosto a primeira certifi-
cação para propriedade 
rural monitorado para 

brucelose e tuberculose. O certificado foi 
conferido pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, por meio da 
Superintendência Federal de Agricultura 
no Estado (SFA-MS), para a Fazenda e 
Central Jóia da Índia, localizada em Campo 
Grande.

O objetivo da certificação é a adesão vo-
luntária ao Programa Nacional de Controle 
e Erradicação da Brucelose e Tuberculose 

Animal (PNCEBT) e um instrumento para 
o pecuarista agregar valor a sua produção, 
ao mesmo tempo em que garante produtos 
de baixo risco sanitário ao consumidor. 
O processo de saneamento pode ser para 
obtenção de certificado de propriedade 
livre ou monitorada para Brucelose e Tu-
berculose.

A certificação de propriedade livre é 
direcionada para os estabelecimentos de 
gado de leite, que recebe o certificado após 
a obtenção de três testes negativos conse-
cutivos em todos os animais. 

A certificação de propriedade monito-
rada é exclusiva para estabelecimentos de 

gado de corte e os exames são realizados 
por amostragem do rebanho, garantindo 
o reconhecimento oficial de um trabalho 
sistemático de vigilância e saneamento.

A aprovação e a certificação ocorreram 
após a realização de testes de diagnóstico 
e atendimento as normas oficiais do Pro-
grama. Todos os trabalhos para a obtenção 
da certificação foram acompanhados por 
fiscais agropecuários da IAGRO e da SFA-
MS. O processo de certificação foi iniciado 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) em 2004, com o 
monitoramento da primeira propriedade 
rural em Rondônia. 

sICREdI é UMA dAs 
MELhoREs EMPREsAs 
PARA TRAbALhAR

O Sistema de Crédito Cooperativo 
(Sicredi), pelo segundo ano consecutivo, 
está entre as 100 Melhores Empresas para 
Trabalhar no Brasil, segundo pesquisa da 
Great Place to Work® Institute e Revista 
Época. A cerimônia de premiação ocorreu 
no dia 19 de agosto, em São Paulo, cerca de 
1,2 mil executivos de empresas nacionais 
de todos os portes e de diferentes ramos 
de atividades.

“O Sicredi assumiu o compromisso de se 
manter na lista das 100 melhores empresas 
para trabalhar nos próximos anos e, para 
isso, está constantemente aprimorando suas 
políticas de gestão de pessoas, desenvolven-
do seus líderes e promovendo um ambiente 
interno de crescimento e de valorização dos 
seus mais de 11 mil colaboradores, que além 
de serem associados são donos do negócio”, 
Alcenor Pagnussatt, diretor-presidente da 
Confederação Sicredi.

Dentre as melhores práticas do Sicredi, a 
pesquisa destacou o programa de integração 
dos novos colaboradores “Luz, Câmera, 
Ação”, a biblioteca e o censo do colaborador, 
ferramenta utilizada para atualização de 
dados cadastrais e para oportunidades de 
recrutamento interno.

Conheça o sicredi - O Sistema de 
Crédito Cooperativo – Sicredi opera em 
grandes e pequenos centros urbanos com 
130 cooperativas de crédito e mais de mil 
pontos de atendimento em dez estados* 
brasileiros. A sua organização em sistema 
através de cinco Cooperativas Centrais, 
Confederação, Banco Cooperativo e 
empresas ligadas, com atuação de forma 
integrada, proporciona ganhos de escala, 
fortalecimento da marca e maior compe-
titividade. Hoje, o Sicredi possui no Brasil 
mais de 1,3 milhão de associados.

No Mato Grosso do Sul, o Sicredi está 
presente desde 1989 e atualmente reúne 8 
cooperativas e 39 unidades de atendimento 
em 34 municípios do estado.  

Com origem essencialmente no setor 
primário, o Sicredi atua nos centros ur-
banos, por intermédio das cooperativas 
de livre admissão e/ou por meio de coo-
perativas de crédito segmentadas, que são 
aquelas ligadas a categorias profissionais ou 
segmentos econômicos específicos. Com 
o fortalecimento institucional do Sicredi e 
de outras instituições de mesma natureza, 
foi crescendo a abrangência de atuação do 
cooperativismo de crédito, com a signifi-
cativa ampliação do volume de recursos 
administrados, o aumento do contingente 
de associados e a disponibilização de uma 
maior gama de produtos e serviços.     
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APICULToREs TRAbALhAM PARA dobRAR
A PRodUção dE MEL EM Todo EsTAdo

 Mato Grosso do Sul é capaz de produzir 
mel o ano inteiro, devido à abundância de 
florada ofertada pelas variadas culturas. Por 
conta disto, os produtores se movimentam 
para dobrar a produção até o próximo ano. 
A afirmação é do médico veterinário, api-
cultor e coordenador da Câmara Setorial 
Consultiva de Apicultura do Estado (CSE-
AP), Gustavo Nadeu Bijus.

O Estado tem aproximadamente 1200 
propriedades apícolas, sendo a maioria em 
pequenas propriedades que vendem sua 
produção no mercado local. Segundo Bijus, 
para ampliar a produção foram traçadas 
algumas metas até o próximo ano. Entre 
as medidas estão a ampliação do número 
de apicultores em 50%, incentivo a criação 
e preservação de abelhas nativas sem fer-
rão nas associações e ainda aprovação de 
projetos de investimentos.

Com todas ou a maioria das metas al-
cançadas, a intenção da Câmara Setorial é 
que o MS se transforme em ima das vitrines 
nacionais do mel. “Hoje somos o 12º maior 
produtor em nível nacional. Talvez não 

estaremos entre os primeiros, mas só de 
deixarmos de produzir de modo armador 
já será uma vitória”, diz Bijus.

Gustavo Bijus destaca que a florada 
do cerrado é bastante diversificada e tem 
um período longo, que vai do começo do 
mês de junho até final de fevereiro. Com 
o crescente aumento de área plantada de 
eucalipto e cana-de-açúcar, os produtores 
passaram a contar com mais duas opções 
de matéria prima para as abelhas não pa-
rarem a produção. Além disso, a florada 
da soja e do girassol também são fontes 
de captação. 

O presidente da Associação dos Apicul-
tores de Mato Grosso do Sul (ASA), Luiz 
Miguel de Alencar, destaca que é salutar a 
idéia de dobrar a produção de mel no Estado, 
proposta pela câmara Setorial do Sebrae. 
Porém, para isto é preciso que os governos 
também passem a dar mais incentivos para 
o setor. “Não temos subsídios para nada, 
pois os governos não nos ajudam com 
linhas de crédito, principalmente porque 
apicultores são pequenos proprietários. 

Dobrar produção todos nós queremos, mas 
pra isto o incentivo também tem que ser 
dobrado”, apela. Segundo Luiz Miguel, em 
Campo Grande toda produção é absorvida 
pelo consumidor local, tanto o mel emba-
lado para consumo in natura quanto para 
indústrias, principalmente da panificação 
e confeitaria.

Mel de melato – Uma das alternativas 
dos apicultores do Estado é a produção do 
mel de melato. Ele é produzido a partir de 
secreções de partes vivas das plantas como, 
por exemplo, a cana-de-açúcar.

Segundo Gustavo Bijus, o mel de melato 
é mais rico em minerais que o floral, princi-
palmente em fósforo. “As pessoas precisam 
conhecê-lo mais. Tem muita gente que o 
vê à venda e pensa que é falsificado por ser 
mais escuro que o “tradicional”.  Bijus afirma 
que o mel de melato é ideal para compor a 
dieta de quem trabalha no setor rural e da 
comunidade escolar, por serem consumi-
dores que gastam bastante energia. 

selo - Os produtores de mel agora têm 
sua alternativa para identificação diferen-

ciada de seu produto: um selo de Indicação 
Geográfica (IG).

