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Produtores do bicho-da-seda, além 
da garantia de um bom mercado, não 
se preocupam com investimentos para 
manter a produção. Empresa especiali-
zada em seda dá assistência, fornece os 
bichos e insumos necessários para que 
os produtores possam agregar valor  
em suas propriedades. Página 9.

Graças a um grupo de pioneiros 
vindos do sul do País, São Gabriel se 
destaca não só no agrosetor, mas tam-
bém no turismo e 
nas indústrias de 
transformação.  
A cidade está lo-
calizada na região 
norte do Estado. 
Página 19.

Pesquisa defende uso integrado 
das pastagens nativas e cultivadas e/
ou outras formas de suplementação 
para redução da necessidade de fogo 
no pasto. Além disso, capins nativos 
possuem baixo teor nutritivo para o 
gado. Página 5.

Estudo sugErE 
rEnovação dE 
pastagEns nativas
no pantanal

cultura do 
bicho-da-sEda 
agrEga outras 
atividadEs

com 28 anos, são 
gabriEl do oEstE 
é dEstaquE no 
agrosEtor

circulação 
Estadual

rizicultorEs apostam Em lucros para a próxima safra

A segunda etapa da Campanha 
de Vacinação contra a Febre 
Aftosa começa, em Mato 
Grosso do Sul, no dia 20 deste 
mês. o anúncio foi feito pelo 

diretor-presidente da Agência Estadual de 
defesa Sanitária Animal e Vegetal (iagro), 
roberto rachid bacha.

o calendário de vacinação, que vai de 
20 de outubro a 20 de novembro, é para a 
região do planalto. de 20 de outubro até 5 
de novembro é para a região do Pantanal 
- para aqueles produtores que optam para 
vacinarem nesta época do ano. de 20 de 
novembro a 20 de dezembro deve ser vaci-
nado o rebanho da zona de alta vigilância, 
região que terá vacinação em massa.

roberto bacha é o entrevistado desta 
edição. Além de comentar sobre a anteci-
pação da vacinação contra aftosa, também 
fala de novas regras implantadas pela iagro. 
uma delas é a exigência de todo o processo 

Novidades implantadas 
pelo Órgão vão 
proporcionar maior 
controle do rebanho 

de registro de vacinas passa a ser feito ape-
nas com a totalidade do rebanho. o sistema 
de fiscalização e informatização sobre o 
rebanho sul-mato-grossense passa a ser 
mais rigoroso também, com o objetivo de 
acabar com possibilidades de novos focos 
e caso eles aconteçam, o órgão tem maior 
agilidade para combatê-lo.

bacha também comenta sobre novida-

Embora o temor da crise econômica 
norte-america esteja rondando o 
brasil, produtores de arroz do Mato 

Grosso do Sul estão apostando na lavoura 
que semearam no início desse mês e espe-
ram em bons resultados.

o presidente da Associação dos Produ-
tores de Arroz e irrigantes do MS, roberto 
Coelho, explica que, embora o preço dos 
insumos tenha aumentado muito, a cultura 
do arroz tem tudo para crescer no Estado. 

Com a baixa nos estoques mundiais, o brasil 
passou a exportar arroz e a tendência é que 
aumente, pois até o momento já foram pro-
duzidas 450 mil toneladas e, até o final do 
ano, deve chegar a 700 mil toneladas.

o arroz plantado por roberto, na 
Fazenda San Francisco, no município de 
Miranda, além de ser uma atividade rentável 
na agricultura, é um atrativo para pessoas 
que vão a localidade na prática de turismo 
rural. Páginas 12 e 20.

Mudanças atendem princípio da rastreabilidade individual, que é conhecer o animal individualmente

Plantio de arroz na Fazenda San Francisco

Foto: Divulgação

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

des em relação a emissão da GtA e ainda 
a unificação das informações sobre o re-
banho em banco de dados único. A vinda 
dos técnicos da união Européia (Eu) ao 
MS, até o final deste mês ou, no máximo, 
até o começo de novembro, é para avaliar 
as condições sanitárias de propriedades e 
indústrias. bacha acredita que o Estado terá 
o “passaporte azul”.   Páginas 3 e 4    

iagro antEcipa vacinação E 
impõE novas rEgras no ms
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Estão se tornando rotineiras, como 
num círculo virtuoso, as novida-
des positivas para a economia 
local. Esta semana os meios de 
comunicação divulgaram esta-

tísticas do CAGEd/Ministério do trabalho 
e Emprego que apontam para o crescimento 
do número de empregos formais em nossa 
Cidade, o que nos coloca como a 7ª Capital que 
mais emprega no País e a 1ª, relativamente, em 
emprego industrial no mês de agosto.

observamos intenso fluxo de investidores 
locais e de outras regiões do país em busca 
de informações sobre o município, como 
nunca antes visto. São pessoas interessadas 
em investir capitais nos mais variados setores 
da economia, o que colabora com a desejada 
diversificação de atividades econômicas.

como Justificar o dEsEnvolvimEnto Em 
campo grandE E garantir sua sustEntabilidadE

e impactam mais fortemente na cadeia dos 
indiretos, e com as mesmas características 
de agregação. É Campo Grande ingressando 
na Era do Conhecimento.

tudo isso seria motivo de regozijo senão 
houvesse a preocupação responsável com a 
sustentabilidade da economia. Como pode-
mos dar continuidade a esse crescimento?

Grande não quer ser conhecida apenas 
como balcão de crédito fácil, através de in-
centivos fiscais que escapam ao controle na 
maré das mudanças da política fiscal. 

Nossa responsabilidade é de apresentar 
Campo Grande como um município que 
pretende crescer, com geração de empregos, 
elevação no volume de negócios, mas tam-
bém que isso ocorra de maneira sustentável. 
trabalhamos para oferecer incentivos fiscais 
para atrair empresas, desde que isso leve a 
ações de contrapartida, como, por exemplo, 
a geração de um mínimo de empregos não 
especializados e especializados, e o rigoroso 
cumprimento do proposto quando do pleito 
de benef ício fiscal. 

Queremos ter Campo Grande como uma 
Capital que enfrenta os grandes desafios em 
busca do desenvolvimento, que atrai negócios 
com novas e inteligentes alternativas estáveis 
e de efetivos resultados, como a capacitação 
e qualificação de mão-de-obra.

Em apenas três anos capacitamos 16.125 
profissionais para o mercado de trabalho 
local. destes, 14 mil estão em atividade. É 
mão-de-obra diferenciada, produzindo com 
qualidade, reduzindo custos e “turn-over”. o 
Parque tecnológico a ser criado será mais 
um passo para consolidação de um ambiente 
empresarial e acadêmico gerador de produti-

vidade e inovação.
Com muito orgulho quero aproveitar e 

destacar o fato de quarta-feira última, dia 
24/09, em Aracajú/SE, termos vencido a 
disputa para sediar em Campo Grande, no 
ano de 2010, o principal evento de inovação 
tecnológica do País, o XX Seminário Nacio-
nal de incubadoras e Parques tecnológicos 
da ANProtEC, o que, com certeza, criará 
um ambiente muito propício para a região 
Centro-oeste ingressar na Era do Conhe-
cimento.

Poderíamos explorar o discurso fácil do 
posicionamento estratégico, das vantagens 
fiscais, da infra-estrutura e do apoio técnico; 
mas, entendendo que este é o momento, 
esta é a hora da nova ordem econômica da 
região Centro-oeste, Mato Grosso do Sul e 
Campo Grande, querem dar o grande salto 
de competitividade propiciando a criação 
da tão sonhada plataforma logística, que nos 
ligará aos grandes centros consumidores, pois 
somos um mercado consumidor limitado, 
de apenas 2,4 milhões de habitantes, e isto 
já está sendo possível pela implantação do 
Centro de Logística industrial e Aduaneiro 
- CLiA, garantindo-nos a intermodalidade 
dos transportes. Esta obra é o marco histórico 
para a viabilidade da importação e exportação, 
reduzindo custos e tempo, modernizando 
toda a logística de transporte, carga e descar-
ga, para todos os nossos setores produtivos, 
agricultura, pecuária, mineração, indústria, 
comércio e serviços. 

Paulo Salvatore Ponzini é Economista e 
Diretor-Presidente ADCG - Agência de De-

senvolvimento Econômico de Campo Grande

Nesta semana realizamos a 65ª reunião do 
CodECoN - Conselho de desenvolvimento 
Econômico de Campo Grande, e aprovamos 
o pleito de mais seis empreendimentos de 
implantação, ampliação e relocalização, para 
um investimento total de r$ 170 milhões e 
367 empregos diretos. destaque para mais um 
empreendimento no segmento de Shopping 
Centers que, se todos confirmarem seus inves-
timentos, totalizarão 5 em nossa Cidade.

o setor do comércio continua recebendo 
o maior volume de investimentos, demons-
trando o grande crescimento do varejo com 
base na inclusão de consumidores, reflexo 
da melhoria da renda e da maior facilidade 
nas operações de crédito. Até recentemente, 
estes consumidores eram considerados na 
classe dos excluídos. Felizmente isso indica 
que está havendo inclusão social em nossa 
Capital, Estado e País, em especial na região 
Centro-oeste.

do mesmo modo o setor da construção 
civil que vêm demonstrando um crescimento 
vertiginoso, chegando ao ponto de empresas 
recusarem contratarem o serviço por falta de 
mão de obra e de equipamentos. A necessi-
dade de formação técnica de trabalhadores 
neste segmento é um dos maiores desafios 
que enfrentamos.

No setor industrial observa-se elevação 
nos investimentos e na geração de empregos, 
principalmente com as indústrias de confec-
ção têxtil. A indústria vem modificando o seu 
perfil, saindo daquelas atividades tradicionais, 
de transformação de matérias primas locais, 
para aquelas empresas de base tecnológica, 
que apesar de não gerarem emprego de forma 
intensa, agregam muito mais valor ao salário 

doravante, como sempre, as exigências 
(para proteger e subsidiar os pro-
dutores europeus) da organização 

internacional de Epizootias (oiE) e da união 
Européia serão cada vez mais rigorosas para 
com a importação de produtos cárneos, não 
obstante a qualidade reconhecida tanto da 
bovinocultura de corte quanto do parque 
industrial do Estado de Mato Grosso do Sul. 
Portanto, compreende-se que o certificado 
de “livre de aftosa com vacinação” ajuda, 
mas não é tudo. E para ser preservado é im-
prescindível que prevaleçam a sustentação e 
a perenidade do modelar Serviço de defesa 
Sanitária Animal do Estado (iagro), que não 
deve ser sobrestado e nem postergado. Seu 
aprimoramento, no que for preciso, é salu-

tar. Afora investimentos nas atuais e novas 
plantas industriais, há de se atentar para a 
diversificação e concomitante aprimoramento 
dos produtos, tornando-os mais competitivos 
pela excelência de qualidade. Para tanto, é de 
fundamental importância que se promova a 
sua divulgação por meio de campanhas de 
“marketing” nos seus diversos níveis e moda-
lidades. Campanhas permanentes, com obje-
tivos específicos, criativas e contundentes.  É 
também imperativo buscar-se a maximização 
da eficiência de todo o processo produtivo, 
considerando-se outras questões decisivas 
(rastreabilidade, por exemplo), que merecem 
reflexões e ações permanentes, para que o 
sistema mantenha sua sustentabilidade.

Faz-se oportuno potencializar e capitalizar 

a condição de Estado “livre de aftosa com 
vacinação”, 

universalizar esta situação, fidelizar o 
mercado, estimular o aumento do consumo 
interno e efetivar a exportação de produtos 
diferenciados.

Além da prospecção de novos mercados, 
a consolidação do sucesso da exportação 
dependerá de uma ágil e eficiente estrutura 
de comercialização, tanto quanto de uma boa 
estratégia de “marketing”, vislumbrando-se 
um futuro Estado, não muito longe, livre 
sem vacinação.

Edson R. Santos é engenheiro agrôno-
mo mestre em Produção e Gestão Agroin-

dustrial 

livrE sEm vacinação
Edson R. Santos*

Paulo Salvatore Ponzini*
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xeque todo um sistema. Não podemos com-
prometer um todo por conta de poucos.

Agroin – Mas a Iagro tem mais de um 
banco de dados!

Roberto Bacha – Ano que vem vamos 
acabar com a DAP (Declaração Anual do 
Produtor). Vai ser usado um banco de dados 
único da Iagro. Dois bancos de dados anuais 
serão um só, com isto teremos em nosso 
controle um banco só, que se denomina 
Saniagro. Mas isto é só pra 2009. Toda esta 
rigidez começa explicar algumas medidas: 
Posso citar o débito e crédito automático, que 
exige a presença do produtor na efetivação 
de um negócio dando anuência de que fez 
aquele negócio. O sistema permitia até o dia 
26 de agosto que dois produtores podiam 
fazer um negócio e um deles pedia uma GTA 
em nome do outro. O comprador tinha que 
pegar a GTA e dar entrada na ficha dele na 
Iagro porque o débito é automático, mas o 
crédito não. Isto ficava na dependência da 
outra parte dar entrada para fazer a inserção 
dos dados na ficha sanitária.Agora quando 
os dois fizerem o negócio o comprador não 
precisa vir depois dar entrada. Vamos fazer 
o crédito automaticamente. Só que ele vai 
vir – ou pessoalmente com uma procura-
ção ou pelo cartão do produtor -  antes de 

Diretor-presidente da Iagro, Roberto Rachid Bacha, aposta nas novas regras para manter controle do gado

iagro divulga novas rEgras sobrE o 
controlE do gado E vacinação no ms

dizer que está comprando estes animais, 
isto porque antes a emissão era feita sem 
o outro saber, bastava ter seu número de 
inscrição. Isto comprava que não foi ajus-
te de papel ou ajuste de rota.De janeiro 
a 26 agosto existiam 1 milhão e 200 mil 
bovinos pendentes na Iagro, ou seja, 5% 
do rebanho. A gente ia e ficava o dito pelo 
não dito. Agora com o débito automático 
amara uma irregularidade histórica porque 
as possibilidades de alteração no estoque 
são entrada, saída, nascimento ou morte. A 
Iagro só controlava até dia 26 de agosto as 
saídas, porém a entrada não era feita com 
eficiência.

