
Governo vai investir r$ 400
milhões em novas estradas
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implantar e regenerar florestas  ati-
vidade denominada silvicultura - além 
de ter um  apelo ecológico também 
pode render lucros para quem investir 
na atividade. A região do bolsão  pode, 
em breve, ganhar um pólo madeireiro. 
Página 18.

A criação canários em casa é uma 
atividade amadora. Para quem imagina 
que criar estes animais em gaiolas está 
levando a extinção da espécie pode 
ficar tranqüilo. Segundo a Associação 
ornitológica de Campo Grande, os 
criatórios ajudam a preservar o meio 
ambiente. Página 20.

Criar ovinos no mato Grosso do 
Sul pode ser uma atividade rentável. 
Um dos atrativos é a possibilidade de 
se colocar de seis a 8 animais numa 
mesma área onde pastaria apenas um 
boi. A outra é o preço da arroba que 
no mercado paulista chega a r$ 112,00, 
em média. Página 4. 

Criação de 
ovinos é sinônimo 
de oportunidades

silviCultura é 
uma alternativa 
para arranjo 
produtivo

Criar aves ajuda 
o meio ambiente 
diz espeCialista

CirCulação 
estadual

maior evento da raça nelore Começa dia 6

As 50 obras de construção 
de novas estradas em mato 
Grosso do Sul têm um 
investimento de r$ 400 
milhões, segundo o governo 

do Estado. Além disso, estão em fase de 
recuperação 1.050 quilômetros conside-
rados importantes para o escoamento da 
produção.

As obras serão construídas com inves-
timentos do Estado, em conjunto com o 
Fundo de desenvolvimento do Sistema 
rodoviário de mato Grosso do Sul (Fun-
dersul) e recursos federais.

Segundo o secretário estadual adjunto 
de obras, marco Aurélio Pereira, os inves-
timentos na malha rodoviária estadual para 
2009 e 2010 serão muito maiores que neste 

Governo ouviu 
reivindicação dos 
produtores que pediam 
a recuperação da 
malha viária para 
fortalecer o agrosetor

ano. Sem detalhar o montante, ele adianta 
que até o final deste ano o governador 
André Puccinelli vai anunciar o plano de 
investimentos nas estradas para os próxi-
mos dois anos.

dentre os investimentos para 2009 
está prevista a pavimentação asfáltica da 
mS-456. na edição de agosto do jornal 
Agroin, produtores rurais e empresários 
que utilizam a mS-436, que liga Camapuã a 
Figueirão, fizeram um apelo ao governo do 
Estado para que a mesma seja pavimentada. 
Pelo calendário da Seop, as obras devem 
começar no primeiro semestre de 2009, 
provavelmente no mês de março, onde será 
asfaltado um trecho de 160km.

A mS-436 é muito utilizada por produ-
tores rurais da região que é considerada a 
maior produtora de bezerro de alta qua-
lidade, inclusive com destaque em nível 
nacional.

outro anúncio de pavimentação é a 
primeira etapa da rodovia Sul-Fronteira-
integração, que ligará toda a área de fron-
teira de mato Grosso do Sul com o Paraguai. 
A obra deve começar a ser executada ainda 
este ano, conforme o governador André 
Puccinelli. “A obra está em fase licitatória 
e, se não houver problema judicial, começa 
este ano”, afirma. Página 17.

A cerimônia de abertura oficial do 
maior e mais importante evento 
dedicado à criação e aos criadores 

da raça nelore do brasil acontecerá no dia 
6 de novembro. Trata-se da Expoinel mS 
que, neste ano acontece indoor, no Centro 
de Convenções Albano Franco.

o evento é promovido pela Associação 
Sul–mato-Grossense dos Criadores de 
nelore (nelore mS). no dia 6 acontece o 
Leilão ranking do mS, na Estância orsi e 
depois segue agenda dos neloristas que vão 

ofertar o melhor de seu plantel em bezerros, 
prenhezes, matrizes e reprodutores.

no último dia de Expoinel mS acon-
tece o nelore Fest, tradicional evento que 
marca a integração da cadeia produtiva 
da carne e o encerramento do calendário 
anual de atividades da nelore mS. o obje-
tivo  deste verdadeiro oscar da Pecuária 
nelorista é valorizar os profissionais que 
com seu trabalho contribuíram com a 
divulgação e desenvolvimento da raça ne-
lore no País. Veja suplemento especial.