Com o selo os apicultores fortalecem a 
organização social e concorrem para o de-
senvolvimento sócio-econômico da região, 
por meio de seus produtos ou serviços, 
motivados por um lucro coletivo. A idéia é 
mostrar as qualidades particulares do mel 
produzido por estes associados.

O coordenador da unidade de agrone-
gócio do Sebrae, Aroldo de Almeida Silva, 
explica que já existia o projeto “Apicultura na 
Região Central e Pantanal de Mato Grosso 
do Sul”, monitorado pela Gestão Estraté-
gica Orientada para Resultados – GEOR. 
A criação de um selo regional, dentro do 
programa de Indicação Geográfica do Se-
brae Nacional, tomou força novamente e o 
projeto propõe a estruturação da Indicação 
Geográfica da marca “Mel Portal do Panta-
nal”, como Indicação de Procedência. “Com 
o selo, os apicultores expõem seus produtos 
de maneira diferenciada no cenário apícola 
nacional e internacional, fato que agrega 
valor ao produto e melhora a renda.

AvíCoLAs InvEsTEM EM TECnoLoGIA PRETEndEM dobRAR AbATEs ATé 2010
Os sete pólos avícolas de Mato 

Grosso do Sul estão investindo em 
novas tecnologias e sistemas de 

produção para aumentar o abate de frangos 
em 100%, até o ano de 2010. A informação 
é do coordenador de agronegócios da pe-
cuária da Secretaria Estadual de Produção, 
Rubens Flávio Mello Correa.

Há alguns anos era comum a substi-
tuição da carne de boi pelo frango quando 
o preço aumentava, porém, o preço da 
carne branca tem acompanhado o sucesso 
da vermelha. De olho neste mercado, as 
avícolas já existentes e novos produtores 
estão aprimorando tecnologias e sistemas 

de produção para suprir a demanda do 
mercado. Uma resposta para a valorização 
da carne de frango é o aumento no preço 
dos insumos. Mato Grosso do Sul tem um 
abate diário entre 450 e 470 mil frangos/dia, 
divididos nas principais avícolas de cortes 
que estão localizadas em Campo Grande, 
Aparecida do Taboado, Sidrolandia, Dou-
rados, Distrito de Nova América (Caarapó) 
e Itaquiraí.

Com as normativas do Programa de 
Sanidade Avícola, estruturadas por uma 
portaria do Ministério da Agricultura 
Pecuária e do Abastecimento, datadas de 
1994, o Estado se adequou e agora faz o 

ciclo completo de produção de carne de 
frango, por meio de sistema integrado. A 
avícola fornece os pintainhos chocados em 
sua incubadeiras, ração, remédio, aluga a 
propriedade do próprio responsável pela 
produção, faz a peia, o abate e no final 
remunera o produtor.

Rubens Flávio explica que o sistema 
integrado permite o controle da carne o 
que propicia sanidade e padrão na produ-
ção, por exemplo. “Para se ter uma idéia, 
a estrutura de certos galpões é totalmente 
diferentes de um produtor amador, onde 
o sistema ventilação, por exemplo, é todo 
informatizado. Este criador vai receber mais 

pelo seu produto no final”, explica.
Rubens Flávio explica que a intenção das 

avícolas em dobrar a capacidade de produ-
ção até 2010 é devido a falta de alimentos. 
O frango é visto como a carne que mais 
deve ganhar mercado pelo custo benef ício. 
“Nenhuma outra carne se produz tanto por 
metro quadrado quanto o frango. É possível 
colocar uma média de 15 aves por metro 
quadrado. Levando em conta que cada 
um vai pesar no abate 2,8 quilos, tem-se 
aí mais de 37 quilos de carne por metro 
a cada 47 dias. Qual outra carne dá isto? 
Nenhuma! E os produtores já enxergaram 
isto”, explica.

Distribuidor Exclusivo

Linha completa de rações e medicamentos para grandes e pequenos animais.  Rações de alta performance para pecuária elite.

3 anos

Rua Joaquim Murtinho, 1893 – Itanhangá Park, Campo Grande - Telefone 67 3384 7485
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O Estado do Mato Grosso do 
Sul tem em sua essenciali-
dade o agronegócio. Técni-
cas de manejo, produção, 
produtividade e outros 

fatores são detalhes essenciais para o desen-
volvimento de qualquer produção. Porém 
muitos produtores encontram dificuldades 
para desenvolver um bom gerenciamento 
dentro da sua empresa. 

Com isso o Sebrae - Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
leva alternativas econômicas para viabilizar 
a sustentabilidade e fixação do homem do 
campo, principalmente para o pequeno e 
micro produtor. A instituição atua com a 
unidade de agronegócio em Mato Grosso do 
Sul há 3 anos, mas desde 2000 o Sebrae já 
trabalhava com alguns setores relacionados 
ao agronegócio no Estado. 

Seu propósito é trabalhar de forma es-
tratégica, inovadora e pragmática para fazer 
com que o universo dos pequenos negócios 
no Estado tenham as melhores condições 
possíveis para uma evolução sustentável, 
contribuindo para o desenvolvimento como 

Um exemplo é a parceria com o Governo do 
Estado e com a Central de Abastecimento 
(Ceasa-MS) que elaboraram um mix de 
20 culturas consumidas em Mato Grosso 
do Sul, porém 80% delas vêm de outros 
estados. 

“O produtor rural é um especialista da 
porteira para dentro, porém essa organiza-
ção das necessidades dos consumidores ele 
ainda não consegue enxergar”, define Carlos 

Quando a idade vem chegando o 
produtor rural quer encostar sua 
cabeça e descansar. Trabalhou a 

vida inteira e após seus 60 anos ele quer 
saber de sua aposentadoria, além de uma 
vida mais calma e tranqüila. 

Aqui vai uma alerta: produtores rurais 
precisam pagar o seu INSS – Instituto 
Nacional do Seguro Social. A diretora 
financeira da Federação de Agricultura e 
Pecuária de Mato Grosso do Sul, Lizete 
Brito explana a sua preocupação em relação 

ALERTA: PRodUToR RURAL E sUA APosEnTAdoRIA 

Gerente de Agronegócios do Sebrae Carlos  do Valle

um todo.
Segundo o gerente da Unidade de 

Agronegócios de Mato Grosso do Sul, 
Carlos Alberto Santos do Valle, o Sebrae faz 
um intercâmbio entre produtores de uma 
mesma região. Carlos exemplifica o caso 
de Três Lagoas; “um grupo de apicultores 
está usufruindo das florestas do Grupo 
Votorantin, cultivando abelhas, fazendo o 
processamento do mel e tendo o seu retorno 
financeiro, apenas com intercâmbio entre 
os produtores rurais”, afirma. 

O gerente lembra que dentro dos 
municípios onde o Sebrae atua os téc-
nicos definem territórios para trabalhar, 
direcionando todos os setores da empresa 
com projetos já estruturados e testados. 
“Esses projetos estão sendo trabalhado 
na área de apicultura, pecuária de leite, 
cultivo de florestas, psicultura, ovinoca-
prinocultura e orgânicos (Projeto PAIS 
– Produção Agroecológica  Integrada 
Sustentável)”. 

Outro papel importante do Sebrae é 
interpretar quais são as possíveis culturas 
que podem ser implementadas no Estado. 

sEbRAE CRIA oPoRTUnIdAdE E AjUdA no 
CREsCIMEnTo do AGRonEGóCIo EM Ms

Foto: Divulgação

Para os produtores que buscam melhorar o 
gerenciamento da sua empresa, o Sebrae tem para 
cada área, uma estrutura

explicando que o Sebrae tramita como um 
indutor de organização e gestão.

Outra função do Sebrae é a fazer a união 
dos grupos, fortalecendo seus vínculos. “Os 
grupos não eram unidos, porém a institui-
ção começou a se envolver, capacitando 
esses grupos, até que vários deles chegaram 
em um nível de organização que foram leva-
dos à OCB (Organização das Cooperativas 
Brasileiras) – hoje alguns deles possuem até 
uma Cooperativa.