Agroin –  São situações diferentes esta 
reestruturação da Iagro e a vacinação da 
aftosa?

Roberto Bacha – Não. São interdependen-
tes. O nosso sistema é o retrato que somos e 
a auditagem é em cima da nossa sistemática 
e sistema. Não podemos ter estes dois com 
informação desencontradas. Se vier uma au-
ditoria  e perceber que temos um diferencial 
em alguma instancia , ficamos fragilizados. 
Temos que ter um Saniagro refletindo o que 
temos em nossas propriedades. Por isso o 
controle da vacinação vai muito além da va-
cinação, pois é um rastreabilidade coletiva. 

Agroin - Está se aproximando a 
campanha nacional de vacinação contra 
febre aftosa. O calendário já foi definido 
no Estado?

Roberto Bacha - Sim. Normalmente é 
primeiro de novembro, mas a campanha 
começa em 20 de outubro. Entendemos que 
fica bom por vários fatores, inclusive pelo 
manejo que a Iagro tem que fazer, princi-
palmente na zona de alta vigilância. Então, 
a vacinação vai ser de 20 de outubro a 20 
de novembro no planalto, 20 de outubro a 5 
de dezembro para o Pantanal – para produ-
tores que optam por esta época – e de 20 de 
novembro a 20 de dezembro na zona de alta 
vigilância. Como a gente concentra nossas 
atividades na região de alta vigilância, por 
ser a região onde temos que fazer agulha 
oficial, nós antecipamos para poder a partir 
de 20 de novembro, fazer uma vacinação em 
massa na região de fronteira. 

Agroin – Além da antecipação em dez 
dias da campanha, a Iagro traz outra 
novidade?

Roberto Bacha - A grande novidade que 
temos, a partir desta etapa, é que não será 
permitido, em nenhuma hipótese, o registro 
parcial da vacinação. Antes, quando iniciava 
a campanha e se tinha mil animais e com-
prava 100 doses e registrava estes animais 
garantindo o trânsito deles. O produtor vai 
poder continuar com calendário particular 
dentro do período estipulado. Porém, agora 
o registro é de uma única vez. Se o produtor 
quiser aproveitar e vacinar no final de semana 
ele pode, mas o registro parcial não será mais 
aceito porque contraria determinações do 
Ministério da Agricultura. Esta parcialidade 
dificulta os nossos sistemas de controle. Di-
gamos que eu tenha uma propriedade com 
mil cabeças e faça um registro parcial, daí 
chega ao final, vacinei 980 cabeças das mil. 
Mas eu fiquei com 20 ausentes. O produtor 
chega pra gente e fala: estes animais morre-

ram. Tudo bem, mas ele não comunicou e 
alega que não sabia. Então vamos lá para ver 
o que realmente aconteceu.Agora o produtor 
vai chegar e comunicar que tem mil cabeças. 
O sistema só vai aceitar o registro total. O 
sistema não vai aceitar outro número, a não 
ser que ele justifique. E não importa se faltar 
só um animal porque a regra diz pra vacinar 
a totalidade. Com isto temos a garantia que 
a propriedade foi vacinada totalmente.

Agroin - E em relação ao trânsito dos 
animais, como a vacinação vai interfe-
rir?

Roberto Bacha - Se for a primeira vaci-
nação, são 15 dias antes; segunda dose são 
7 dias e no caso de animais que vão tomar a 
terceira dose em diante pode ser no mesmo 
dia. Isto é necessário para o trânsito dos 
animais. E tem mais: para participar de feiras 
como, por exemplo, a Expoinel que está aí, 
não basta vacinar só o gado que será exposto. 
Todo o rebanho tem que estar vacinado e 
não interesse se o produtor tem cinco 10 mil 
cabeças e vai expor só uma: as outras 4.999 
devem estar vacinadas.

Agroin – A vacina tem efeito imediato?
Roberto Bacha – Não.  Mas quando você 

tem uma vacina aplicada na seqüência, pri-
meira, segunda dose, se cria um mecanismo 
de potencialização.

Agroin – E se o produtor, por algum moti-
vo, lançar no sistema informações erradas?

Roberto Bacha - Se tiver erro por parte 
do produtor como, por exemplo, lançou um 
número de machos que na verdade era de 
fêmeas e chegar aqui e pedir pra mudar ele 
não vai poder. Isto só mediante formalização 
de processo padrão. Depois vamos fazer con-
tagem na propriedade pra ver se a informação 
procede. É um processo trabalhoso, mas a Ia-
gro trabalha com informações voluntárias do 
produtor, mas não admite que tenha dados que 
não reflitam a situação da propriedade. Não 
podemos deixar que relapsos coloquem em 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

O diretor-presidente da Iagro, Roberto 
Rachid Bacha é o entrevistado deste 
mês do Jornal Agroin Agronegócios. Ele 
fala sobre a antecipação do calendário 
de vacinação contra a febre aftosa no 

Estado e algumas mudanças no sistema de dados do 
órgão que atendem o princípio da rastreabilidade
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Superintendente da SFA/MS, Orlando Baez, está confiante na volta das exportações

técnicos da união Européia 
(Eu) virão a Mato Grosso do 
Sul até o final deste mês ou, 
no máximo, até o começo de 
novembro, para avaliar as 

condições sanitárias de propriedades rurais 
e indústrias. A missão vai dar o parecer 
final para que o Estado volte ou não a ter 
o status de habilitado para exportar carne 
bovina in natura para a uE.

Para receber a missão, a Superinten-
dência Federal da agricultura, Pecuária 
e Abastecimento do MS (SFA/MS) está 
com todos os 30 técnicos capacitados pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) e outros 15 do próprio 
ministério visitando todas as propriedades 
certificadas e que têm condições de serem 
apresentadas para os técnicos, bem como as 
12 indústrias que pretendem ser reabilitadas 
para exportar para a uE.

o superintendente da SFA/MS, orlan-
do baez, afirma que a comissão ainda não 
marcou uma data oficial, mas deve ser no 
final deste mês ou no começo de novembro, 
período este vai coincidir com o período de 
vacinação contra febre aftosa.

No dia 2 deste mês o Mapa divulgou em 
seu site como certa a retomada da habilita-

ção para exportar carne para a uE. A nota 
dizia que “Mato Grosso do Sul voltará a 
exportar carne bovina in natura para a união 
Européia (uE). A decisão foi anunciada, no 
último dia 02, pela diretoria-Geral para 
Saúde e Consumidores da união Européia 
(dG-Sanco). Mato Grosso e Minas Gerais 
também estão integralmente habilitados.” 
Para que nada “dê errado” é que a superin-
tendência está com uma verdadeira força-
tarefa para que as propriedades e indústrias 
estejam dentro do padrão exigido.

o chefe do setor de política e desenvol-
vimento da SFA/MS, Celso Martins, ressalta 
que o status de livre de febre aftosa com 
vacinação foi conquistado em julho deste 
ano, porém a manutenção do mesmo é ainda 
muito mais dif ícil. “Cuidar das questões que 
envolvem sanidade é muito melindroso. Por 
isso, os pecuaristas precisam seguir todas 
as recomendações das autoridades e órgãos 
ligados a esta questão. Não podemos baixar 
a guarda, diz.

Em entrevista exclusiva na edição 
passada deste Jornal, a secretária de 
Estado de desenvolvimento agrário, da 
Produção, da indústria, do Comércio e 
do turismo, tereza Cristina Correa da 
Costa dias, ressaltou que “Mato Grosso 
do Sul continua sendo olhado com lupa 
pelo mercado internacional”. isto quer 
dizer que só o status de área livre de febre 
aftosa com vacinação não é suficiente 
para exportar carne in natura para o 
mercado europeu. Além disso, segundo 

a secretária, exportar carne para a uE 
significa ter um “passaporte azul” para o 
restante do mundo.

MISSÃO - Se realmente a missão 
técnica der o status de exportação para o 
estado, o próximo passo será a publicação 
dessa confirmação no jornal oficial da 
união Européia, o que deverá acontecer 
em até quatro semanas. Com isso, mais 
39,8 milhões de bovinos serão somados 
ao rebanho apto para a venda de carne in 

natura aos europeus, desde que procedam 
de Estabelecimentos rurais Aprovados no 
Sisbov (Eras).

Atualmente, são 364 os estabelecimen-
tos certificados no Espírito Santo, Goiás, 
Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, rio 
Grande do Sul e São Paulo. Mato Grosso 
do Sul tem 700 propriedades com possibili-
dade de visita da missão e 12 indústrias. os 
próprios técnicos é que vão escolher nesta 
lista quais vão querer visitar.

missão da oiE dEvE visitar o Estado até o final
dEstE mês E confirmar status para ExportaçõEs
Parecer final é uma 
espécie de “passaporte 
azul” para o MS

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

ms faz 31 anos com novo pErfil sócio-Econômico
Mato Grosso do Sul completa neste 

mês (11 de outubro) 31 anos de 
criação. o binômio boi soja, 

aos poucos, vai recebendo novas vertentes 
econômicas que pluralizam o agrosetor. um 
exemplo são as usinas de açúcar e álcool que 
estão se instalando e mudando a rotina de 
cidades inteiras.

o cultivo de grãos não vai acabar, como 
pensam muitas pessoas que temem uma 
crise estadual e até mundial de alimentos. o 
que já começou a acontecer foi a instalação 
de uma matriz que passa a oferecer novas 
oportunidades, entre elas energia a partir da 
queima do bagaço da cana. o ex-ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
roberto rodrigues, é uma das lideranças 
do setor de agronegócios que acredita no 
potencial energético da cana-de-açúcar. 
rodrigues prevê que até 2012 com a co-

geração de energia elétrica com a queima 
do bagaço deva ultrapassar o que hoje é 
produzido pela usina de itaipu.

Atualmente existem 14 unidades sucro-
alcooleiras no estado, sendo a última a se 
instalar a do grupo francês Louis dreyfus 
Commodities (LdC), no município de rio 
brilhante.

Grande produtor de grãos, Mato Grosso 
do Sul não deve sofrer com a crise econômica 
norte-america, conforme o governador An-
dré Puccinelli. descartando editar pacote de 
medidas emergenciais, o executivo mantém 
a previsão orçamentária para 2009 de r$ 7,5 
bilhões, estimando obter a receita que foi 
programada e manter os investimentos.

Caso a crise ameace a economia do 
Estado, o governo poderá tomar algumas 
iniciativas, entre elas o aumento do cré-
dito presumido das empresas. Ao fazer 

corte na arrecadação, o Executivo estaria 
promovendo a atração de empresas, que 
geram empregos e renda, e movimentam a 
economia com pagamento de salários..

André Puccinelli está otimista em re-
lação às exportações, confiando que se o 
dólar se mantiver no patamar aproximado 
de r$ 2,00 as vendas internacionais não 
serão comprometidas. A valorização da 
moeda americana, ele lembra, pode até 
ser favorável, aumentando os ganhos dos 
exportadores. “Se for mantido assim, vai 
até beneficiar, auferindo mais reais ao que 
se vende em dólar. Se passar para r$ 2,30, 
r$ 2,40, aí sim, nos tira a competitividade 
exterior e vai, a longo prazo, acabar afetan-
do. Mas se as estimativas [de estabilidade] 
se confirmarem, para a pecuária via ser uma 
beleza”, analisa.

ESTADO -Com superf ície de 358.159 

km², limita-se a oeste com a bolívia e Pa-
raguai, ao Norte com o Mato Grosso, ao Sul 
com o Paraguai e o Paraná e a Leste com 
São Paulo, Minas Gerais e Goiás; a principal 
atividade industrial do Mato Grosso do 
Sul é a produção de gêneros alimentícios, 
seguida da transformação de minerais 
não-metálicos e da indústria de madeira. 
os beneficiamentos de carne bovina e de 
arroz têm seu centro na Capital. Até antes do 
desmembramento, toda a carne produzida 
no Mato Grosso era beneficiada no atual 
Mato Grosso do Sul.

os turismos ecológico e rural acabam 
acontecendo em Mato Grosso do Sul de 
maneira integrada, inclusive com a agricul-
tura, onde o turista passa a conhecer, por 
exemplo, como funciona uma plantação 
de arroz irrigado, sistema de ordenha ou 
produção de alimentos nas indústrias.
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Capim Rabo-de-Burro, é uma das espécies mais comuns do Pantanal

pEsquisador dEfEndE 
troca dE pastagEm nativa 
dE baixo valor nutritivo

outubro é marcado pela 
renovação natural das 
pastagens, devido à volta 
do período de chuvas. Em-
bora o clima tenha mudado 

muito nos últimos anos, por interferência 
de fenômenos climáticos como o La Ninã, 
o mês ainda é o começo de um novo ciclo 
no pasto.

Muitos pecuaristas aproveitam o início 
do período chuvoso para incorporar novas 
pastagens. Porém, é importante ficar atento 
a uma série de normas que impõem licen-
ça nos órgãos ambientais. o alerta é do 
engenheiro agrônomo, Edson rodrigues 
dos Santos.

Em estudo publicado em 2004, Edson 
dos Santos fez um diagnóstico dos parques 
regionais dos municípios de Porto Murti-
nho, Caracol e da região do Nabileque. 
Nele  o engenheiro apoia “o uso integrado 
de pastagens nativas e cultivada e/ou ou-
tras formas de suplementação nutricional 
que reduz a necessidade de uso de fogo na 
pastagem nativa, permitindo sua melhor 
utilização na época de crescimento, para 
não deixar sobrar tanta massa, pois a ca-
pacidade de suporte da fazenda não estará 
mais limitada pelas épocas cítricas”.

o agrônomo defende a implantação de 
até 50% de pastagens não nativas com a na-
tiva na região pantaneira, pois as “naturais” 
possuem baixa qualidade nutricional (fura-
bucho, capim carona, capim vermelho, por 
exemplo). “Sou a favor de novas pastagens, 
porém não recomendo que se faça desma-
tamento para plantá-las. É preciso manter o 

ecossistema natural por meio de alternância 
de pasto”, diz.