MS-080 foi uma das obras inaguradas recentemente

Foto: Divulgação
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A antiga roça do homem pacato que 
acordava tranqüilo, “ordenhava” seu 
desjejum e colhia seu almoço, mudou 

completamente. A roça se transformou em 
uma empresa rural e, a cada dia que passa, 
o cotidiano campestre se torna mais intenso 
e atribulado.

o gerenciamento da empresa rural é tão 
complexo quanto o de qualquer outro tipo 
de empresa. o administrador deve ser capaz 
de controlar uma gama de variáveis imensa 
e ainda conviver com uma série de outros 
fatores que não podem ser controlados, como 
o clima.  

É cada vez mais evidente que o produtor 
bem informado, que aplica com eficiência as 
inovações tecnológicas desenvolvidas no am-
biente científico, consegue obter rentabilidade 
significativamente maior que aqueles produtores 
retrógrados, que não aceitam mudanças e opini-
ões de outros profissionais. E profissionalização 
é a alma da empresa rural.

A administração profissionalizada 
mostra seu valor a cada dia, com técnicas 
inovadoras de levantamento de dados para 
diagnóstico de eficiência, métodos moti-
vacionais de treinamento de funcionários 
e detecção de pontos de estrangulamento 
da produtividade. É neste contexto de 

a importânCia da 
Consultoria téCniCa

mudanças e inovações em que se encaixa a 
consultoria técnica. 

o grande problema da empresa rural 
atualmente, é a distancia entre o produtor e 
a área acadêmica. Este Problema é simples 
de se resolver se o produtor contratar um 
funcionário extremamente capacitado tec-
nicamente, com alguma prática de campo 
para direcionar o resto da equipe e cumprir, 
com êxito, a tarefa de unir teoria e pratica 
ao mesmo tempo. no entanto, a capacitação 
técnica só ocorre com a constante reciclagem 
de idéias, a busca incessante das verdades. E 
verdade em ciência, parafraseando um grande 
f ísico da história “... é temporal e condicional, 
mas nunca absoluta e final até que se prove 
o contrário...”. 

Portanto a Consultoria técnica veio para ser 
o elo entre o produtor e as inovações do setor 
agropecuário, levando informações de outras 
propriedades para utilizá-las como base de 
tomada de decisões, tudo isso aliado ao meio 
acadêmico de diversas instituições de pesquisa, 
tanto no brasil como no resto do mundo.

André Figueiredo Dobashi é Engenheiro 
Agrônomo, responsável pelo Departamen-

to de Produção Animal  da Agroexata – 
Consultoria). 

André Figueiredo Dobashi*

Jornalistas Assistentes: 
ELiANE FERREiRA - dRT-mS 152

redacao01@agroin.com.br

FERNANdA BARROS - mTB 39.120
redacao02@agroin.com.br

O Jornal Agroin Agronegócios é uma publicação 
de responsabilidade da Agroin Comunicação.
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Fax: (67) 3026-5696 

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

AgROiN COmuNiCAçãO 
não se responsabiliza pelos conceitos emitidos 

nas entrevistas ou matérias assinadas.



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 3

as unidades do Estado estão colaborando 
neste estudo de viabilidade e sem dúvida 
os dutos serão nossa grande alternativa, 
inclusive outros estados também estão com 
este levantamento. Ainda não temos uma 
data e nem como isto será feito, mas posso 
adiantar que não utilizaremos os ramais de 
gás já existentes, uma vez que a tecnologia 
é outra.

Agroin – A popularidade do carro flex 
anima o setor?