Porém o Sebrae não fornece assistência 
técnica – “trabalhamos com o gerenciamen-
to da propriedade e buscando parceiros nas 
áreas mais técnicas como cursos, palestras, 
orientações, entre outras necessidades do 
produtor rural”, pontua Carlos. Ele esclarece 
que depois de ser orientado por uma equipe, 
esse mesmo produtor será acompanhado 
por um técnico que comprovará se a técnica 
aplicada está dando algum retorno - “atu-
amos com o olhar mais de gestor mesmo”, 
completa. 

nOvIdAdEs - Ainda para esse ano 
o Sebrae juntamente com o Ceasa estão 
estudando as potencialidades de se obter 
flores e frutas no entorno de Campo Gran-
de. “Precisamos da parceria do Governo 
Municipal, Estadual além das entidades 
de classe para fomentar essas atividades 
por que o mercado consumidor está ai”, 
finaliza Carlos.

a falta de informação, pois todo produtor 
rural paga uma taxa ao INSS de 2,3% pe-
los seus produtos agropecuários que são 
comercializados. 

“Como o produtor comercializa diu-
turnamente ele chega a conclusão que está 
em dia com a Previdência Social, mas não 
está”, garante Lizate, lembrando que o fato 
dele recolher o INSS em nota e também ao 
pagar seus funcionários, não dá o direito 
automático para ser beneficiário da previ-
dência social. 

“Faço um alerta: Se você é produtor rural 
e tem empregados o recolhimento do INSS 
não é para você. Você, obrigatoriamente terá 
que recolher em seu nome para ter direito de 
se aposentar pela previdência social.  Se você 
é produtor rural e trabalha em suas terras, 
você precisa ter documentos que comprove 
essa atividade rural”, assegura Lizete.

Segundo advogada da Famasul, Ana 
Cecília Pires Pereira, existem dois tipos de 

segurados da Previdência Social: o contri-
buinte individual e o segurado especial. “Os 
contribuintes são as pessoas que trabalham 
por conta própria e possuem um carnê; e os 
segurados especiais são os trabalhadores ru-
rais, que produzem individualmente ou em 
regime de economia familiar, sem utilização 
de empregados”, explica a advogada. 

Ana Cecília esclarece ainda que os se-
gurados especiais, ao chegarem nos seus 60 
anos (homens) e 55 (mulheres) precisam 
comprovar, no mínimo, 15 anos de atividade 
rural, levando ao INSS a documentação que 
confirme o seu exercício. “Esse produtor 
terá sim direito a aposentadoria e receberá 
um salário mínimo”. 

Porém Lizete lembra para que os direitos 
dos produtores rurais sejam válidos eles 
precisam organizar seus documentos. “O 
produtor se prejudica muito porque tem 
pouco cuidado com papéis, documentos 
e seus pagamentos. Ele precisa ter mais 

organização para guardar a documentação 
porque lá na frente ele terá que apresentar 
boa parte para ao INSS”, alerta. 

Como se tornar um segurado, segun-
do o Inss:

Contribuinte individual – deve, obri-
gatoriamente, se inscrever e pagar mensal-
mente as contribuições;

segurado especial – é necessário 
comprovar o exercício de atividade rural 
com os documentos, informados na Pre-
vidência Social;

Empregado – basta estar trabalhando 
e ter a carteira de trabalho assinada;

Empregado doméstico – além da car-
teira de trabalho assinada, deve comprovar 
o pagamento das contribuições.

O INSS lembra que todas as aposenta-
dorias só serão pagas, após comprovada o 
tempo de contribuição. Qualquer dúvida 
você pode ligar gratuitamente para 135 ou 
acessar www.previdencia.gov.br

Para não levar um 
susto no final da vida 
procure se informar 
para receber sua 
aposentadoria
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Médico veterinário, Mail Bandeira

EsTAção dE MonTA bEM oRGAnIzAdA é 
GARAnTIA dE LUCRos, dIz vETERInáRIo

Os pecuaristas estão se pre-
parando para um dos perío-
dos mais importantes para 
a garantia de bons lucros 
no ano seguinte. Trata-se 

do período de estação de monta, que no 
Mato Grosso do Sul ocorre normalmente a 
partir do mês de novembro, que se for bem 
organizado se torna peça fundamental para 
o controle do rebanho, não só em natalidade, 
mas também em rentabilidade.

     Este momento do ano que o pro-
dutor concentra o período de reprodução 
ocorre normalmente nos meses de maior 
luminosidade e altas temperaturas (verão), 
e varia de três a seis meses a colocação de 
touros na vacada (monta natural). Este 
sistema organizacional concentra os nas-

Em meados de outubro os produtores 
do município de Chapadão do Sul 
receberão a Feria do Produtor. A 

obra, lançada em abril pela Administração 
Municipal, tem investimentos no valor de 
R$ 298.900,00, e terá 898,40 m².  

No novo espaço serão construídos 19 
boxes, com tamanho 4,00 x 4,30, todos 
dotados de infra-estrutura como água e 
energia para os vendedores, oferecendo 
maior comodidade, tanto pra os exposi-
tores, como para os visitantes, que terão 
espaço para circulação dentro da feira. 

Segundo o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e do Meio Ambiente José 
Pereira Quirino a obra está substituindo a 
antiga feira. “Os produtos dos pequenos e 
médios produtores poderão ser comercia-
lizados na feira, como frango caipira, carne 
de porco, arroz, feijão, verduras entre outras 
mercadorias produzidas na região”, declara 
o secretário. 

Quirino lembra que os produtores 
não pagarão nada para comercializar seus 

cimentos, o manejo passa a ser de uma 
vez só, é possível formar lotes uniformes, 
o período de desmame é no mesmo entre 
outras vantagens.

     O médico veterinário, Mail Bandeira, 
alerta que é preciso alguns cuidados para 
garantir uma boa taxa de concepção, sendo 
uma das principais a boa qualidade corporal 
e nutricional das fêmeas que precisam ter 
bom estado de carcaça para a prenhês. “É 
no período de estação de monta que os 
pecuaristas apostam suas fichas na prepa-
ração dos lotes de bezerros que serão co-
mercializados no ano seguinte. O primeiro 
passo para isto é que as suas mães estejam 
suplementadas”, destaca.

     Mail Bandeira explica que além de 
manter um controle sobre os nascimentos, 
uma estação de monta planejada é impor-
tante para manter a vitalidade dos touros. 
“Se o pecuarista deixar os touros o ano 
inteiro com as vacas ocorre um desgaste 
dos machos. Por isso, é melhor colocar em 
determinados períodos.”

     No Mato Grosso do Sul normalmente 
a estação de monta ocorre no verão, mas tem 

produtos na feira. “Não haverá nenhuma 
cobrança de taxas ou coisa parecida. Po-
rém todos terão que fazer uma um curso 
de padronização, manipulação e higiene 
dos alimentos e todos terão que atender 
as normativas da Prefeitura”, garante o 
secretário.

Já o prefeito de Chapadão do Sul, Jo-
celito Krug, afirmou que essa feira ajudará 
na integração com outros municípios, além 
de uma forma de lazer para a população. 
“As pessoas precisam saber a origem dos 
alimentos que consomem. Assim, além de 
valorizar o homem do campo, saberemos 
quem e de onde a fruta, verdura ou mesmo 
a carne vem”, acredita. 

Jocelito espera que a feira ajudará tam-
bém na economia da população, pois não 
haverá nenhum intermediário. “Além de 
levar para a sua mesa produtos frescos o 
consumidor não pagará nada a mais, não 
tendo atravessador entre as negociações. 
Será o produtor negociando diretamente 
com o consumidor final”, pontua.

algumas propriedades que fazem também a 
de outono como, por exemplo, em Bonito 
e Camapuã.