Edson dos Santos explica que o des-
matamento provoca um problema muito 
grande na cadeia alimentar, desde para o 
animal pequeno quanto o grande. “isto 
enfraquece a cadeia alimentar do próprio 
bicho, pois ficam mais expostos aos preda-
dores. outro problema é a eliminação da 
vegetação arbórea.

Segundo o pesquisador, A atividade 
pecuária vem sendo desenvolvida na região 
do Pantanal, há cerca de dois séculos, com 
manejo, de forma geral, pouco intenso.Com 
raras exceções, os índices zootécnicos ainda 
são relativamente baixos, sendo este fator 
atribuído, em parte, às pastagens nativas 
que são, na maioria dos casos, de baixa 
produtividade e qualidade, salvo aquelas 
que vegetam nas cotas mais baixas do 
mesorelevo.

uma circular técnica, produzida por 
zootecnistas e engenheiros agrônomos 
da Embrapa Corumbá, também defende 
a substituição em até 50% das áreas de ca-
ronal, fura-bucho e capim vermelho para 
cada fazenda no Pantanal.

A formação de pastagens cultivadas 
na região é justificada pela equipe pelos 
seguintes fatores: desmana antecipada 
de bezerros; descanso e recuperação da 
capacidade reprodutiva de touros após a 
estação de monta; para recria de novilhas 
de reposição com o objetivo de antecipar a 
sua vida reprodutiva; para novilhas precoces 
de primeira cria, entre outras vantagens 
justificadas.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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zav sErá implantada na cidadE 
dE corumbá até o final do ano

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Até o final do ano o município 
de Corumbá será integrado 
aos demais 11 municípios 
atualmente abrangidos pela 
Zona de Alta Vigilância 

(ZAV), segundo informou a secretária 
tereza Cristina Corrêa da Costa dias da 
Seprotur. 

Conforme informou a Agência Estadual 
de defesa Sanitária Animal e Vegetal (iagro), 
1.050 propriedades – sendo dessas 1.010 
de pequenos produtores e assentados – 
estão dentro da área a ser abrangida pela 
Zona de Vigilância e somam um rebanho 
de aproximadamente 75 mil animais entre 
bovinos, ovinos e caprinos. 

Com a inclusão de Corumbá a ZAV 
passará a ocupar uma extensão de 1500 x 
15 quilômetros, aproximadamente. 

A diferença, neste caso, é que a fronteira 
seca com a bolívia é menor do que a com o 
Paraguai, pois tem como ‘barreira natural’ 
o rio Paraguai. 

“No início houve dificuldade, mas essas 
ações vão trazer excelência para os rebanhos 
da fronteira”, ressaltou a secretária apon-

tando que não há outro lugar onde as ações 
sanitárias sejam tão intensificadas.

Contudo, segundo o presidente do Sin-
dicato rural, Pedro Luiz de Souza Lacerda, 
o maior problema está nas intempéries 
climáticas que afetam a região.        

Embora as ações de campo estejam 
bem avançadas a ZAV ainda não foi im-
plantada naquele município. o Ministério 
da Agricultura (MAPA) deve publicar uma 

instrução Normativa criando a ZAV em 
Corumbá.

 A partir daí o Estado criará uma legisla-
ção própria para reger os procedimentos a 
serem adotados nas propriedades inseridas 
na Zona de Alta Vigilância. 

Com 15 equipes já formadas os traba-
lhos de recadastramento das propriedades, 
identificação e contagem dos animais estão 
em andamento. 

Ações de campo estão bem avançadas, mas a ZAV ainda não foi implantada

anunciE 
aqui

67 3026 5636

quEr aparEcEr 
no Estado 
intEiro?
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produtorEs dE dourados ElEgEm 
nova dirEtoria dia 19 dEstE mês

Marisvaldo Zeuli concorre com chapa única para presidir sindicato de Dourados

os produtores rurais do 
município de dourados 
se preparam para eleger a 
nova diretoria do Sindica-
to rural do município. A 

votação acontece no próximo dia 19 e terá 
Marisvaldo Zeuli como candidato único a 
presidente.

Marisvaldo ocupa cargo de tesoureiro na 
atual diretoria e, segundo ele, não foi traçado 
um “plano de gestão” para sua campanha a 
presidente do sindicato porque os objetivos 
principais numa entidade como está são: 
integrar e defender a categoria. “Estamos 
com esta questão indígena (demarcações 
propostas pela Fundação Nacional do Índio, 
por meio de portarias) e o sindicato promo-
veu palestras e manifestações”, diz. 

Segundo o candidato, os sindicatos 
precisam desempenhar mais que um papel 
burocrático de representatividade. É pre-
ciso que, cada vez mais, tenham contato 
com os setores da sociedade que estejam 
ligados ao setor produtivo. Em dourados, 

por exemplo, são mais de 1500 associados, 
porém nem todos estão aptos a participar 
do processo d escolha da diretoria por estar 
pendente com a contribuição anual.

Marisvaldo Zeuli cria gado nelore de 
corte e ainda é comerciante no ramo de 
medicamentos. Eleito, seu mandato será 
de três anos.

os associados de três Lagoas elegeram, 
no dia 1º de outubro, a nova diretoria do 
Sindicato rural da cidade . o processo teve 
chapa única encabeçada pelo pecuarista e 
produtor de leite domingos Martins de 
Souza (foto), que já presidiu a entidade. 
A posse deve acontecer no dia 30 ou 31 
deste mês.

domingos Martins ocupa cargo de de-
legado na atual diretoria.  Para ele, presidir 
uma entidade ligada ao setor produtivo 
numa cidade como três Lagoas, que passa 
por u verdadeiro boom de desenvolvimen-
to, é sinônimo de muita responsabilidade, 
inclusive neste início de mandato em que 
coincide com a questão de demarcações de 
terras no estado e ainda oscilações de mer-
cados mundiais. “Felizmente nesta região 
não tivemos problemas com a Funai, mas é 
bom lembrar que isto pode acontecer aqui 
também. A política deste Governo (fede-
ral) parece que para desestabilizar nossa 
categoria”, critica.

o presidente eleito pretende fazer de 
imediato uma política para resgatar o nú-
mero de associados que já chegou a 1800 
e ainda fazer uma conscientização sobre a 
questão indígena, a qual ele classifica de 
“agressão aos produtores”.

o Sindicato rural de três Lagoas já se 
prepara para realizar, de 9 a 22 de junho do 
próximo ano, a Expotrês – que é uma das 
maiores exposições do Estado.

Em três lagoas 
ElEição foi dia 1º

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação
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novilho prEcocE: uma história dE luta E união 
ondE “o mElhor caminho é a soma dE Esforços” 

Criado no estado do Mato 
Grosso do Sul, em janeiro de 
1992, o Programa Estadual 
Novilho Precoce – geren-
ciado pela Seprotur e com o 

apoio da Secretaria de Fazenda – beneficia, 
com a concessão de incentivos, os pecu-
aristas que produzem animais precoces 
obedecendo às especificações quanto ao 
sistema de produção estabelecido pelo 
Programa.

o Programa Estadual tem como objetivo 
promover o desenvolvimento da pecuária 
de corte do Estado em níveis competitivos e 
de acordo com as práticas de produção por 
meio da produção de animais de qualidade 
e conformidade para atender os mercados 
existentes, aumentar o desfrute do reba-
nho bovino de corte estadual e incentivar 
a eficiência e a eficácia dos pecuaristas, 
premiando com incentivo financeiro a 
qualidade do animal.

Além do programa estadual existe a 
Associação Sul-Mato-Grossense de Pro-
dutores de Novilho Precoce – ASPNP. 
Fundada no ano de 1998 por um grupo 
de pecuaristas, a associação visa atender 
a crescente demanda por carne bovina de 
qualidade comprovada e com identificação 
de origem, nos mercados nacional e inter-
nacional. Hoje a associação conta com 218 
produtores ativos. 

Segundo o presidente da ASPNP, Ned-
son rodrigues Pereira, o trabalho da asso-
ciação é criar métodos firmando alianças 
para vender a carne do novilho precoce cada 
vez melhor, “melhorando a qualidade da 
carne, principalmente sua maciez”. 

Nédson declara que no ano de 2008 um 
total de 450 mil cabeças foram abatidas 
em MS. 

“A Associação tem parceria com o Grupo 
Carrefour, de MS, por meio de um programa 
– o Garantia de origem (Go)”. 

o presidente explica que para participar 
do programa os produtores necessariamen-
te precisam cumprir as normas e padrões 
exigidos. “É o padrão de carcaça, peso, 
idade e acabamento de gordura”, pontua 
o presidente. Além dessas exigências os 
animais para abate precisam ser novilhas 
de 12 a 36 meses.“Esses abates acontecem 
semanalmente, porém o mercado consumi-
dor está crescendo. Acredito que para 2009 
teremos que aumentar a demanda em 300 
animais por semana”, afirma Nédson.. 

“A proposta objetiva que, gradualmente, 
toda carne abatida na parceria seja de-
sossada devendo chegar a sua totalidade 
até o final do ano”, acredita. os principais 
compradores da carne Novilho Precoce são: 
São Paulo, rio de Janeiro, Goiânia, brasília 
e Minas Gerais, “todas essas carne vai para 
as lojas da rede Carrefour”, finalizou.

NOVA DIRETORIA – A nova direto-
ria para o biênio 2008/2010 foi escolhida 
no começo de setembro. Com chapa, o 
presidente em exercício foi reeleito sendo 
que houveram pequenas mudanças quanto 
aos membros que passam a compor a atual 
diretoria. 

A gestão para o próximo dois anos passa 
a ser composta pelos seguintes produto-
res rurais: diretoria Executiva – Nedson 
rodrigues Pereira (presidente), Alexandre 
Scaff raffi (vice-presidente), Celso Pess 
Junior (secretário geral), Carlos Alberto 
baldasso (tesoureiro), José Carlos Franco 
de Almeida (diretor técnico) e Ezequiel 
rodrigues do Valle (diretor de marketing); 
Conselho Fiscal – Armando Araújo, Luiz 
Alberto Morais Novais, Eduardo Gheno, 
Elo ramiro Loeff, Carlos Humberto Canale 
e Paulo Coutinho Almeidinha; Conselho 

Foto: Dunga

Animais possuem mesmo teor de carcaça, idade, 
peso e acabamento de gordura

deliberativo – Augusto Ayres Araújo, Je-
rônimo Machado, Eduardo Corrêa riedel, 
José rodrigues Pereira, Fernando baldasso 
e Júlio Geara romano.

HISTÓRICO – A Associação Novilho 
Precoce do Mato Grosso do Sul surgiu no 
dia 25 de julho de 1998, quando um grupo 
de produtores resolveu se unir em prol de 
um produto em comum que possuíam: o 
Novilho Precoce. Aos 73 anos o pecua-
rista Armando Araújo foi idealizador da 
Associação. 

depois do fundador, foi a vez de Antônio 
José de oliveira e no período mais crítico 
do agronegócio no Estado a associação 
ficou na mão de Ezequiel rodrigues do 
Valle. Eleito para o mandato 2006/08 Ne-
dson acumula objetivos realizados, como 
melhorias na parceria com o Carrefour (foi 
instalada esse ano a balança do produtor 
no Frigorífico Peri), nos índices de clas-
sificação de carcaças (93% até junho), e a 
criação do informativo Novilho Precoce, 
visando melhorar a comunicação com os 
associados.   

Hoje a Associação articula novas par-
cerias (negociações em andamento com o 
Frigorífico Friboi e o Programa Supreme 
Meat, que é fornecedor de carne para a 
rede de restaurantes outback Steak House), 
incentiva financeiramente a certificação de 
propriedades, participa efetivamente de 
feiras internacionais, visando conhecer o 
mercado e clientes de carne de qualidade 
e vem trabalhando também na criação de 
um selo da Associação junto com o selo 
do Garantia de origem do Carrefour, 
ações que darão ao Novilho Precoce sul-
mato-grossense mais competitividade e 
visibilidade.  

www.inspiritms.com.br | Tel:3384 2995

Clientes no Mundo
10000

Ferramenta ITIL

Oferece soluções para bancos e seguradoras, saúde e governo, 
bem como as pequenas e médias empresas.

Líder mundial em software de
gerenciamento, monitoramento
e controle de redes.

Nova diretoria da Associação Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul
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bicho-da-seda é a larva de uma 
espécie de mariposa usada na 
produção de fios de seda. Este 
animal é nativo do Norte da 
China mas encontra-se atual-

mente distribuído por todo o mundo em 
quintas de produção de seda, denominada 
sericicultura.

Segundo o responsável pelo depósito 
da bratac de itaquirai e região, João Cabral, 
existem 243 produtores em Mato Grosso 
do Sul. Eles estão espalhados entre os mu-
nicípios de itaquiraí, Mundo Novo, Juti, 
Novo Horizonte do Sul, ivinhema, Glória 
de dourados, Sidrolândia e Ponta Porã.

João Cabral conta que o trabalho da 
empresa com os produtores acontece em 
sistema de parceria. “A empresa fornece 
as larvas, materiais (insumos) necessários 
para a criação, mudas de amora, assistência 
técnica, além de se comprometer a comprar 
toda a produção (casulo) do criador, com 
pagamento a visa, composto de compra 
dos casulos próximo aos produtores”, es-
clarece.  

o produtor rural, Luiz Carraro, há 7 
anos na produção do bicho da seda, afirmou 
que a empresa ajuda muito os produtores, 
principalmente dando assistência técnica 
necessária gratuitamente para que a produ-
ção evolua cada vez mais. “A cada 28 dias a 
empresa deixa em minha propriedade de 5 a 

vem estarem espalhadas em áreas de 1,5 a 
25 hectares de área. Além das amoreiras é 
necessário ainda de um galpão de 150 m2. 
Com esse aparato o produtor terá uma renda 
mensal de r$ 800,00, podendo aumentar 
caso a família se envolva no trabalho. “A 
atividade ocupa 50% da mão de obra diária, 
tendo condições de ser dividida com outras 
produções”. 

o bicho-da-seda alimenta-se de folhas, 
preferencialmente de Amoreira ou ração, 
ao longo de toda a sua fase de vida larvar. 
Ao fim de um período de pouco mais de 
um mês, a lagarta torna-se amarelada e 
começa a segregar um casulo onde se dará 
a metamorfose para o estado adulto. É esse 
casulo que serve de fonte para a seda. A 
lagarta do bicho da seda consegue ficar de 
24 a 30 horas quieta, sem se mover, mas 
não consegue passar um dia sem comer. 
Sua produção é de 800 a 1.200 metros de 
fio de seda. 

A Fiação de Seda bratac, sediada em 
itaquirai, desenvolveu genética própria do 
bicho da seda. No laboratório técnicos ca-
pacitados produzem cruzamento das raças 
matrizes, melhorando campos de criação, 
produção de ovos (sementes), aumentando 
assim o número de larvas que serão en-
tregues aos produtores. A Empresa tem 5 
campos de criação para a distribuição das 
larvas: bastos em Sâo Paulo, Nova Espe-
rança, Alto Paraná, Cianorte e umuarama 
no Paraná.

todos os casulos são comprados no 
Estado, enviados para a Fábrica de Fiação 
dos Casulos, transformando-os em meadas 
de fios. “o maior comprador é o Japão, com 
85% das meadas de fios de seda. Apenas 
15% fica no brasil”.

As larvas do bicho-da-seda comem as folhas das amoreiras e possuem um cilco de produção de 28 dias

o Luiz. Já para produzir Carraro afirma 
que o seu custo, em média, fica em 20% 
do valor da produção recebida. Com a 
desvalorização da moeda americana houve 
uma queda no preço do casulo, deixando 
muitos produtores desmotivados. Porém 
hoje a situação é outra. “Além de o dólar 
ter aumento, a empresa, através de nego-
ciações, conseguiu mais dólares por quilo 
de seda, repassando esse aumento no preço 
pago por quilo aos produtores”, explica 
João, salientando que, por serem pequenas 
propriedades é um excelente negócio, au-
mentando a renda familiar mensal.

Para a produção do bicho da seda, pri-
meiramente é necessário efetuar o plantio 
de amora, onde vivem durante o seu ciclo 
de vida, que é aproximadamente 30 dias. 
Para uma boa produção as amoreiras de-

cultura do bicho-da-sEda Está Em franco
dEsEnvolvimEnto no mato grosso do sul

Foto: Divulgação

Existem 243 produtores 
que investem na 
produção de fios de seda 
em todo Estado

6 caixas e cada uma delas, com aproximada-
mente 33 mil bichos. de tempos em tempos 
um técnico me visita para acompanhar a 
produção. o meu único trabalho é ir até a 
cidade de Sidrolândia para entregar a seda”, 
conta o produtor, lembrando que o período 
da safra é de setembro a maio. 

Carraro reafirma que o pagamento da 
produção é feita à vista, depois da pesagem 
de toda a seda entregue. “os produtores, 
que produzem bicho da seda, recebem 
por quilo produzido, que é muito variado, 
pois existe um preço mínimo”. Esse preço 
é dado de acordo com a qualidade do fio 
da seda e o preço mínimo, da seda número 
15, classificada como a “pior”, na última 
entrega de fios, no mês de junho, foi de r$ 
5,40. “Quanto mais qualidade e quantidade, 
maior o preço pago ao produto”, garante 
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ExpoinEl Já tEm 700 argolas 
rEsErvadas para EstE ano
A maior vitrine da raça Nelore 

em Mato Grosso do Sul, 
Expoinel MS já recebeu 
700 pedidos de reservas 
de argolas para garantir a 

participação de animais na feira. o evento 
acontece de 06 a 16 de novembro, no Centro 
de Convenções Albano Franco, em Campo 
Grande – MS.

o objetivo do evento é, além de mostrar 
a qualidade dos animais em exposição, 
levar informações da cadeia produtiva da 
carne, do melhoramento genético da raça 
Nelore, como ferramenta de integração das 
forças produtivas do agronegócio brasilei-

ro, apoiando os criadores, promovendo o 
crescimento da pecuária e gerando emprego 
e renda. A Nelore MS, organizadora do 
evento também já está definindo a partici-
pação dos juízes credenciados pela AbCZ 
– Associação brasileira dos Criadores de 
Zebu que irão avaliar o gado na pista de 
julgamento que está sendo montada dentro 
do Centro de Convenções. 

o Centro de Convenções Albano Fran-
co, onde será realizada a Expoinel está 
localizado na avenida Mato Grosso, a dez 
minutos do centro da cidade e a vinte minu-
tos do Aeroporto internacional de Campo 
Grande.  Possui cozinha industrial equipa-

da, pavilhão com sonorização central, área 
de alimentação com 13 lanchonetes, salas 
de convenções, data-show, ar condicionado, 
e internet wireless; sala de imprensa cum 
mezanino com 604 m2.

o apresentador do animal campeão na 
Categoria baby receberá uma motocicleta 
como prêmio. os demais tratadores e peões 
de cocheira irão concorrer, através de sorteio, 
a outras quatro motocicletas.  Entre os expo-
sitores, a Expoinel MS irá sortear um veículo 
zero km para os pecuaristas participantes. 

A argola custará r$180,00 e a silagem 
para os animais é livre. Para se inscrever, os 
criadores podem ligar no 3342-1746.

Mais de 1 bilhão de computadores 
em uso são contabilizados no 
mundo, atualmente no brasil 

fala-se algo em torno de 40 milhões de má-
quinas e em 2010 serão mais de 60 milhões. 
o interessante é que o setor rural é um dos 
que mais investe na tecnologia digital. 

o homem do campo está longe daquele 
protótipo imortalizado por Mazzaroppi. o 
produtor rural moderno usa ferramentas 
que são globalizadas tanto para a informa-
ção, compra ou venda do que é gerado pela 
atividade. “Vejam  só o progresso onde é 
que foi, antigamente o boi puxava o carro, 
hoje o carro puxa o boi”, esse refrão  de 
uma música sertaneja da década de 80  não 
é mais novidade se comparada ao mundo 
da tecnologia digital moderna. Exemplo é 
o aumento das vendas de produtos rurais 
pela www, a World Wide Web, ou a rede 
mundial de computadores que entre muitos  
necessidades é utilizada para o b2b (busi-
ness-to-business), que quer dizer compra e 
venda na linguagem dos negócios.

A empresa leiloeira Correa da Costa 
Leilões, é uma das que aposta na ferramenta 
e está investindo ainda mais pesado em atu-
alizações do sistema. “tivemos um aumento 
expressivo nas vendas pela internet, temos 
clientes internacionais que compram dessa 
forma”, diz Aguiar Pereira diretor da empre-
sa sobre uma internauta que acompanha 
aos leilões direto dos Estados unidos. A 
empresa, que tem  25% do seu volume de 
vendas pela rede, comemora o quantidade 
diária de 3.000 visitas em eu site, um número 
bastante expressivo se comparado a outros 
meios de venda.

nEgócio promissor: 
aumEntam as 
vEndas dE animais 
pEla intErnEt 
A empresa leiloeira 
Correa da Costa Leilões 
tem  25% do volume de 
vendas pela web e 3 mil 
page views diários
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o mercado sul-mato-grossense de 
cavalos vem crescendo, inclu-
sive com diversidade de raças e 

objetivos diferenciados. Quem revela é o 
médico veterinário, Gustavo Ferro, que é 
um dos responsáveis pela primeira central 
de reprodução de eqüinos do Estado, que 
fica no Haras Nevada.

Segundo Gustavo Ferro, o mercado de 
cavalos começou a crescer muito mais a par-
tir de 2005 e, desde então, criar estes animais 
deixou de ser uma atividade dependente de 
outra. “Antes a pessoa era comerciante, por 
exemplo, e resolvia que queria ter cavalos. 
Hoje não. É possível e muito comum des-
vincular, inclusive porque qualquer pessoa, 
independente de área profissional pode ter 
um cavalo”, diz.

As novas tecnologias para aprimora-

N
os dias 11, 12 e 13 de dezembro 
acontece em Campo Grande, 
no Parque de Exposições Lau-
cídio Coelho, a Terceira Etapa 
da Copa Pantanal de Hipismo. 

O evento é realizado pela Federação Sul-
Mato-Grossense de Hipismo e deve contar 
com a participação de aproximadamente 200 
participantes das mais variadas categorias e 
idades, com destaque para as crianças.

A atleta  Maria Antônia Rosa Pereira, 
que representa a Fazenda Suez e é patroci-
nada pela Allimenta Rações Tecnificadas é 
uma das participantes. Com apenas de sete 
anos de idade, sendo que há três pratica hi-
pismo na categoria escola (60cm, 80cm ou 
90 cm) Maria Antônia já é um dos destaques 
no Estado e também no Brasil com seu de-
sempenho, inclusive é campeã estadual nos 
60cm e vice-campeã no ranking nacional na 
mesma categoria. Neste ano suas pontuações 
a mantém como vice no ranking estadual, 
além de líder na Copa Pantanal, nas duas 
etapas já realizadas.

Geraldo Pereira, que é da Federação de 

Quarto de Milha, Paint Horse, Puro Sangue 
árabe, Puro Sangue inglês, Mangalarga e 
Mangalarga Marchador.

preciso todo um conjunto que compreende 
o cavaleiro, o animal, o treinador e também 
a alimentação do cavalo/égua.

Animais bem tratados, tanto em alimen-
tação tanto no trato de lida acabam tendo 
um melhor desempenho nas provas. As 
éguas Mocinha, Pandora e Fartura, que são 
montadas por Maria Antônia Rosa Pereira, 
são tratadas com a ração da Alimentta Ra-
ções Tecnificadas, que são formuladas por 
meio das mais modernas tecnologias, que 
proporcionam melhor rendimento durante o 
trabalho e uma recuperação mais rápida dos 
animais após o exercício físico. Geraldo Pe-
reira explica que depois da troca de ração os 
animais estão comendo menos (três a quatro 
quilos), mas apresentando melhor resultado 
na equitação. “Antes elas comiam uma média 
de seis quilos por dia e não eram tão firmes 
nas provas”, revela. Além das três éguas, 
outros três cavalos campeões também tiveram 
a ração substituída por Alimentta.

Além da Alimentta, A Correa da Costa 
Leilões Rurais também é uma das patroci-
nadoras.

corridas, funções genéticas, para aprovei-
tamento em terapias, por isso foi criada a 
comissão. “Existe uma série de outras ati-
vidades relacionadas ao mercado do cavalo 
como o artesanato de couro na fabricação 
de aparatos para montaria, entre muitos 
outros”, diz.

As atividades da comissão no Estado, 
que é presidida por Luciano Leite de barros, 
estão programadas para serem retomadas 
no ano que vem, onde será feito um diag-
nóstico completo deste mercado, inclusive 
com senso eqüino e dados econômicos da 
atividade.

outro sistema organizacional implan-
tado foi a criação do Núcleo Sul-mato-
grossense do Cavalo de Apartação, com 
uma primeira etapa realizada em 29 e 30 
de setembro.

Nilson ricartes, juiz eqüestre, explica 
que Mato grosso do Sul possui duas grandes 
regiões destaques na criação de cavalos. 
uma delas é Campo Grande, com as raças 

Sobre a copa de hipismo, Geraldo Pereira, 
acredita que devem se inscrever uma média de 
200 participantes, desde crianças até idosos. 
“O hipismo é um esporte muito democrático. 
Nele não tem distinção de idade ou sexo 
dentro das categorias. Se uma criança ou um 
idoso decidirem começar a praticar vão estar 
na categoria escola e se competirem não terá 
diferenciação”, revela.

CONJUNTO – Geraldo Pereira explica 
que para ter bons resultados no hipismo é 

mErcado dE cavalos é cada vEz mais crEscEntE no Estado

fEdEração dE hipismo promovE tErcEira 
Etapa da copa pantanal Em dEzEmbro

Uma das participantes  de MS é Maria Antônia Rosa Pereira, quem apenas 7 anos de idade

Foto: Arquivo Pessoal

 Médico Veterinário Gustavo Ferro

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

A raça em destaque no estado é a Quarto de 
Milha, segundo o juiz eqüestre, Nilson Ricartes

mento genético é uma das opções para os 
criadores de cavalos. desde 2001 é possível 
fazer no Estado todo trabalho de reprodução 
eqüina como transferência de embriões, 
congelamento de sêmen, inseminação ar-
tificial e treinamento (doma racional).

No ano passado foi criada a Comissão 
do Cavalo dentro da Federação de Agri-
cultura de Mato Grosso do Sul (Famasul), 
que segue os mesmos estudos da comissão 
criada dentro da Confederação Nacional da 
Agricultura e Pecuária (CNA). o objetivo 
é estudar o mercado de eqüinos e todas 
as demais atividades que possuem relação 
com a mesma.

o assessor técnico, Lucas Galvan, 
explica que onde tem pecuária a criação 
de cavalos é muito presente para várias 
atividades como lida, esporte, hipismo, 

Hipismo do MS e pai de Maria Antônia, 
destaca entusiasmado que a prática de hi-
pismo proporciona excelentes resultados no 
desenvolvimento das crianças e proporciona 
um convívio social extremamente saudável. 
“A criança melhora a autoconfiança, passa a 
respeitar e gostar de animais e, literalmente, 
vencer obstáculos. Quem quiser observar 
como funciona é só se informar na federa-
ção e ainda ver as provas em dezembro”, 
aconselha.