     Inseminação – Além da monta na-
tural, o pecuarista também pode utilizar a 

ChAPAdão do sUL EnTREGA 
FEIRA do PRodUToR

ACRIssUL REALIzA A 12° 
FEIRA do REPRodUToR

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Se o pecuarista deixar 
os touros o ano inteiro 
com a vacada há 
desgaste

A 12° edição da Feira de Repro-
dutores, promovida pela Asso-
ciação dos Criadores de Mato 

Grosso do Sul (Acrissul) acontecerá entre 
os dias 20 a 28 de setembro. 

Em nove dias, a Feira do Reprodutor 
de 2008 vai oferecer nove leilões. São 
animais selecionados para corte, leite e 
cabeças direcionadas para cruzamento 
industrial justamente na estação de 
monta. 

O evento começa no dia 20 e vai até 
28 de setembro nos tatersais I e II da 
Acrissul.

Segundo dados da Acrissul o fa-
turamento da 12ª edição da Feria de 
Reprodutores deve superar em 40% a do 
ano passado. Em 2007 o evento faturou 
cerca de R$ 4 milhões. 

Programação - De acordo com a 
programação, o primeiro leilão será 
dia 20 de setembro, ao meio-dia com o 

Leilão BR Texas e Convidados, da Lei-
loboi. O certame será transmitido pelo 
Canal do Boi. No domingo (21), também 
ao meio-dia, é a vez de leilão da Raça 
Nelore, da Leiloboi. A transmissão será 
pelo Shop Mix.

A Trajano Silva comanda na segunda-
feira (22) às 19 horas o leilão Braford. 
No mesmo dia, às 20 horas, a Leiloboi 
realiza o Terras do Nelore, que será 
transmitido pela Shop Mix. O leilão de 
corte da Leilogrande será na terça-feira 
(23) às 19 horas.

 Sexta-feira (26) é a vez do leilão 
Nelore Mocho MS, promovido pela 
Leiloboi às 20 horas e transmitido pelo 
Shop Mix. No mesmo dia acontece no 
Leilão de Corte Aniversário Leilosat, 
no tatersal 2. 

A feira termina com leilão Bonsma-
ra, promovido às 14 horas pela Trajano 
Silva Leilões.

inseminação artificial. Ou seja, é aplicado 
um hormônio nas vacas para que tenham 
cio numa mesma época, que tecnicamente 
é denominada de Inseminação Artificial em 
Tempo Fixo (IATF).
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EsTAdo é REFERênCIA qUAndo o AssUnTo é
sIsTEMA dE Tv voLTAdo Ao AGRonEGóCIo

Jornalista Karina Maia comanda um dos programas 
de grande audiência do Canal do Boi

As televisões voltadas para o 
setor do agronegócio, aces-
síveis por internet, parabóli-
ca e TV a cabo, se tornaram 
importantes ferramentas 

para o setor de agronegócios. Em Campo 
Grande está sediado o maior representante 
do setor televisivo voltado para o público 
produtor, que é o Sistema Brasileiro do 
Agronegócio (SBA), composto pelo Canal 
do Boi, Agro Canal e Novo Canal.

Os sistemas direcionados para o 
produtor rural fogem aos padrões ame-
ricanos televisivos, onde as informações 
são repassadas apenas de forma curiosa 
e superficialmente. Nos canais rurais os 
temas apresentam volume de informações 
específicas com uma didática e ritmo muito 
próprios.

O fato da maioria dos brasileiros te-
rem vindo do campo, ou seja, o Brasil ser 
fruto de uma colonização com produtos 
agrícolas, a essência rural é muito presente 

no cotidiano das pessoas. Isto faz com 
que mesmo telespectadores que não são 
do setor de agronegócios têm assistido 
cada vez mais os canais voltados para o 
setor rural.

Luiz Crosara Júnior, gerente operacio-
nal do SBA, explica que Campo Grande se 
transformou em pólo televisivo voltado 
para o agronegócio, sendo o Canal do 
Boi o precursor. “O grande sucesso está 
baseado no modelo de negócio, enquanto 
televisão. Ele nasceu de um empresário 
que veio do meio rural que construiu uma 
ferramenta para expandir o mercado que 
trabalhava”, explica sobre o Canal do Boi. 
Embora o SBA seja uma ferramenta para 
o agronegócio, também há opções de en-
tretenimento como é o caso do programa 
Tecnologia e Produção, apresentado pela 
jornalista Karina Maia. Trata-se de um 
projeto em parceria com a Embrapa que 
mostra novidades num modelo técnico 
aliado com entretenimento. Karina des-
taca que o fato do SBA estar disponível 
para ser acessado via internet globaliza 
as informações geradas no Brasil. “Outro 
adia recebemos um email de uma pessoa 
que mora em Portugal. Ela tinha assistido 
a um dos programas e ficou em dúvida e 
entrou em contato conosco”, revela.

Os canais de televisão denominados 

terrestres não são vistos como concorren-
tes pelas  tv´s voltadas para o setor rural, 
mesmo o sistema aberto ter muito mais 
abrangência. Como o público é diferen-
ciado, a programação de entretenimento 
também foca a prestação de serviços e 
outros produtos que não são rurais. “Não 
podemos esquecer que o homem do 
campo é comum: também compra jóias, 
carros, artes, consome internet”, diz Luiz 
Crosara Júnior.

A tendência é que o SBA cresça ainda 
mais em representatividade. Atualmente 
possui 11 unidades móveis novas, está 
construindo um centro de TV com seis 
estúdios em sete mil metros de área cons-
truída; aquisição de novos equipamentos, 
além de estar se preparando para ir para o 
sistema HD TV, nos próximos anos.

O Shop Mix, que a partir de outubro 
passa a ser Agromix, é outra opção de TV 
voltada para o setor do agronegócio. Há 
três anos fundada em Campo Grande, a TV 
se prepara para levar sua programação para 
mais de 230 municípios brasileiros.

O diretor técnico da Shop Mix, Flávio 
Fontoura, revela que a emissora pode ser 
acessada atualmente via cabo e internet, 
porém, em breve vão para o satélite NSS-
806, Brasil Sat e Brasil Sat 2, tudo em 
sistema digital. 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Os sistemas 
direcionados para o 
produtor fogem aos 
padrões americanos
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Os produtores de soja já po-
dem informar a Agência Es-
tadual de Defesa Sanitária 
Animal e Vegetal (Iagro, so-
bre a área plantada e quais 

cultivares vão plantar na safra 2008/2009, 
por meio do site www.iagro.ms.gov.br, no 
link “produtor de soja cadastre aqui”.

Quem procurar com mais antecedência, 
mais cedo poderá começar a plantar safra 
de verão da soja. A procura antecipada 
também vai resultar numa colheita ante-
rior aos demais produtores que adiarem 
o cadastro.

A gestora de Defesa Vegetal da Iagro, 
Glaucy da Conceição Ortiz, explica que 
Mato Grosso do Sul está no período deno-
minado de vazio sanitário, onde não se pode 
cultivar soja nem tigüera (broto de soja) 
nas suas propriedades. O objetivo é isolar o 

aproximadamente R$ 13 mil.
Os agricultores que tiverem dúvidas 

quanto ao cadastramento das áreas podem 
ligar no telefone: 0800-647-2788.

O produtor que mais cedo informar a Agência poderá começar o plantio com mais antecedência

a soja remanescente da última safra. Caso 
haja recusa, o fazendeiro pode ser multado 
mais duas vezes, triplicando o valor inicial 
de 1000 Uferms, que hoje chega a cifra de 

PRodUToREs dE sojA já PodEM InFoRMAR
IAGRo sobRE PLAnTIo E áREA CULTIvAdA

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.comQuem não informar e 
for flagrado cultivando 
soja vai pagar multa

fungo que provoca a ferrugem asiática
Por meio da Lei 3.333 de 2006, foi 

adotada a medida cultural de não se 
plantar soja no período que vai de 1º 
de Julho a 30 de Setembro, de cada ano. 
Caso o agricultor descumpra a determi-
nação ou os técnicos encontrem tigüera 
proveniente de safra passada é multado. 
Além de MS, outros oito Estados (Mato 
Grosso, Maranhão, Paraná, Goiás, Bahia, 
Tocantins, São Paulo e Minas Gerais) 
também adotaram o período de proibição 
do cultivo da soja.