Evento é vitrine dos 
maiores equitadores 
do País e MS será bem 
representado
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Plantação de arroz na Fazenda San Francisco é também um atrativo para o turismo rural

os rizicultores de Mato 
Grosso do Sul terminaram 
o plantio do arroz no final 
do mês de setembro, mas as 
expectativas com o preço 

do produto na próxima safra já são bastante 
animadoras. A declaração é do presidente 
da Associação dos Produtores de Arroz e 
irrigantes do MS, roberto Coelho.

A região oeste foi a última a concluir o 
plantio que no Estado é bem escalonado por 
ser irrigado, ou seja, dá bastante mobilidade 
ao produtor em sua única safra anual.

Embora o preço dos insumos tenha 
aumentado muito, a cultura do arroz é bem 
vista por quem nela investe. 

roberto Coelho afirma que com a baixa 
nos estoques mundiais, o brasil passou a 
exportar e a tendência é que aumente, pois 
até o momento já foram produzidas 450 mil 
toneladas e até o final do ano deve chegar 
a 700 mil toneladas. 

Mato Grosso do Sul tem  aproxima-
damente 30 mil hectares plantadas, mas 
já chegou a ter 40 mil. “Precisamos de 
uma safra sem perdas para repor estoques 
estratégicos. Provavelmente o produtor 

vai começar a ter lucros na próxima safra”, 
diz Coelho.

Segundo roberto Coelho, o que dificulta 
a vida do produtor é o falta de renegocia-
ção das dívidas, o que impossibilita um 
financiamento de custeio novo. Para ele, 
o Governo fez isto para não deixar subir o 
preço do produto.

 “Ele (Lula) pode conseguir frear o preço, 
mas também inviabiliza a produção. isto 
é um raciocínio perverso”, critica sobre a 

política do Governo Federal.
Atualmente são em torno de 100 pro-

dutores de arroz no Estado que vendem 
suas safras para cerealistas locais e centros 
próximos como, por exemplo, São Paulo 
e Goiás.

“As grandes redes compram de marcas 
gaúchas e trazem pra cá. Já a nossa produ-
ção vai para outros mercados. isto é uma 
contradição fiscal e quem perde com isto são 
as estradas porque quem tem que utilizá-las 

acaba encontrando-as em péssimo estado 
de conservação”, diz Coelho.

A média no Estado é de seis a sete 
toneladas por hectare, que é equivalente a 
produção do rio Grande do Sul. A expec-
tativa é que chegue a 7,5 toneladas/hectares 
na próxima safra. o estado campeão é 
Santa Catarina com média de 11 toneladas/
hectare.

roberto Coelho produz desde 1980 em 
sua propriedade, a Fazenda San Francisco, 
que fica no Pantanal sul-mato-grossense. 
As lavouras de arroz em sua propriedade, 
quem somam 600 hectares, também servem 
de atrativo, pois a propriedade é voltada 
para o turismo rural. Alí, principalmente 
turistas estrangeiros acabam conhecendo 
todo o trato da cultura que é tão conhecida 
no mundo todo, só que já colhida.

TRADICIONALISMO - Plantar arroz 
no Mato grosso do Sul é sinônimo de tra-
dicionalismo. 

Existem fazendas que há mais de 120 
anos cultivam o cereal. São conhecidas 
como grandes seleiros as propriedades: 
Passa Quatro, ramalhete, boa Vista e a 
região do barro Preto, segundo o presidente 
da associação, roberto Coelho.

A associação, em parceria como outras 
entidades, como a secretaria estadual de 
produção, secretaria de meio ambiente, 
produtores e sociedade civil, está buscando 
adequação em termos de licenciamento 
ambiental, com o objetivo de propiciar o 
enquadramento desta atividade.

produtorEs dE arroz Estão animados com 
com prEço E Já apostam na próxima safra
Previsão é que 
rizicultores comecem a 
ter lucros na colheita do 
ano que vem

Foto: Divulgação

produtorEs dE mElancia concluEm plantio no Estado
os produtores de melancia, prin-

cipalmente da região sul do Es-
tado, concluíram há poucos dias 

o plantio da próxima safra, que será colhi-
da nos meses de novembro e dezembro 
deste ano. o município maior produtor 
da cultura é Eldorado como uma área de 
aproximadamente 300 hectares.

A produtividade média em Eldora-
do é de 33 toneladas por hectare mas, 
mesmo assim, há uma carência da fruta 
no Estado nos períodos de entressafra, 
sendo necessário comprar em outras re-
giões. Segundo o engenheiro agrônomo, 
daniel Mamédio Nascimento, a produ-
ção sul-mato-grossense é consumida 
no próprio Cone Sul, Campo Grande, 

dourados, Paraná, Santa Catarina e rio 
Grande do Sul.

A melancia ainda é cultivada de forma 
sazonal, com a primeira safra em setembro 
e a segunda em novembro. Para abastecer 
o mercado durante todo o ano a Central 
de Abastecimento de Mato Grosso do 
Sul – Ceasa/MS compra a fruta de outros 
estados, principalmente de Goiás.

Natal baglioni Meira barros, pre-
sidente da Ceasa, explica que a praça 
goiana de melancia é muito boa porque 
investe em tecnologia, portanto produz 
o ano inteiro e com boa qualidade. Sobre 
o produto local, ele afirma que apresenta 
boa qualidade em época de safra.  Em 
Mato Grosso do Sul os plantadores des-

ta fruta são, normalmente, pequenos e 
médios produtores, que se aproveitam 
das condições climáticas, solo e situação 
geográfica da região Cone Sul.

CESTA- Para tentar rever o quadro de 
dependência dos mercados externos, no fi-
nal do ano passado aconteceu um seminário 
onde foram traçadas algumas estratégias 
para fortalecer a produção local de alguns 
legumes e frutas, entre eles a melancia.

o município de bodoquena deve se 
transformar em um dos pólos produtores 
de melancia, pois dois assentamentos ru-
rais vão se dedicar na produção da fruta, 
além de maracujá e abóbora cabotiã; isto 
já como resultado do seminário que teve 
participação da Ceasa e Agraer .

Foto: Reprodução
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anunciE 
aqui

67 3026 5636

quEr aparEcEr 
no Estado 
intEiro?

Campo experimental em videiras de Dourados

os produtores de uva de 
dourados e região, em 
breve, terão novas técnicas, 
provadas em campo, que 
vão auxiliá-los no período 

de enxertia das videiras. o estudo é coor-
denado pela especialista em viticultura, 
Cássia regina Yuriko ide Vieira.

A região sul do Estado é a maior produ-
tora de uvas, mas os produtores observaram 
um expressivo aborto floral que estava 
comprometendo aproximadamente 50% da 
produção. Por conta disto, as bagas apresen-
tavam menor número de gomos. “Estamos 
testando diferentes métodos para verificar 
qual o mais adequado e para superar este 
problema”, explica Cássia lembrando que as 
técnicas utilizadas na região sul do País não 
podem ser as mesmas que no Mato Grosso 
do Sul, por uma série de fatores como, por 
exemplo, clima, luminosidade e solo.

Para a parreira começar a produzir são 
necessários três estágios. o primeiro deles 

é o plantio dos cavalos, depois vem a fase de 
enxertos, seguido da poda e quatro meses 
depois vem a primeira produção.

os novos experimentos ainda não apre-
sentam resultados visíveis, mas em poucos 
dias será possível comprová-los nas videiras 
da região. uma destas técnicas é a dosagem 
de boro para aumentar o pegamento dos 
frutos e ainda um regulador vegetal para 
auxiliar no pegamento e aumento de bagas 
e cachos.

Em dourados, a cada 15 dias é feita uma 
enxertia para verificar em que período é 
mais adequado fazê-la na região e, assim, 
garantir produtividade.  “Fazemos a enxer-
tia de verão que vai de setembro a janeiro 
e a de inverno, de junho a agosto. Neste 
período observamos várias peculiaridades 
que podemos utilizar em favor do viticultor 
porque um ano sem produção traz muito 
prejuízo”, diz Cássia regina.

Segundo Cássia regina, diversos fatores 
podem estar influenciando a fertilidade 
das gemas (futuros cachos de uva). Entre 
eles, a falta de um controle fitossanitário 
eficiente e adequado principalmente após 
a colheita, pois a ocorrência de doenças e 
pragas promovem a queda prematura das 
folhas, comprometendo a safra seguinte. 
“No manejo de um vinhedo não se deve 
preocupar apenas com a produção do 
ciclo corrente, mas também a formação 

de gemas para o ciclo seguinte, pois esta é 
a primeira condição da obtenção de altas 
produtividades em videiras. A queda natural 
das folhas deve ocorrer normalmente nos 
meses de maio a julho, fase que antecede a 

dormência das plantas”, explica. 
A baixa produtividade nos vinhedos 

pode estar associada também à falta de 
luminosidade na parte interna das planta, 
pois as gemas necessitam de luz solar para 
que sejam férteis, isto é, para que produ-
zam cachos. Por isso, para se ter plantas 
mais produtivas, deve se realizar a poda 
de forma correta, reduzindo os ramos ex-
cessivos, que dificultariam a incidência de 
luz solar no dossel da planta.

um ponto importante a abordar é com 
relação a poda na entressafra ou quando as 
plantas estão em pleno desenvolvimento 
vegetativo.

Em trabalhos realizados na região de 
dourados pela pesquisadora Cássia regina, 
constatou-se que para a realização de po-
das em períodos que a planta encontra em 
desenvolvimento vegetativo, faz necessário 
promover a queda das folhas com produtos 
à base de etileno, com o intuito de induzir 
as plantas à dormência. Quando isso não 
ocorre, a brotação é desuniforme, com baixo 
vigor e os cachos formados de tamanho 
reduzido e baixo teor de açúcar.

Após a poda, é comum observar na cul-
tivar Niagara rosada, cachos falhos e soltos. 
Para sanar este problema, recomenda-se a 
aplicação de 100 gramas de ácido bórico em 
100 litros de água, aplicada em três vezes 
antes do florescimento, de 7 em 7 dias.

técnicas dE EnxErtia são ExpErimEntadas 
Em vidEiras da rEgião dE dourados
Expressivo aborto floral 
estava comprometendo 
50% da produção de 
uvas

Foto: Divulgação

controlE das plantas daninhas no milho
o milho é uma das culturas que mais 

responde à tecnologias como, 
por exemplo, adubação, controle 

de plantas daninhas, pragas e doenças. 
Em relação às plantas daninhas, já foram 
registrados perdas de até 98% no rendi-
mento de grãos devido à competição com 
as plantas. Em média, segundo os dados 
da Embrapa, Centro Nacional de Pesquisa 
de Milho e Sorgo, as perdas de rendimento 
de grãos registrados podem variar entre 
10% e 85%.

A quantidade de grãos que uma lavoura 
de milho pode perder devido à interferência 
das plantas daninhas vai estar em função de 
vários fatores, entre eles e o mais importante 
são as espécies de plantas daninhas presen-
tes na área. Entre as plantas daninhas que 
ocorrem na região Centro-oeste estão as 
gramíneas como o capim-colchão, timbete, 
capim braquiária e o capim-pé-de-galinha e 
as folhas largas, como o picão-preto, leiteiro, 

corda-de-viola, entre outros.
As perdas de rendimento de grãos, de-

vido a interferência das plantas daninhas, 
são principalmente devido a competição 
por água, nutrientes (adubo), espaço e luz 
que elas exercem com a planta de milho. 
Entretanto, as plantas daninhas também 
podem ser hospedeira de pragas e doenças, 
que podem prejudicar o milho. As plantas 
daninhas também apresentam sérios pro-
blemas na colheita do milho, por dificultar 
esta operação. É comum verificar a planta 
daninha, principalmente a corda-de-viola, 
presente por ocasião da colheita dificul-
tando em alguns casos, não permitindo a 
colheita do milho.

Segundo o engenheiro agrônomo, 
Walter buzzatti, atualmente a tecnologia 
utilizada para controle da plantas daninhas 
tanto para milho cultivado em safra nor-
mal, com em safrinha, o mais comum é o 
controle químico. Entretanto, os produtos 

herbicidas utilizados em algumas ocasiões 
esta em função do custo e não é considerar os 
benef ícios que ele pode trazer no sistema de 
rotação de culturas nem o efetivo  controle 
das plantas daninhas, mantendo o milho no 
limpo  até a colheita. Segundo a Embrapa, 
Centro Nacional de Pesquisa de  Milho e 
Sorgo, em média ocorre uma perda de 13,1% 
do rendimento de grãos do milho devido 
a interferência das plantas daninha onde é 
utilizado o controle das mesmas.

o controle das plantas daninhas, de uma 
maneira geral, tem que ser visto dentro do 
sistema de produção. A existência atual-
mente de produtos herbicidas altamente 
eficazes no controle das plantas daninhas, 
inclusive plantas daninhas resistentes aos 
herbicidas tradicionais utilizados na cultura 
da soja que permite manter o milho sem in-
terferência das plantas daninhas e permitir 
com que a planta possa expressar o máximo 
do seu potencial de rendimento.
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Mulheres trabalhando com vestimentas adequadas

Hoje, qualquer empresa pre-
cisa se responsabilizar pela 
vida de seus funcionários. 
Sabemos que em muitos 
lugares são oferecidos os 

equipamentos para o funcionário trabalhar 
em segurança, porém a falta de informação 
e educação faz com que ele não se preocupe 
em usá-lo.

Para o patrão acompanhar a saúde de 
seus funcionários e não ter problemas 
futuramente, existem programas ofereci-
dos por empresas que prestam serviços 
em segurança e medicina do trabalho – 
Programa de Controle Médico de Saúde 
ocupacional (PCMSo) e Programa de 

Prevenção de riscos Ambientais (PPrA). 
Esses programas são obrigatórios à todos 
que contratam trabalhadores e assinam a 
carteira de trabalho. 

Para a técnica em segurança do trabalho, 
rose Azevedo, toda e qualquer empresa 
precisa ter esses programas ativos. “o 
PCMSo é feito quando os atestados de 
saúde estão em dia. Ele é feito anualmente 
e se um trabalhador for contratado depois 
que a empresa solicitou o serviço ele irá 
participar no próximo ano”, explica. 

Para o presidente da Associação dos 
Médicos do trabalho de MS, Celso de 
Lacerda Azevedo Neto, esses programas 
são métodos do empregado se proteger. 
“o Ministério do trabalho criou a Nor-
mativa 31 onde explica todo o processo de 
regulamentação no trabalho agropecuário. 
“A nossa legislação é muito rica, porém o 
Estado tem muito no que avançar. 

Como o MS é grande, várias proprieda-
des ficam sem fiscalização, sem ter como 
computar os números de acidentes do tra-
balho que ocorrem na área rural”, detalha 
o médico explicando que todo e qualquer 

acidente ocorrido é preciso ser comunicado 
à delegacia regional do trabalho. 

rose conta que, muitas vezes, o patrão 
oferece ao seu empregado todo o suporte 
dos equipamentos para a sua segurança, 
mas a falta de costume com o uso, faz au-
mentar cada dia mais os casos de acidentes 

no trabalho. “Além desses programas, o 
empregador também pode buscar pales-
tras de conscientização e métodos com 
os órgãos que fiscalizam as empresas para 
que, juntos com o “patrão”, expliquemos 
a necessidade do uso desses materiais”, 
determina a técnica. 

Já para o médico o problema da pouca 
atenção da saúde e segurança na área rural 
ou mesmo urbana é a baixa educação dos 
trabalhadores. “Sem informação é muito 
dif ícil esses trabalhadores rurais aceitaram 
usar os equipamentos de proteção. Preci-
samos conscientizar para o benef ício de 
sua saúde, mas é um processo de médio a 
longo prazo”, finaliza.

AÇÕES- o município de Naviraí foi 
escolhido esse ano para o desenvolvimento 
de um projeto para conscientizar as crianças 
sobre a saúde e segurança no campo. Se-
gundo uma das coordenadoras do projeto, 
Luciê rodrigues, a intenção é mostrar à elas 
a utilização correta dos equipamentos de 
proteção individual, noções de como se evi-
tar a contaminação através dos agrotóxicos 
utilizados nas aplicações agrícolas. 

saúdE no campo é importantE tanto para 
trabalhadorEs quanto aos propriEtários
Proprietário rural 
precisa estar atento 
para as normativas 
que cercam a saúde dos 
trabalhadores rurais

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Campo Grande se prepara 
para a instalação e ampliação 
de sete novas empresas que 
juntas vão investir r$ 170,1 
milhões. o montante foi 

aprovado pelo Codecon (Conselho Mu-

nicipal de desenvolvimento Econômico), 
órgão consultivo que analisa propostas 
com pedidos de incentivos e/ou isenções 
fiscais.

de acordo com o presidente do Code-
con, Paulo Ponzini que também é diretor 

da AdCG (Agência Municipal de desen-
volvimento Econômico de Campo Grande) 
essas empresas que buscam se instalar em 
Campo Grande ou ampliar suas atividades, 
geram emprego e renda, terão benef ícios 
como a doação de terreno, redução de 
impostos, capacitação de profissionais ou 
melhoria na infra-estrutura de acesso às 
instalações. 

Entre os projetos de implantação ana-
lisados, o Codecon aprovou a instalação 
de mais um shopping em Campo Grande, 
batizado de Shopping Cidade Morena.  o 
novo centro comercial pretende investir 
recursos na ordem de r$ 150 milhões e gerar 
cerca de 800 empregos diretos durante as 
obras e mais de 1.700 empregos quando em 
funcionamento. o novo empreendimento 
comercial estará localizado na área central 
da cidade e terá 235 lojas. o novo shopping 
receberá como incentivo a redução fiscal 
de impostos e tributos municipais durante 
três anos. 

A segunda empresa a ter o projeto 
aprovado é originária do estado de Minas 
Gerais. A High End Confecção Ltda atua 
na área de moda e receberá terreno no 
Pólo Empresarial oeste com previsão de 
geração de 200 empregos. Além da doação 
da área, a empresa terá incentivos fiscais. A 
terceira empresa aprovada no Conselho de 
desenvolvimento tem sua matriz na cidade 
de São José do rio Preto, interior de São 
Paulo. A empresa do setor de tecnologia 
agrícola fabrica máquinas para erradicação 
de plantas daninhas por meio de choque e 
pretende gerar 20 novos empregos diretos. 
o empreendimento também terá redução 
de impostos e tributos municipais.

No grupo de empresas que tiveram os 
processos de ampliação e relocalização 
aprovados está a Jasper Argamassas Ltda 
que, além de ampliar a sua linha de pro-

dução, se localizará em mais uma área na 
cidade. Com essa nova estrutura, a empresa 
pretende gerar mais 23 empregos. Como 
incentivo terá a redução parcial do iPtu. 
outra empresa aprovada no Codecon, a Ltb 
transportes Ltda, receberá área de 4.500 
metros quadrados no distrito de Anhanduí 
para ampliação das suas atividades. outro 
empreendimento beneficiado faz parte da 
de uma joint venture formada por duas em-
presas do setor de refrigerantes e receberá 
nova infra-estrutura de logística.

CODECON- o Conselho Municipal de 
desenvolvimento Econômico é formado 
por 14 representantes. A função é analisar 
os pedidos das empresas que desejam in-
centivos para se instalarem ou ampliar suas 
atividades na Capital. os pedidos das em-
presas chegam até a Agência Municipal de 
desenvolvimento Econômico e depois são 
distribuídos para análise dos conselheiros 
que, posteriormente, se reúnem e aconselha 
o prefeito a conceder ou não pedidos. 

sEtE EmprEsas vão invEstir mais dE 170 
milhõEs Em campo grandE, diz ponzini
Montante é para ampliação e/ou novas unidades 
empresariais

Diretor-presidente da ADCG, Paulo Ponzini

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

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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crEa tErá novo prEsidEntE: Jary dE carvalho E castro

Jary Castro assume presidência do Crea  em 2009

No final do mês de setembro 
aconteceu a Festa da Vitória, 
que comemorou a eleição 

de Jary de Carvalho e Castro como 
presidente do CrEA/MS. Jary teve a 
maioria dos votos na última eleição, 
porém chegou perto da sua nomeação 
ser invalidada. Mas a democracia impe-
rou em janeiro de 2009, Jary assume a 
presidência da entidade.

o Conselho regional de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia de Mato 
Grosso do Sul (Crea/MS) é uma entidade 
fiscalizadora, que protege a sociedade de 
possíveis danos causados por trabalho 
não legalizado e por profissionais das 
áreas da engenharia, arquitetura e agro-
nomia que não sejam habilitados. 

o  futuro presidente explica que onde 
existe um empreendimento sendo exe-
cutado nessas áreas, por lei, é obrigatória 
a contratação de um profissional que 
responda pelos serviços. “No caso do 
trabalho no campo é sempre necessário 
a presença de um engenheiro agrônomo, 
tecnólogo ou técnico da área planejanda 

e executando atividades, considerando as 
atribuições de cada profissão”, determina.

Jary diz que, além de segurança, onde 
a aplicação inadequada de defensivos pode 
provocar em riscos à saúde humana, a 
presença de um profissional é garantia de 
lucro aos produtores rurais, já que esses 
profissionais podem também orientá-los 
sobre investimentos estratégicos e lucrati-
vos para a produção.

Parceiro na realização de cursos e 
eventos o Crea/MS visa a capacitação e 
atualização dos profissionais da área da 
agronomia. internamente o Conselho já 
vem informatizando serviços utilizados 
por esses profissionais, como a emissão 
de receituário agronômico, gratuitamente 
pela internet, uma das grandes evoluções 
nos últimos anos.

Já no agronegório a principal via de 
participação do Crea/MS é por meio da 
fiscalização e da valorização dos profissio-
nais. “o Estado tem no agronegócio como 
uma das principais fontes geradoras de 
crescimento e desenvolvimento e a parti-
cipação dos profissionais nesse processo é 

essencial”, declara. Jary garante também que 
o fortalecimento das entidades de classes 
representativas das profissões, a intensifica-
ção da fiscalização na área, além de parcerias 
com as entidades públicas e privadas na 
busca do apoio para o fortalecimento das 
profissões será constante, por parte do Crea, 

nos próximos anos. “Certamente na fis-
calização dos trabalhos da área agrícola, 
não somente em lavouras, mas todo e 
qualquer empreendimento em que é 
necessária a atuação de um profissional 
habilitado, ai incluem-se também as 
usinas de açúcar e álcool”, avalia.  

Jary garante que a sua gestão vai 
priorizar um Crea como agente atuante 
na construção de um Estado sustentável. 
“Vamos viabilizar a realização de cam-
panhas educativas, como por exemplo 
o uso correto de defensivos, desde o 
manuseio até a destinação final das 
embalagens”, declara.  

outra questão é a ambiental. “Além 
de engenheiros agrônomos, atua na 
área uma infinidade de profissional que 
também pertencem ao Sistema Confea/
Crea. dessa forma, vamos estimular e 
fomentar a criação de comitês de bacias 
hidrográficas, a exemplo da bacia do 
rio Miranda”, finaliza. Hoje o regional 
de Mato Grosso do Sul registra 2.754 
engenheiros agrônomos atuando no 
mercado.

Presidente da OCB/MS, Celso Ramos Régis

Segundo o Ministério da Agri-
cultura Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), na lavoura e na 
agroindústria é onde estão as 
maiores expressões econômicas 

do cooperativismo brasileiro. Este setor é 
responsável por cerca de 30% da colheita 
nacional de grãos. Em Mato Grosso do Sul, 
o cooperativismo de negócios representa 
mais da metade de todas cooperativas 
existentes.

o cooperativismo se apresenta como 
uma forma de fortalecimento principal-
mente de pequenos e médios produtores. 
No setor de agronegócio, por exemplo, 
é possível promover a transferência de 
tecnologia para os associados, a comercia-
lização de produtos, formação pessoal do 

associado, seleção de produtos para vários 
níveis de mercado, acompanhamento da 
cadeia produtiva – desde o plantio até a 
colheita - poder de barganha na hora da 
compra de insumos e sementes,  eliminação 
de intermediários na comercialização de 
produtos, entre outras vantagens.

No sistema de crédito cooperativista, 
por exemplo, o interessado primeiro tem 
que se filiar à instituição. depois ele passa 
a ser “dono” da cooperativa, com direito a 
participar e votar nas assembléias e receber 
no fim de cada ano uma parcela do resul-
tado financeiro ou decidir por agregar as 
sobras ao patrimônio, explica Paulo Nery, 
produtor rural pós-graduando em gestão 
de cooperativismo.

o presidente da organização das Co-

operativas brasileiras no Estado (oCb), 
Celso ramos régis, destaca que o sistema 
de cooperativismo esteve sempre presente 
no desenvolvimento econômico do Estado. 
“É uma das atividades que colaborou e co-
labora para que Campo grande chegasse a 
esta idade. o agronegócio no entorno tem 
sido muito forte”, diz lembrando que mais 
de 50% das cooperativas – das mais de 100 
ligadas a oCb - são de agronegócio.

COOPGRANDE - A mais antiga 
cooperativa do Estado, a Coop-Grande 
está instalada na Capital, desde o dia 5 de 
maio de 1935. Ela foi fundada por cerca 
de 150 imigrantes japoneses da região de 
okinawa.     

A idéia de se criar a cooperativa surgiu 
para fazer um sistema organizacional para 
recepção, beneficiamento e comercializa-
ção de café, arroz, , milho, feijão e batatinha. 
Foi na década de 60, com o declínio do café, 
que os cooperados decidiram ampliar a 
produção, agregando produtos hortifruti-
granjeiros, iniciando assim o cinturão verde 
em Campo Grande.

os produtos da Coop-Grande são co-
mercializados no sistema de atacado em 

um pavilhão dentro da Ceasa e também no 
varejo no Mercado do Produtor. 

sEtor dE coopErativismo é rEsponsávEl por
mais da mEtadE da colhEita nacional dE grãos
O sistema de cooperativismo é muito presente no 
Mato Grosso do Sul, onde agrega vários segmentos, 
principalmente no setor de agronegócio.  Embora se fale 
muito em pequenos e médios representantes, é comum a 
presença de grandes cooperativas, inclusive de crédito.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Divulgação
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Representante comercial da Ecoblock, Thiago Verrone de Souza; no detalhe peças de madeira sintética

Você já pensou quantas ár-
vores são necessárias para 
fazer uma caixa de lápis? 
Preservar e edificar são duas 
ações que não conseguem 

conviver juntas em harmonia. Muito se 
tem dito da importância de se preservar 
o meio ambiente, separar o lixo para a 
reciclagem e ajudar a natureza sobreviver, 
mas muitas pessoas pensam em construir 
casas, estradas, edif ícios. Hoje já é possível 
aliar essas duas ações.

uma idéia desenvolvida por Marta 
borges, no Estado de Minas Gerais, rea-
proveita garrafas pet e fibras, originando 
uma madeira ecologicamente correta cuja 
resistência e durabilidade são superiores às 
do produto convencional – a Ecoblock.

instalada há quatro meses em Campo 
Grande a Ecoblock é a primeira empresa 
que usa madeira biosintética no brasil. 
Composta por 70% de plástico e 30% de 
dejetos e resíduos industrias como bagaço 
de cana, raspas de casca de coco, fibra de 
vidro, papel, pneus, fraldas descartáveis re-
provadas no controle de qualidade e outras 
matérias primas provenientes do lixo, é um 
produto 100% ecológico. 

A grande vantagem é que além de não 
desmatar florestas, a madeira sintética ainda 
aproveita materiais que seriam despejados 
no ambiente e contribuiriam ainda mais 
com a poluição do planeta. “Foi criado e 
desenvolvido uma máquina especialmente 
para criar o sistema de produção da madeira 
sintética no brasil”, revelou o representante 
comercial em Campo Grande, Thiago Ver-
rone de Souza. 