MulTAs - O descumprimento do vazio 
sanitário já gerou 188 multas em proprieda-
des rurais de Mato Grosso do Sul. Um novo 
levantamento será apresentado a partir 
desta semana, já que o mesmo representa 
dados mensais.

Segundo a Iagro, das 188 multas 
aplicadas, 64 foram por áreas em que foi 
localizada a tigüera (broto da soja) e as 
124 restantes não estavam cadastradas, o 
que representa quase 66% das autuações. 
Nos casos em que é encontrada a tigüera, 
o produtor é multado e obrigado a destruir 
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Campo Grande, embora tenha inú-
meras pequenas propriedades no 
perímetro urbano e boas terras 

para cultivo, ainda compra 80% de toda sua 
demanda por hortigranjeiros. A maioria das 
frutas, legumes e verduras são compradas 
em São Paulo e na região sul do País e 
trazidos para a Central de Abastecimento 
de Mato Grosso do Sul (Ceasa), onde é 
revendida.

A Ceasa é o grande entreposto de 
hortigranjeiros, localizada no bairro Nova 
Bahia, em Campo Grande. A estrutura, 
inaugurada em 7 de julho de 1979, abriga 
44 permissionários e aproximadamente 300 
produtores que fazem a comercialização 
dos hortigranjeiros. Mesmo com toda sua 
tradição como ponto de venda no atacado, o 

espaço espera o momento em que a maioria 
dos produtos seja crioula. 

Para tentar rever o quadro de depen-
dência dos mercados externos, no final do 
ano passado aconteceu um seminário onde 
foram traçadas algumas estratégias para 
fortalecer a produção local e também em 
municípios do interior. A principal delas foi 
a definição de uma lista com 13 produtos 
bastante consumidos mas quase não pro-
duzidos aqui em grande escala (maracujá, 
repolho, citrus, abacaxi, goiaba, tomate, 
pimentão, beterraba, couve, melancia, 
cenoura, abóbora e banana), além de ou-
tros sete (pepino comum, pepino japonês, 
mandioca, quiabo, vagem, berinjela e alface) 
com pequena produção interna.

Segundo o presidente da Ceasa, Natal 

CEAsA MIsTURA TRAdIção E bAIxA dEMAndA
dE PRodUTos CULTIvAdos EM CAMPo GRAndE

CAMPo GRAndE PRodUz MAIs dA METAdE 
dAs RIqUEzAs dE MATo GRosso do sUL

Campo Grande é de grande 
importância para o setor do 
agronegócio no Mato Grosso 
do Sul. A história do muni-
cípio já começou com um 

dos desbravadores, José Antônio Pereira, 
chegando com sua família transportando 
sua modesta mudança em carros de boi. 
Daí, talvez, tenha começado a primeira 
manifestação histórica que honraria o 
título de “Capital da Pecuária Brasileira”, 
proposto pelo vereador Edil Albuquerque, 
por meio de projeto que se transformou na 
Lei nº 4.145/04.

Campo Grande respira o agronegócio 
e começa demonstrar ares de potencial 
para agroindústria. Para se ter uma idéia 
da importância econômica, a cidade é 
responsável por 52% do Produto Interno 
Bruto do Estado, ou seja, mais da metade 
de toda riqueza produzida.

O superintende do Sebrae-MS, Claudio 
Mendonça, destaca que a Capital propor-

ciona a integração dos pequenos e grandes 
empreendimentos. . Um exemplo é a capaci-
dade de abates que os frigoríficos instalados 
na cidade têm. “O interior produz muito, 
mas é na Capital onde, praticamente tudo, 
se transforma”, diz

O secretário estadual de Meio Ambien-
te da Ciência e Tecnologia, João Carlos 
Sobrinho, destaca o potencial da Capital 
para o agronegócio. “Campo Grande é um 
cenário de oportunidades e bons negócios, 
com qualidade de vida assegurada. Nossas 
potencialidades de capital do agronegócio 
brasileiro agregam valor também para 
nossas vocações para o fomento e desen-
volvimento a um emergente, moderno e 
competitivo setor industrial e comercial, 
bem como de turismo e de negócios”.

Limítrofe com as cidades de Jaraguari, 
Rochedo, Terenos, Nova Alvorada do Sul, 
Ribas do Rio Pardo e Sidrolandia; Campo 
Grande se destaca em algumas produções 
agropecuárias no Estado. A cidade é a maior 

produtora de manga, segunda maior em 
ovos de codorna, lã, mel de abelhas, ma-
mão, tangerina, batata doce e uva. Terceira 
no Estado na produção de leite, possui o 
sexto maior rebanho de eqüinos e suínos, 
oitava produtora de sorgo e décima maior 
produtora de ovos de galinha.

Campo Grande passa por um importan-

te processo de industrialização, inclusive 
está prevista para até maio do ano que vem 
a conclusão das obras de infra-estrutura do 
Terminal Intermodal de Cargas e do Centro 
de Logística Industrial e Aduaneiro, que 
se apresenta como grande suporte para o 
entreposto de mercadorias. A construção 
começou em janeiro deste ano.

Tributo aos pioneiros, localizado próximo ao Horto Florestal, é uma das demonstrações que a Capital é rural

O poder de integração entre os demais municípios 
e agregação aos produtos faz da Capital um 
potencial

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Baglioni Meira Barros, Campo Grande 
tem condições de suprir sua demanda 
interna, porém é preciso que os pequenos 
produtores e assentados tenham noção 
de mercado. Ele aponta como uma das 
causas da importação de hortigranjeiros 
a falta de tomada de rumo dos produto-
res, pois ficam oscilando culturas e não 
sondam as necessidades do consumidor. 
“A conquista do mercado se dá com pro-
dutos de qualidade, preços competitivos 
e, principalmente, constância de oferta. 
Tem gente que quer produzir uma vez 
ao ano e ganhar espaço. Não é assim que 
funciona”, explica.

Natal Blagioni analisa a produção em 
Campo Grande e dá como dica para peque-
nos produtores a insistência em uma ou duas 

culturas e que produzam em grande escala. 
“Os assentados e quem mora na periferia 
pode cultivar e ir pessoalmente vender seu 
produto na Ceasa, por estarem perto. Fa-
zendo isto, vão fortalecer a produção local, 
empregar sua própria família e até terceiros 
e ainda tem garantia de venda”.

Para quem mora em outros municípios e 
quer mandar a produção para a Capital deve 
primeiro definir as culturas que deseja se 
firmar, pois, assim, é possível, por exemplo, 
a Agência de Desenvolvimento Agrário e 
Extensão Rural (Agraer), enviar técnicos 
para dar orientação de como produzir 
em grande escala e com qualidade. Natal 
Baglioni exemplifica dois assentamentos 
de Bodoquena que decidiram por plantar 
abóbora cabotiá e maracajá.     



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 17

Uma preocupação para os 
pecuaristas de Mato Grosso 
do Sul é o aumento da pro-
dução da cana-de-açúcar e 
a plantação de eucaliptos 

e, conseqüente a diminuição da pecuária. 
Porém os rebanhos não deixarão de existir, 
o Ciclo do Gado que se iniciou no século 
XVII, nunca se extinguirá.

Famílias tradicionais do estado vivem 
hoje em Campo Grande como a Corrêa da 
Costa, Leite de Barros, Barbosa, Azambuja 
e a Família Coelho, cujo patriarca foi Lau-
cidio Coelho, responsável pela formação da 
primeira cadeia da carne bovina no Estado 
e a sua quarta geração continua seguindo 
seu pioneirismo sendo referência em me-
lhoramento genético em todo país. 