Porém Thiago afirma que a Ecoblock 
não é concorrente da madeira e por isso 
encontra um grande obstáculo no Estado: 
“Mato Grosso do Sul tem acesso a madeira 
contrabandeada muito fácil e barata, fazen-
do que o nosso produto seja visto como 
algo exponencialmente oneroso”, alerta. 
Para vir ao Estado a empresa teve isenção 
de impostos sobre Produtos industrializa-
dos (iPi) e também existe o requerimento 
para isenção do imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Prestação de Serviços 
(iCMS). 

A história de José Carlos Nunes Nas-
cimento com a madeira começou há 
mais de 25 anos. Ele desenvolveu um 

projeto de plantio de aroeira de modo sustentá-
vel, porém por conta da criação de um parque 
ecológico perdeu praticamente tudo. A partir daí 
começou um novo empreendimento por meio da 
fabricação de móveis com reaproveitamento.

O empresário produz móveis utilitários e 
painéis decorativos com móveis de reaprovei-
tamento, em sua maioria utilizando dormentes 
de trilhos e cruzetas de postes de energia elé-
trica. Ele explica que a rusticidade das peças 
atrai compradores de várias regiões do Brasil 
e é sucesso em feiras e exposições. A idéia foi 
vencedora de uma premiação conferida por 
uma empresa do Rio Grande do Sul, com o 
“Prêmio Marketing de Aproveitamento de 
Matéria-Prima”.

José Carlos fabrica sofás, camas, cadeiras, 
painéis e tudo mais que a madeira pode ser útil 
no ramo de movelaria. “Tem gente que não 
abre mão de ter móveis em madeira e quando 
conhece nossos produtos acaba adquirindo 
porque somos uma empresa que trabalha com 
esta matéria-prima sem desmatar e agredir o 
meio ambiente”, diz.

Embora o empresário tenha um mercado 
conquistado em outros estados, afirma que no 
Mato Grosso Sul, em especial na Capital, seus 
produtos ainda não são muito vendidos. Ele 
acredita que talvez seja pela oferta de madeira 
disponível. “Não precisamos desmatar uma só 
árvore porque temos madeira para reaproveitar. 
Tenho certeza que não utilizamos nem 5% de 
tudo o que está disponível”, diz José Carlos.

HISTÓRIA - O empresário, que já ex-
portou para dois países sua produção, conta 
que plantava aroeira em Bodoquena de modo 
sustentável, ou seja, em lotes que depois de 
cortados mantinham certa quantia de árvores 
que serviam de sementeiras. Além disso, o 
corte era feito em escalas para quando chegasse 
no último o primeiro já estava praticamente 
pronto novamente. Todo o plano de manejo 
era supervisionado pelo Ibama.

Em 2000 foi criado o Parque Nacional de 
Bodoquena e abrangeu o plantio de aroeira de 
José Carlos. Das mais de mil hectares plantadas 
ele recebeu indenização de apenas 500. Atual-
mente, a localidade tem mais de 150 mil árvores 
de aroeira plantadas pelo empresário.

“A idéia está sendo difundida muito bem 
aqui e esperamos um bom resultado como 
no resto do brasil”. o comerciante afirma 
ainda não ser concorrente da madeira, 
pois o material é superior à madeira. Ele 
garante ser 100% impermeável, 100% imune 
a qualquer tipo de praga ou fungo e propaga 
30% menos chamas que a madeira. “tudo 
isso foi testado em Centro tecnológico em 
Minas Gerais, comprovado e patenteado”, 
afirma.

CONSTRUÇÃO - o material da eco-
block pode ser utilizado na construção civil 
para o escoramento de andaimes, revesti-
mento de paredes e construção de decks de 
piscina. Mas também apresenta uma boa 
alternativa são para a fabricação de móveis 
de jardim, como cachepôs, cadeiras, mesas, 
entre outros. Por ser feito à base de plástico, 
a madeira sintética é totalmente imperme-
ável e ideal para ambientes externos, ao 
contrário das madeiras convencionais.

outra boa aplicação da madeira bios-
sintética é no setor da construção civil, 
em empresas e galpões de armazenamento 
de produtos. “devido à sua resistência e 
durabilidade, ela pode ser usada na cons-
trução para o escoramento de andaimes, 
revestimentos de paredes e na construção 
de decks”. 

Nas empresas de estocagem, principal-
mente, é usado na fabricação de paletes. Até 

a Petrobras já está usando em suas  platafor-
mas no mar, pois a garrafa pet compactada 
com fibras é mais durável no mar que o ferro 
ou alumínio”, explica Thiago Verrone.

Para se ter uma idéia do uso desenfreado 
de madeira, para cada 07 paletes construí-
dos, uma árvore é derrubada. “um curtume 
de Campo Grande consome 3.500 de paletes 
por mês. Se nós fornecêssemos o material 
para eles, deixariam de cair aproximada-
mente 500 árvores por mês, além da enorme 
quantidade de lixo que seriam retirados da 
natureza”., avlai Verrone 

outra vantagem que o produto apresen-
ta é o fato de ser livre de bactérias, já que o 
processo de fabricação se dá por intrusão 
(pressão elevada) e depois é e resfriado. Por 
isso, também, o material fica livre da ação 
de cupins e outros animais.  

Além disso, o material, assim como a 
madeira é fácil de ser manuseado, serrado, 
parafusado, pregado ou colado. Pode ser 
fabricado na cor da madeira natural ou em 
qualquer cor que o cliente desejar. 

“o preço é o mesmo da madeira de lei, 
podendo ser comparado ao preço do m2 do 
ipê, porém 30% mais resistente que a ma-
deira”, diz Thiago, lembrando que a empresa 
teve que aumentar a produção devido ao 
sucesso nos estados de Minas Gerais, São 
Paulo, rio Grande do Sul, distrito Federal 
e Santa Catarina. 

madEira sintética fEita com 
plástico rEvoluciona mErcado

EmprEsa invEstE Em 
móvEis  dE madEiras 
rEaprovEitadas

Mistura de garrafas pet 
com fibras dá origem a 
produto parecido com 
madeira

Foto: Fernanda Barros / Agroimagebank.com
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A maneira mais eficaz, encontrada até 
agora pelos estudiosos, para fazer 
o seqüestro de carbono ainda são 

as plantações, seja com árvores ou outras 
espécies, como as lavouras. isto nada mais 
é que a absorção de grandes quantidades 
destes gases presentes na atmosfera. Em 
Campo Grande existe uma Lei Municipal 
que determina às empresas que promovam, 
eventos a planterem árvores, como forma 
de compensar o meio ambiente.

um estudo realizado no início deste 
ano, pelo professor mestre em saneamento 
ambiental e recursos hídricos, Armando 
barbedo, a pedido da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Campo Grande, reve-
lou que a qualidade do ar na Capital ainda 
não é considerada preocupante. Porém, 
alerta o estudioso, se não forem colocadas 
em prática políticas de prevenção e cons-
ciência da população esta realidade pode 
mudar em poucos anos.

Segundo barbedo, a forma mais comum 
de seqüestro de carbono é naturalmente re-
alizada pelas florestas de demais plantações 
como as lavouras. Na fase de crescimento, 
as árvores demandam uma quantidade 
muito grande de carbono para se desen-
volver e acabam tirando esse elemento do 
ar. Esse processo natural ajuda a diminuir 
consideravelmente a quantidade de Co2 
na atmosfera: cada hectare de floresta em 
desenvolvimento é capaz de absorver nada 
menos do que 150 a 200 toneladas de car-
bono. “É por essas e outras que o plantio 
de árvores é uma das prioridades para a 
diminuição de poluentes na atmosfera 
terrestre”, reforça.

uma das culturas que vem ganhando 
cada vez mais espaço é a cana para produ-
ção de açúcar e álcool. Atualmente são 14 
unidades sucroalcooleiras que processam 
26,2 milhões de toneladas de cana no 
Estado. toda esta plantação colabora sig-
nificativamente para seqüestrar carbono 
da atmosfera.

Segundo o departamento Estadual 
de trânsito de Mato Grosso do Sul (de-
tran/MS) a frota de veículos no Estado é 
de 776.838 veículos. deste universo são 
193.616 automóveis, outros 28.954 são 
caminhões; ônibus e microônibus somam 
2.082 e o restante são motocicletas, cami-
nhonetes e camionetas. Ainda segundo 
o levantamento são 314.620 movidos a 
gasolina, outros 30.911 a álcool, a diesel 
são 62.796 e 30.951 são “flex” para gasolina 
e álcool. os demais veículos são movidos 
a gás natural veicular puro ou com opções 
para tipo bicombustível com gasolina e/
ou álcool.

Campo Grande ganhará um 
novo aterro sanitário. Aterros 
são estruturas projetadas 
dentro do solo, onde o lixo 
é isolado do ambiente a sua 

volta. A nova obra foi planejada de maneira 
moderna a cumprir seu papel e solucionar 
os problemas sociais que envolvem seu 
contexto atual. Segundo o engenheiro civil 
e gerente responsável da limpeza pública da 
Secretaria Municipal de Serviços e obras 
Publicas (SESoP), Arlindo Almeida de 
rezende, a obra será entregue em meados 
de 2009.      

Para o secretário de Meio Ambiente e 
desenvolvimento Sustentável, Frederico 
Freitas Júnior, o novo aterro significa um 
resgate de vidas. “Vamos reciclar além do 
lixo a vida de muitas pessoas que contribuí-
ram durante anos impedindo que o lixo que 
iria para o subsolo e para o meio ambiente 
tivesse outro destino. trabalharemos de 
forma integrada e moderna, otimizando 
a coleta seletiva do lixo, garantindo a pre-
servação do meio ambiente e melhorando 
a qualidade de vida da população”, destacou 
Frederico.

As obras acontecem, simultaneamente, 
com a desativação do atual lixão que será 
recompactado de maneira a não haver 
desmoronamentos e também com a cons-
trução de galpões de reciclagem – lugar 
esse que uma parte dos catadores do lixão 
deverão ir.  o local ainda será impermea-
bilizado com argila e gramado, drenos de 
gás e de chorume. As atuais lagoas para 
onde o chorume escorre serão esgotadas. 
todo o processo para total desativação 
deve durar um ano.

o novo aterro será construído em solo 
preparado com argila coberto e membrana 
plástica (polietileno de alta densidade). o 
chorume será recolhido por drenagem e 
deslocado para uma estação elevatória e, 
posteriormente, para a Estação de trata-
mento de Esgoto, que está sendo construída 
pela Águas Guariroba, antes de ser despe-

Em janeiro de 2005 a frota no Estado era 
de 327.848 veículos e em agosto do mesmo 
ano 596.074, sendo os maiores aumentos 
de motocicletas – que eram 72.547 em 
janeiro e em agosto somava 124.752; em 
seguida a frota, que teve maior aumento, 
foi a de caminhonete: eram 40.924 e em 
agosto representavam 67.168 unidades. 
Naquele período os combustíveis utilizados 
eram apenas álcool, gasolina, diesel e gás. 
do universo de 327.848 veículos, Campo 
Grande tinha 240.662, ou seja, a maior 
concentração.

COMPENSAÇÃO - A Lei Municipal 
4.484, de 21 de junho de 2007, instituiu a 
compensação de gases de efeito e o mane-
jo adequado dos resíduos gerados pelos 
eventos realizados em áreas públicas no 
município de Campo Grande.

Pela lei, para realizar evento em áreas 
públicas da Capital, o organizador precisa 
assinar um termo se comprometendo a 
dar destino adequado aos resíduos sólidos 
e plantar árvores para compensar o gás 
carbônico gerado pelo evento. o artigo 2 
especifica que “a pessoa f ísica ou jurídica 
responsável pelo evento deverá apresentar, 
no ato da assinatura do termo de responsabi-
lidade, a estimativa técnica das emissões de 
gás estufa que serão geradas pela atividade e 
a compensação dessas emissões em plantio 
de árvores...”

BIODIESEL– Armando barbedo revela 
que a combustão do óleo diesel é menos 
poluente que a da gasolina. Segundo ele, a 
idéia do biodiesel é boa porque a própria 
cultura que o origina ajuda a seqüestrar gás 
carbono da atmosfera. No que diz respei-
to ao seqüestro de carbono por meio das 
lavouras, o setor de agronegócio se torna 
destaque, já que toda planta resgata o gás 
poluente e libera oxigênio na atmosfera.

plantaçõEs: uma grandE 
solução contra co2

campo grandE é ExEmplo 
no  dEstino do sEu lixo 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Plantas consomem gas carbônico e liberam oxigênio

jado no córrego.   toda a área será cercada 
por uma barreira vegetal, abrigará uma 
usina de triagem e reciclagem e unidade de 
tratamento de lixo hospitalar. Atualmente 
Campo Grande produz, por dia, 500 tone-
ladas de lixo domiciliar e mil toneladas de 
lixo de construções.

Apesar da nova obra, Campo Grande 
possui uma eficiente coleta de lixo. Segundo 
Arlindo 98% do lixo da cidade é coletado. 

o engenheiro afirma que “a cada dois 
meses, ou menos, temos reclamações. 
Poucas reclamações se deve porque as 
equipes cobrem todos os pontos de coletas”, 
lembra.

o lixo é recolhido todos os dias, no 
centro da cidade e nos bairros os cami-
nhões passam 3 vezes por dia. “Em alguns 
os caminhões passam de segunda, quarta 
e sexta-feira e em outros é terça, quinta e 
sábado”, confirma. Arlindo afirma que na 
Capital o lixo aumenta de 3 a 5% por ano.  

São 16.000 toneladas de lixo caseiro 
por mês – uma média de 750 gramas de 
lixo por dia produzido por cada cidadão 
campo-grandense. “É uma estatística que 
não foge do brasil”, declara. 

desse montante 65% é matéria orgânica 
e compostagem. A média dos europeus, por 
exemplo, são de 40 a 42% de lixo orgânico 
– “eles reaproveitam mais o lixo que nós, 
mesmo porque a área que territorial para 
construção de aterros é muito menor que 
a nossa”, avalia. 

uma curiosidade é que na Capital se 
produz menos lixo no inverno – “a pro-
dução de lixo é de acordo com a renda 
per capita” e no verão, principalmente no 
final do ano, a quantidade de lixo aumenta 
exponencialmente. 