Campo Grande é a maior praça refe-
rência de comércio de bezerros do Brasil. 
Além disso, a Capital Morena detém o maior 
parque industrial da carne que se conhece. 
São feitos, diariamente, 10.000 abates por 
dia – fato inédito na América do Sul. 

Fazendo uma comparação à Mato Gros-
so do Sul, em Campo Grande o número de 

abates fica em 60% do montante total do 
Estado, que tem uma matança por dia de 
18.000 animais. Segundo dados técnicos 
da Acrissul a abertura do Friboi e Bertin, 
juntos, serão aproximadamente 7.000 em-
pregos diretos e 15.000 indiretos. A geração 
desses empregos movimentará dinheiro 
na cidade, aumentando a capacidade do 
comércio e também de outros setores.

O Grupo JBS-Friboi possui a maior 
unidade de industrialização de carne para 
exportação situado em Campo Grande e 
esta carne tem destino certo, o mercado 
internacional. 

Já o Grupo Bertin investiu e construiu 
o maior complexo frigorífico da América 
Latina - o segundo maior do mundo, ten-
do capacidade para abater 3,5 mil cabeças 
por dia. O complexo compreende ainda a 
construção de um curtume e uma fábrica 
de biodisel de sebo do boi. 

Segundo o produtor rural e presidente 
da Acrissul (Associação dos Criadores de 
Mato Grosso do Sul), Laucído Coelho Neto, 
a perspectiva é que até o final do ano com 
a abertura dos novos frigoríficos Campo 
Grande se torne referência na praça de boi 
gordo no país. “Não podemos esquecer o 
trabalho que alguns pecuaristas fazem 
no Estado, colocando a nossa genética 
como uma das melhores do país”, lembra 
Laucídio que Campo Grande é o Centro 
do Nelore. 

O presidente do Sindicato Rural de Cam-
po Grande, José Lemos Monteiro acredita 
que o agronegócio em Campo Grande é, 

MUsEU dE hIsTóRIA do PAnTAnAL EsTá dE PoRTAs AbERTAs

PRAçA dE boI GoRdo CREsCE nA CAPITAL

A tecnologia ajuda a agregar e melhorar o trabalho dos produtores

Muphan está instalado no prédio Wanderley & Baís

Setor espera abertura 
de dois novos frigoríficos 
para confirmar bons 
resultados no mercado 
de boi gordo

taticamente, uma coisa só. “Campo Grande 
representa muito para a economia do Esta-
do. A produção acontece em outras cidades, 
porém é em Campo Grande que os produtos 
são comercializados, drenados e mandados 
para outros Estados ou até mesmo para fora 
do País”, potencializou o presidente. 

A Capital Morena é consolidada tam-
bém como a segunda maior bacia leiteira 
do Estado. Segundo José Lemos Monteiro 
grande parte do leite captado em Campo 
Grande é consumido na capital e o exce-
dente é enviado para o consumo de outras 
cidades do Estado e também exportado 
para outros estados do Brasil.

TurIsMO dIfErEnCIAdO – O 
turismo rural está preenchendo uma lacuna 
no mercado de turismo na cidade e atender 
essa demanda de lazer diurno nos fins de 
semana. No setor de negócios acontece 
um dos mais importantes eventos agrope-
cuários do Centro-Oeste, a Expogrande, 
que gera cerca de 8 mil empregos diretos e 
indiretos durante as duas semanas de Expo-
sição. A Expogrande é a segundo exposição 
mais antiga do Brasil e uma das maiores 
do país. Esse ano a feira movimentou R$ 
146 milhões em negócios, representando 
um crescimento de 24,7% em relação à 
Expogrande 2007. 

O Museu de História do Pantanal 
- Muhpan, em Corumbá - MS, 
inaugurado em meados de agos-

to, é uma viagem pelos oito mil anos da 
ocupação humana do Pantanal. 

O Pantanal, a planície inundável 
mais extensa do mundo, é também um 
dos ecossistemas mais ricos em biodi-
versidade de flora e fauna. Riqueza que 
se estende a sociobiodiversidade deste 
paraíso ecológico. 

Abrigado no casarão Wanderley 
& Baís, em frente ao Rio Paraguai, o 
Muhpan retrata a identidade pantaneira 
e funciona como um organismo vivo 
da história, contrastando artefatos pré-
históricos com alta tecnologia. 

O edif ício, construído em 1876 no 
Casario do Porto - na época em que 

Corumbá era o terceiro mais importante 
porto fluvial da América Latina – tem mais 
de 1.500 metros quadrados e foi restaurado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico Ar-
tístico Nacional (Iphan), através do Projeto 
Monumenta. 

Com recursos cenográficos e tecno-
lógicos, a história do Pantanal é contada 
de maneira lúdica, didática e interativa. A 
viagem começa em um túnel de imersão, 
onde são projetadas imagens e trechos da 
poesia de Manoel de Barros em um corredor 
de espelhos. Seguindo pela sala Os Panta-
nais, o visitante encontra uma canoa Guató, 
uma forte referência ao assoreamento do 
Rio Taquari, fotos e mapas que retratam 
as sub-regiões do Pantanal. 

A visita segue pela pré-história no andar 
seguinte, onde fósseis e fragmentos arque-

ológicos retratam os primeiros vestígios 
humanos na região. O acervo arqueoló-
gico é formado por objetos coletado em 
pesquisas recentes, prima nos primeiros 
módulos - a partir deles que se deduz 
toda informação social. 

Datado em aproximadamente 6.000 
anos antes de Cristo o registro do sítio 
de Ladário é o ponto de partida da his-
tória pantaneira contada no Muhpan. 
Das sociedades de caçadores coletores, 
passa-se às dos agricultores ceramistas, 
construtores de aldeias, mostrando-se 
toda a variedade de produção cerâmica 
que restou como testemunha. 

Sobressai, nesse conjunto, a estatueta 
cerâmica que, por sua gracilidade, foi 
oportunamente chamada “a Vênus do 
Pantanal”.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Divulgação
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Os resultados positivos da destinação 
final de embalagens vazias no país 
são fruto de ações conjuntas de 

agricultores, indústria fabricante, canais de 
distribuição, cooperativas e o poder público. 
Toda a cadeia produtiva mostra a evolução de 
um sistema que se tornou referência mundial 
no assunto. Hoje existem 375 unidades de 
recebimento de embalagens em todo o país, 
entre postos e centrais. 

No primeiro semestre de 2008 as uni-
dades de recebimento de todo o Brasil 
encaminharam para o destino final (reci-
clagem ou incineração) 14,5 mil toneladas. 
Esse volume representa um crescimento de 
8,8% em relação ao mesmo período do ano 
passado, quando foram destinadas 13,3 mil 
toneladas. Apenas em julho, 2,4 mil tonela-
das foram retiradas do meio ambiente.

Em Mato Grosso do Sul, no primeiro 
semestre de 2008, as centrais de recebi-
mento encaminharam para o destino final 
944 toneladas - 3 toneladas a mais do que 
no ano passado (941 toneladas). A fiscali-
zação dessas embalagens é exercida pela 
a Agência Estadual de Defesa Sanitária 
Animal e Vegetal (Iagro), Instituto de Meio 
Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), 
o Ministério Público Estadual, através das 
Promotorias de Meio Ambiente e pelo 
Conselho Estadual de Agrotóxicos (CEA) 
ligado a Secretaria Estadual de Produção 
e Turismo (Seprotur). No Estado há 08 
unidades em funcionamento: de Dourados, 
São Gabriel D’ Oeste, Maracaju, Chapadão 
do Sul, Ponta Porã, Rio Brilhante, Naviraí, 
Campo Grande, Caarapó, Sidrolândia, Três 
Lagoas, Fátima do Sul e Laguna Caarapã.

EMbALAGEns 
TóxICAs E sEU 
dEsTIno FInAL

Aproximadamente 18 anos 
atrás os consumidores esta-
vam acostumados a voltarem 
do mercado com sacolas bio-
degradáveis, as tradicionais 

sacolas de papelão – e quando o produto 
era pesado demais, entravam em cena as 
sacolas de feira.

O problema das sacolas plásticas é 
mundial, já que elas demoram até 400 
anos para se desintegrar. Dez por cento do 
lixo brasileiro são de sacolas plásticas. Em 
média, cada brasileiro consome 19 quilos 
de sacolas plásticas por ano. Países como 
Alemanha, Dinamarca e várias cidades 
americanas já proibiram o uso de sacolas 
nos supermercados. Recentemente, a China 
baniu a sacola plástica nos supermerca-
dos – eles usavam em média um bilhão de 
sacolas por dia.

Preocupado com a questão ambiental 
em Campo Grande o vereador Edmar Neto 
apresentou no começo deste ano, o Projeto 
de Lei que dispõe sobre a substituição das 
sacolas de plásticos pelas biodegradáveis. 
Segundo o parlamentar essa troca tem o 

objetivo de diminuir o impacto causado ao 
meio ambiente. 

“As sacolas plásticas são distribuídas 
em grande escala em quase todos os es-
tabelecimentos comerciais e é um dos 
grandes poluentes de nossos rios, córregos 
e causadoras das enchentes, pois entopem 
os bueiros da cidade”, declara.

São aproximadamente 10 milhões de 
sacolas plásticas distribuídas mensalmente 
em todas as redes de supermercados no 
Estado. Segundo a diretora executiva da 
Agência de Desenvolvimento de Campo 
Grande (ADCG), Edna Antonelli, a grande 
parte dessas sacolas são retiradas do lixão e 
vendidas para as empresas de reciclagem. 

“As pessoas precisam se conscientizar e 
separar seus lixos dentro de casa para que o 
trabalho dos catadores seja facilitado. Assim 
esses produtos teriam melhor valor agrega-
do para a sua venda”, explica. Edna conta que 
as empresas de reciclagem compram dos 
catadores essas sacolas e transformam em 
sacos de lixo (pretos e azuis) e também em 
mangueiras. “Hoje são aproximadamente 
3.500 pessoas que vivem da reciclagem na 
Capital”, finaliza. 

É preciso que a população tenha conhe-
cimento de que a coleta seletiva é uma al-
ternativa ecologicamente correta, prolonga 
a vida útil dos aterros sanitários e deixa o 
nosso meio ambiente menos contaminado. 
Mas isso só será possível com a participação 
de toda a sociedade: a educação nas esco-
las, a implementação de políticas públicas, 
como projetos igual ao Programa Reciclar, 
além do apoio da iniciativa privada. 

Consciência - Algumas redes de su-
permercados de Campo Grande já estão 
adotando o uso das sacolas retornáveis 
como alternativa para substituir as sacolas 
plásticas. 

São sacolas de TNT, material mais 
resistente que as sacolas tradicionais de 
plástico. Essas sacolas estão surgindo atra-
vés de trabalhos voluntários, criadas por 
comunidades carentes. 

Os supermercados fornecem a matéria 
prima (sacolas de cebolas e batatas) e pagam 
pela mão de obra. 

Porém todos os supermercados pro-
curados pela redação do Jornal Agroin 
afirmaram que o custo das sacolas biode-
gradáveis (papelão) é alto e não satisfaz o 
consumidor. 

sACoLAs PLásTICAs: UM PRobLEMA 
MUndIAL qUE CoMEçA sER REsoLvIdo

Sacolas retornáveis ajuda na conservação da natureza

Fotos: Fernanda Barros / Agroimagebank.com

Donas de casa que 
vão ao supermercado 
aproveitam as sacolas 
plásticas para jogar o 
lixo sem saber o mal 
que o plástico faz ao 
meio ambiente
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Governador André Puccinelli e o presidente da LDC, Christophe Akli

A Tecnologia na Cadeia Produtiva de 
Cana-de-açúcar em Mato Grosso 
do Sul foi o assunto do segundo 

congresso sobre o assunto (Canasul), que 
aconteceu nos dias 22 e 23 de agosto em 
Campo Grande. As mudanças econômicas, 
geopolíticas, sociais e internacionais que 
o cultivo da cana podem trazer foram os 
principais assuntos do evento.

O ex-ministro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento e coordenador do Centro 
de Agronegócios da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), Roberto Rodrigues, aposta 
no potencial do bagaço da cana-de-açúcar 
para geração de agroenergia.

 “Os países pobres terão chances de 
crescimento e a cana trará uma mudan-
ça geopolítica para o mundo. Os locais 
propícios para a plantação da cana estão 
justamente entre os trópicos, onde estão 
países pobres”, destacou.

CAnA-dE- AçúCAR oFERECE 
InúMERAs vERTEnTEs EConôMICAs

Empreendimento 
é oportunidade de 
diversificação da 
produtividutividade

CIdAdEs RECEPToRAs dE UsInAs 
PRECIsAM sE PREPARAR

LdC bIoEnERGIA InAUGURA UsInA dE 
AçúCAR E ETAnoL EM RIo bRILhAnTE

A maioria dos municípios onde estão 
sendo instaladas usinas sucroal-
cooleiras não está se preparando 

para oferecer estrutura aos trabalhadores 
e diretores que vão se mudar para estas 
cidades. A revelação é do superintendente 
do Sebrae-MS, Claudio Mendonça.

Segundo o superintendente são 
muitas as oportunidades geradas pela 
implantação de indústrias sucroalcoo-
leiras no Estado para as micro e peque-
nas empresas. Porém, grande parte dos 
setores que estão diretamente ligados a 
prestação de serviços, oportunidades 
diretas e indiretas ainda não desper-
taram para o boom econômico que vai 
acontecer. “Todos podem ganhar, pois 
toda economia destes municípios é 
impactada. Por isso, os atuais prefeitos 
e aqueles que desejam vencer estas elei-
ções já precisam ter em mãos um plano 

para suas cidades, pois será exigida 
mão-de-obra qualificada, habitação, 
saúde, lazer, um comércio forte, entre 
outros setores”, explica.

Claudio Mendonça salienta que ao 
invés de se preparar para atender toda a 
demanda, os setores estão primeiro espe-
rando a instalação para ver se realmente 
a economia vai girar, o que representa o 
risco de empreendedores de outras cida-
des chegarem e atender este público. “As 
pessoas precisam ter em mente que não é 
porque já estão instaladas que as usinas vão 
comprar deles. Este setor é extremamente 
exigente com qualidade e, principalmente 
prazos, até porque têm compromissos com 
exportação”.

O economista lembra que ter capital não 
é suficiente para ter um negócio de sucesso, 
mais importante que isto é ter gente quali-
ficada para fazer este dinheiro render. 

Eliminar mitos como a questão do fim 
dos alimentos por conta da cana-de-açúcar 
também foi apontado por Rodrigues como 
essencial para o desenvolvimento do setor. 
E a última estratégia para o ministro é uma 
estratégia global. “Hoje não temos defini-
do o quanto vamos produzir ou o quanto 
queremos vender”.

Em comparação com a pecuária e pro-
dução de soja e milho, a cana-de-açúcar é a 
melhor opção de investimento com retorno 
a longo prazo.  A avaliação é do pesquisador 
e professor da Universidade Federal do Pa-
raná (UFPR), José Roberto Canziani.

Baixos custos de produção e mão-de-
obra fazem do mercado sucroalcooleiro no 
Brasil um campeão em competitividade. 
Enquanto o Japão gasta 952,40 dólares 
para produzir uma tonelada de açúcar, na 
região centro-sul brasileira o produto custa 
216,05 dólares.