Nas áreas rurais é comum a construção 
de vala e o lixo é todo queimado,“a quanti-
dade de lixo produzido é pouca  e por isso 
não tem muito problema”. Para quem mora 
perto dos grandes centros o ideal é separar 
o lixo e trazer para as grandes cidades, 
levando-os para a reciclagem.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Fundada em 1980, por um grupo 
de pioneiros vindos do sul do País 
e de outras regiões, São Gabriel 
do oeste fica a 140 quilômetros 
da Capital, Campo Grande, ligada 

pela br-163. Possui uma população de 17.408 
mil habitantes, com 80% a zona urbana e 
20% na área rural.

o engenheiro agrônomo, Édson dos 
Santos, viveu o começo da vida de São 
Gabriel do oeste. “Em 1972 foi a primeira 
vez que tive um contato com São Gabriel. 
Fui ver uma área do doutor Moacir Verner. 
Em 1975 voltei para fazer um projeto de 
formação de pastagem.” Nesse período Édson 
lembra que a cidade estava crescendo. “Era 
uma mistura de carroça com carro novo, 
mesmo sendo uma semana após a histórica 
geada que aconteceu em 1975 onde tudo se 
perdeu”, lamenta. 

No mesmo ano Edson mudou-se de vez 
para Mato Grosso do Sul e prestava serviços 
no município. “Seu balduíno queria um 
engenheiro agrônomo instalado na cidade, 
foi então que sugeri o nome do engenheiro 
José Setembrino de Jesus. E ele veio. Seu bal-
duíno ofereceu o terreno para a construção 
da casa. E assim foi feito. instalei o primeiro 
engenheiro agrônomo e sua família de São 
Gabriel e na frente da casa funcionava um 
escritório – o primeiro escritório de agro-
nomia da cidade. Na verdade essa casa ainda 
existe. Ela fica ao lado do Sindicato rural, na 
rua principal de São Gabriel”. 

A cidade está a uma altitude de 658 
metros acima do nível do mar, possuindo 
um clima tropical chuvoso, sem estação 
fria, mas com estação seca bem definida. 
Seu relevo se caracteriza por um imenso 
chapadão, ressaltando em meio a um relevo 
rebaixado e dissecado. o solo predominante 
é o latossolo vermelho escuro. o brilho solar 
em janeiro é de 190 horas e de julho, 245 
horas. São Gabriel do oeste integra a bacia 
hidrográfica do Alto Paraguai, das sub-bacias 
dos rios Miranda e taquari. A maior reserva 
de água doce subterrâneo do mundo – o 
Aqüífero Guarani – tem em São Gabriel 
uma área de recarga direta. É em São Gabriel 
que o aqüífero se encontra mais próximo da 

armazenadora superior a 400.000 toneladas 
entre as empresas, armazéns particulares e 
outras empresas e instituições.

o engenheiro também participou do 
Projeto de Viabilidade Econômica, téc-
nica, Social do primeiro Hospital de São 
Gabriel – chamado São Francisco. Segundo 
a assessoria da Prefeitura Municipal, outros 
empreendimentos industriais estão em 
fase de instalação, projetando uma nova 
era industrial que dividirá ou até mesmo 
suplantará a agropecuária como principal 
fonte geradora de riquezas locais. 

o prefeito municipal Adão unirio rolim, 
garante que São Gabriel vive um momento 
de prosperidade em vários setores, como 
na expansão industrial, os avanços tecno-
lógicos na agricultura, o crescimento firme 
na suinocultura, a constante qualificação 
genética da pecuária de corte e leiteira, o 
pólo de criação de avestruzes.

“o desenvolvimento da pesquisa voltada 
para a geração de novas alternativas energé-
ticas, especialmente do biogás e do biodisel, 
além da entrada em funcionamento da usina 
hidrelétrica, evidenciam que aqui os sonhos 
se transformam em realidades”, declara.

Na área do turismo o município possui 
a Festa do Leitão no rolete que é o maior 
evento de turismo gastronômico do Estado, 
que acontece, anualmente no mês de julho. 
o turismo da cidade também é forte: Em São 
Gabriel existe o turismo Ecológico mostra os 
atrativos naturais. o turismo rural mostra 
as práticas e vivencias nas fazendas, opor-
tunizando aos visitantes urbanos o contato 
direto com a realidade agropecuária. No 
turismo Cultural caberá exibir as tradições 
e a cultura das etnias formadoras do povo 
são-gabrielense, suas festas, costumes e 
curiosidades. o turismo tecnológico que 
mostra os avanços nos cultivos e nos projetos 
desenvolvimentistas e o turismo de eventos 
que mostra a alegria das festas, consagradas 
como a Festa do Laço, a Festa do Leitão no 
rolete e outras, onde os turistas poderão 
desfrutar da gastronomia típica regional. 

Produção de grãos e criação de avestruz são alguns destaques do município de São Gabriel do Oeste

fomentar a base na economia da cidade. 
Na década de 90 o advento da suinocultura 
trouxe novo incremento à economia local. 
Hoje o município conta com mais de 130 mil 
cabeças em seu rebanho suíno, com apro-
ximadamente 10.000 matrizes, mantidas 
com as mais avançadas técnicas de criação 
e manejo, com padrões genéticos invejáveis, 
cumprindo um papel importante para a 
geração de emprego, renda e formação da 
matriz econômica. 

o setor secundário conta com cerca de três 
dezenas de indústrias, com a instalação dos 
frigoríficos Aurora, a Saga industrial, a Jully 
industrial e Comércio, além das mais de 350 
estabelecimentos comerciais e mais de 400 
estabelecimentos prestadores de serviços. 

Édson ajudou no processo de desenvolvi-
mento de São Gabriel do oeste. outra contri-
buição foi o projeto para a construção de um 
armazém para o armazenamento e a secagem 
dos grãos. “No começo era para armazenar 
arroz, hoje é a soja e o milho que ocupam 
todo o espaço do armazém”, garante. Para o 
cultivo de soja o município tem capacidade 

são gabriEl do oEstE: crEscimEnto faz da 
cidadE um grandE lugar para sE invEstir

Foto: Ascom / Prefeitura de São Gabriel do OesteMunicípio tem apenas 
28 anos de fundação 
e se apresenta como 
celeiro da região norte 
do Estado

superf ície (30m).
ATIVIDADES ECONÔMICAS– desde 

a chegada dos seus primeiros povoadores, a 
agricultura e a pecuária são a base econômica 
do município. Hoje São Gabriel do oeste 
destaca-se como o maior produtor de soja, 
o maior criador de suínos, o principal pólo 
de criação de avestruzes, o 2° maior produtor 
de milho, o 4° maior produtor de ovos de 
galinha, de Mato Grosso do Sul. 

Hoje são 130.000 hectares se soja planta-
dos. “São Gabriel não planta mais soja por-
que não tem mais espaço f ísico”, determina 
Édson. o engenheiro lembra que entre os 
anos de 1976 e 1977, a pedido do fazendei-
ro Valdemar Grim, ele projetou a primeira 
lavoura comercial do município. “Eram 250 
hectares da variedade Santa rosa, onde todos 
me chamavam de louco. Achavam que eu 
estava induzindo seu Valdermar a plantar 
uma coisa que não ia para frente”, afirma, 
lembrando que soja estava começando no 
rio Grande do Sul. 

As culturas como trigo, sorgo, algodão, 
girassol, nabo forrageiro, veio se juntar para 

OUTRAS CURIOSIDADES - entre os 78 municípios do 
Estado, São Gabriel integra o grupo 1, considerada com ri-
queza alta, longevidade alta, média e baixa e escolaridade alta, 
média e baixa. o grupo é integrado por Corumbá, Ladário, 
Campo Grande, Chapadão do Sul, douradina, Água Clara e 
Laguna Carapã.

RIQUEZA -. Em 2003, o indicador de riqueza de São 
Gabriel do oeste era de 43, o segundo maior do estado, atrás 
apenas de Chapadão do Sul, com 53. Em 2005, o município 
caiu para 7º, com índice de 41, o mesmo que Campo Grande. 

À frente, os municípios de Chapadão do Sul (49), Corumbá (48), 
douradina (43), Ladário (45) e Laguna Carapã (47).

VIDA LONGA - No índice de longevidade, terceiro critério 
utilizado, São Gabriel do oeste pulou de 26º no ranking estadual, 
em 2003, para 25º, em 2005. o indicador leva em consideração 
o coeficiente de mortalidade infantil e perinatal, a taxa de óbitos 
entre 15 e 39 anos e o coeficiente de mortalidade entre pessoas 
acima de 60 anos. Segundo o relatório, houve uma pequena redu-
ção da taxa de mortalidade infantil (15,86 para 15,48) e perinatal 
(19,59 para 16,93).
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Paisagens naturais do Pantanal de Mato Grosso do Sul são um convite para qualquer visitante

o turismo no Mato Grosso 
do Sul está vivendo um 
grande momento. divulgar 
o Estado para os brasileiros 
e estrangeiros é um estímu-

lo de fortalecimento do mercado interno e 
geração de mais trabalho e renda. 

Assim, toda e qualquer oportunidade é 
agarrada pelas mãos da empresária beth Co-
elho, proprietária da fazenda San Francisco, 
que faz as malas e segue por todo o mundo 
divulgando Mato Grosso do Sul em Feiras 
internacionais, como nas duas últimas em 
que esteve presente: Paris e Japão. 

“Por conta própria, faço minhas reser-
vas, acompanho a pessoa que representa 
a Fundação do Estado (Fundtur) e levo o 
material da minha empresa e também do 
Estado para divulgar o nome ‘Mato Gros-
so do Sul’ porque é muito dif ícil vender 
‘Mato Grosso do Sul’ para os estrangeiros”, 
enfatiza. 

Segundo beth a porta de entrada para 
o turista estrangeiro é Foz do iguaçu, no 
estado do Paraná. “MS é vizinho. temos que 
fortalecer essa rota e trazer esses turistas 
para MS, via bonito, ou Pantanal”, afirma. 
A empresária acredita que um modo para 
facilitar essa vinda é a venda de pacotes 
turísticos com vôos para MS, onde os via-
jantes possam aproveitar cada momento 

da viagem.
“os japoneses, por exemplo, gastam 

muito dinheiro viajando, porém não visi-
tam com freqüência o brasil pela falta de 
segurança que é passado continuamente na 
televisão”, diz, lembrando que roupa suja se 
lava em casa. beth declara que já foi feito – 
“e bem feito” a parte dos empresários aqui, 
com investimentos nas atrações turísticas 
do Estado, porém, ela espera, ”garantias 
por parte do Governo Estadual e Federal 
dando segurança e um tráfego mais fácil, 
tanto aéreo, quanto terrestre”. 

beth explica outros pontos importan-
tes na hora em que se vai vender o nosso 
‘produto’ em feiras por todos os cantos do 
mundo. “o carro chefe dessas feiras são os 
stands e a apresentação de cada país (feita 
geralmente por painéis com fotos ou vídeos 
mostrando suas belezas). É fundamental 
levar todo o material na língua do país em 
que se está – isso atrai a simpatia de ime-
diato. Quando estive no Japão, levei todo 
o material da Fazenda San Francisco em 
japonês e as operadoras ficaram loucas”. 

também é importante mostrar ao 
cliente a segurança e tranqüilidade de um 
passeio, quando se trata do Ecoturismo. Pai-
néis mostrando Pantanal, por exemplo, deve 
ter nas fotos, a segurança daquele passeio, 
como os equipamentos necessários e infra-
estrutura - pontos básicos para garantir a 
segurança dos turistas que escolhem esse 
tipo de viagem. 

uma sugestão de beth para alavancar o 
turismo no Estado é, através da Embratur 
(instituto brasileiro de turismo), divulgar o 
Pantanal e unir Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul, vendendo a idéia de ‘Pantanal do 

brasil’. “temos que parar de perdermos 
tempo com brigas e disputas para saber 
quem tem mais área no Pantanal”, enfatiza. 
“Acredito que o Pantanal é um lugar único no 
mundo com suas diversidades de espécies 
e belezas naturais”.

Esse fortalecimento dos Estados deixa 
o nosso turismo mais forte para competir 
com o resto do mundo. beth acredita que 
é muita competição dos países junto com 
experiência de quem tem muito para se gas-
ta - “é o mundo competindo com o mundo 
– com belezas de todas as espécies, como 
turismo histórico, cultural, ecoturismo, re-
ligioso, entre outras infinitas maneiras que 
o mundo aprendeu a fazer turismo”. 

Ela acredita que MS está preparado, 
mas faltam detalhes como estruturar mais 
a nossa mão de obra. “Porém, o turista que 
chegar ao Estado não vai ter decepções”, 

garante. 
A próxima parada de beth Coelho é a 

Feira internacional que acontece em janeiro 
na Holanda. Lá ela vai tentar vender a idéia 
‘Pantanal do brasil’, além de levar um pai-
nel com fotos do Estado do Mato Grosso 
do Sul, exibindo as belezas naturais como 
rios e árvores, além dos animais que só se 
encontram no Centro-oeste brasileiro.

“Essas fotos terão que ser bem escolhidas 
e em parceria com a Fundação de turismo 
no Estado, que está fazendo um trabalho 
extraordinário, não medindo esforços para 
alavancar o turismo em MS”, exalta. 

“Esse trabalho inclui o levantamento do 
acervo de fotos para levarmos um belíssi-
mo painel chamando a atenção de todas 
as operadoras e despertar a curiosidade 
dessas pessoas em conhecer o Pantanal do 
brasil”, finaliza.  

“pantanal do brasil” - nomE sugErido para 
vEndEr o Estado Em fEiras intErnacionais
“É dif ícil vender MS, 
por isso precisamos 
fortalecer o turismo”

Foto:  Divulgação