Com a inauguração da Usina 
de Açúcar e Etanol Rio Bri-
lhante – nova unidade do 
grupo francês Louis Dreyfus 
Commodities (LDC), em 21 

de agosto, Mato Grosso do Sul passa a contar 
com 14 usinas sucroalcooleiras e uma capa-
cidade de processamento de 26,2 milhões 
de toneladas de cana-de-açúcar.

O novo potencial instalado prevê uma 
produção anual de 1,2 milhão de toneladas 
de açúcar e 1,4 bilhão de litros de álcool, 
além de empregar 33.650 pessoas em 12 
municípios. 

Oitava unidade do grupo francês no 
Brasil, segunda no Mato Grosso do Sul, a 
LDC Bioenergia é a terceira usina de álcool 
e açúcar do município de Rio Brilhante. 
A primeira, a Passa Tempo, que também 
pertence ao Grupo Louis Dreyfus, foi 
inaugura em 1.986. A outra é a Eldorado, 

inaugurada em 2006, que hoje pertence ao 
Grupo Odebrecht. 

A usina rio Brilhante – empreendi-
mento de R$ 435,7 milhões cuja capacidade 
de moagem é de 4,6 milhões de toneladas 
de cana-de-açúcar – é a terceira unidade 
sucroalcooleira inaugurada no Estado 
esse ano, ao lado das usinas Adeco Agro 

(Angélica) e Central Energética Vicentina 
(Vicentina). Contudo, o governo estadual 
deve inaugurar ainda esse ano outro empre-
endimento, alcançando assim 15 unidades 
em funcionamento. Já para o próximo ano 
a previsão é que outras oito indústrias 
entrem em operação, totalizando assim 23 
empreendimentos desse setor. 

‘Este cluster é o primeiro a ser insta-
lado fora da área tradicional de cultivo e 
processamento de cana, que se concentra 
principalmente no estado de São Paulo. No 
Centro-Oeste, ainda há disponibilidade de 
terra agrícola, o que é uma vantagem com-
petitiva. Também constatamos que tanto o 
conteúdo de sacarose como o rendimento 
da produção de cana no Mato Grosso do 
Sul ( cerca de 90 toneladas por hectare por 
ano) são semelhantes aos de São Paulo”, 
comentou Christophe Akli, presidente da 
LDC Bioenergia.

Para o empresário Rafael Possik, da 
Fazenda Ramalhete, âncora da unidade Rio 
Brilhante, esta nova etapa de desenvolvi-
mento para a região é uma aposta na diver-
sificação da produtividade e uma forma de 
perpetuação patrimonial das terras.

A Louis Dreyfus Commodities foi 
fundada em 1.851 e atua no comércio, 
armazenagem, transporte e exportação de 
commodities agrícolas, tais como: açúcar, 
algodão, café, laranja, milho, soja e grãos. 
Presente em mais de 50 países, a empresa 
possui 75 escritórios ao redor do mundo. 
No Brasil - é sediada em São Paulo, onde 
está presente a mais de 60 anos, gera mais 
de 20 mil empregos e opera quatro fábricas 
de processamento de oleaginosas.

Fotos: Eder Campos / Agroimagebank.com
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voLTA do TREM do PAnTAnAL REPREsEnTA 
UMA GUInAdA no TURIsMo do EsTAdo

A saudade do Trem do Pantanal 
bate forte nas lembranças de 
algumas pessoas que fi zeram 
trechos e possuem lembran-
ças inesquecíveis. 

A diretora-presidente da Fundação de 
Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), 
Nilde Brum, afi rmou que o Trem do Panta-
nal, do trecho que vai de Campo Grande a 
Miranda, deve voltar a operar em maio de 
2009. O trecho que vai até Corumbá ainda 
não tem previsão para a entrega da obra, 
“porém também é uma obra idealizada 
por nós e por nosso Governador André 
Puccinelli”, ressalta.

Nilde declara ainda que o dia correto 
para a viagem inaugural vai depender da 
presença do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. “Lula está cobrando do nosso 
Governador sobre os andamentos do trem, 
por isso acreditamos que o presidente 
virá no lançamento do Trem do Pantanal”, 
acrescentando que a operadora Serra Verde 
Express, pode começar a operar no dia 01 
de maio de 2009. 

O lançamento ofi cial deve acontecer 
durante a Feira de Turismo da Abav (Asso-
ciação Brasileira de Agências de Viagens), 
que acontece de 22 a 24 de outubro no Rio 
de Janeiro

Para a diretora da Fundtur o retorno do 
Trem do Pantanal vai fomentar o turismo 
de Mato Grosso do Sul. “Além do ganho 
para o Estado o Trem está sendo muito 
esperado, transcendendo apenas o sonho 
sul-mato-grossense”. Nilde acrescenta que 
é impressionante como o Trem do Pantanal 
está conhecido internacionalmente. 

“Participei esse ano de uma feira em 
Berlim e uma operadora de turismo me 
contatou para defi nir o começo das via-
gens do Trem do Pantanal, pois turistas 
da Alemanha querem comprar passagens 
para conhecer Mato Grosso do Sul”, co-
memora.

O trem deve operar inicialmente nos fi ns 
de semana com capacidade de transportar 
400 passageiros em seus 7 vagões. “Esta-
mos planejando que o trem saia de Campo 
Grande bem cedo, chegue em Aquidauana 
por volta das 12:00, onde os passageiros 

poderão almoçar na cidade e realizar outras 
atividades até as 15 horas, horário em que 
o trem sairá para Miranda. Lá o trem deve 
chegar às 18 horas”. 

Na volta de Miranda para Campo Gran-
de, o trem deve chegar às 19 ou 19 horas na 
Capital. Nilde diz que tudo isso ainda está 

em estudo, porém o importante é são os ho-
rários compatíveis com os horários de vôos. 
“A empresa responsável prevê a colocação 
de um vagão só para carros e motos, onde 
os passageiros poderão fi car no destino e 
seguirem para outras cidades que não fi cam 
na rota do Trem do Pantanal”.

Dos sete vagões, está previsto a destina-
ção de um com tarifa econômica, no valor 
de R$ 50,00. Outros cinco vagões serão na 
categoria turística, com valor de R$ 75,00 
e um vagão seria executivo, com sala vip e 
serviço de bordo diferenciado, ao preço de 
R$ 120,00. 

Nilde Brum comemora a volta do Trem do Pantanal A partir de maio de 2009 os turistas poderão conhercer um pedaço de Mato Grosso do Sul andando de trem

O Trem do Pantanal 
volta para aquecer o 
turismo no Estado

Foto:DivulgaçãoFoto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Os relógios deverão ser adianta-
dos em uma hora a partir da zero 
hora do dia 19 de outubro de 

2008 até a zero hora do dia 15 de fevereiro 
de 2009. A medida vale para as Regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A previsão do Operador Nacional do 
Sistema (ONS) é que haja uma redução 
entre 4% e 5% na demanda no horário 
de pico, cerca de 2 mil MW. No Sudeste 
e Centro-Oeste, a redução na demanda 
deve chegar a 1.790 MW, o que equiv-
ale a uma cidade com cinco milhões de 
habitantes. Já na Região Sul, a estimativa 
de redução é de 528 MW, sufi ciente para 
abastecer uma cidade de 1,5 milhão de 
habitantes.

O principal objetivo do horário de 
verão é a redução da demanda máxima 
durante o horário de pico de carga do 

sistema elétrico brasileiro. A mudança 
de comportamento dos consumidores 
associado com o retardo do início da 
utilização da iluminação pública reduz 
a coincidência do consumo de energia 
elétrica acarretando queda do con-
sumo nos horários de pico 
no Sistema Interligado 
Nacional (SIN).

Além do Distri-
to Federal, a medida 
abrange os mesmos estados 
dos últimos dois anos: Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul. Essa abrangência 
é explicada pelo fato de ser possível um 
aproveitamento mais efi ciente da luz solar 
nessa época do ano nesses estados.

hoRáRIo dE vERão CoMEçA no dIA 19 dE oUTUbRo