Roberto Hollanda – Muito, pois 90% 

Roberto Hollanda Filho, presidente do Sindal

ms pretende produzir 19 milhões de 
toneladas de Cana até ano que vem

dos carros novos produzidos no Brasil são 
com tecnologia flex. Agora imagine que já 
estão em estudo ou em testes para o uso de 
etanol: aviões para uso de pulverização de 
plantações, motocicletas flex, bioplásticos e 
ainda ônibus – que já estão em fase de teste. 
As motos devem chegar ao mercado até o ano 
que vem. Os benefícios para o meio ambiente 
são o principal atrativo nestes casos.

Agroin – Com a crise mundial de ali-
mentos muitas declarações foram feitas 
a respeito da produção de etanol, onde a 
produção de biocombustível compromete-
ria a produção de comida e, conseqüente-
mente, os preços tendem a aumentar. Até 
onde isto é lenda e verdade?

Roberto Hollanda – Vou responder 
analisando o cenário local. As lavouras de 
cana não vão tomar as terras agricultáveis que 
produzem alimentos. Para se ter uma idéia, 
aqui a área plantada de soja é cinco vezes 
maior que a de cana. A da pecuária é 20 vezes 
maior. Quer dizer: tem muita terra aqui!

Agroin - Qual a média de produção 
no Estado?

Roberto Hollanda - A média de produção 
alcooleira no Estado é maior do que no resto 
do País. Em nível nacional,  65% das lavouras 
de cana tem como destino o álcool. No Mato 
Grosso do Sul 70% da cana é esmagada para 
álcool.

Agroin – O que o sindicato prevê de 
produção para 2009?

Roberto Hollanda – Para o ano que vem 
vamos produzir 19 milhões de toneladas 
de cana, sendo que teremos 1bilhão e 200 
milhões de litros de álcool e ainda 750 mil 
toneladas de açúcar.

Agroin – Fala-se muito no aproveita-
mento do bagaço para co-geração de 
energia elétrica.

Roberto Hollanda – Realmente. O 
bagaço já está sendo utilizado para a produção 
de energia. O Brasil tem um potencial para 
produzir até 2012 com este produto o equiva-
lente ao que a Usina de Itaipu produz hoje. 
Para o ano que vem espera-se dez novas 
usinas e ainda existem outros dez projetos 
em análise. Portanto, Mato Grosso do Sul 
possui todas as condições para diversifica-
ção de investimentos e busca de inovações 
tecnológicas para aproveitar, ao máximo, 
todo este potencial.

Agroin – E a palha da cana? Também 
não é um potencial a ser utilizado?

Roberto Hollanda – Sim, claro. Inclusive 
em muitos lugares a palhada é utilizada e não 
mais queimada. Tem que se pensar num des-
tino pra ela porque ela faz uma camada que 
acaba entupindo os brotos depois do corte. 
Logo-logo esta palha também vai ser usada 
para produzir energia elétrica como o bagaço. 
As novas usinas que estão se instalando já 
estão pensando em tecnologia para aproveitar 
a palha. Esta é também uma preocupação 
ambiental do setor. Além disso, há pesquisas 
nacionais envolvendo este assunto, inclusive 
com novas cultivares de cana com menor 
quantidade de palha.

Agroin - Qual o maior problema hoje 
para o setor sucroalcooleiro no MS?

Roberto Hollanda – Eu não diria prob-
lema. Prefiro dizer desafios e o nosso é a 
questão de logística. Temos como foco, além 
do mercado interno, o externo, mas para 
mandar toda esta produção para fora: países 
do Mercosul ou outras localidades, temos que 
pensar em modais de transporte, hidrovias e 
tudo mais que pudermos para facilitar acesso 
e também baratear os custos.

Agroin – Existe algum estudo para 
isto?

Roberto Hollanda – Sim. Estamos 
fazendo um estudo para implantar dutos 
interligando as unidades de Mato Grosso 
do Sul a outros pólos produtores. Queremos 
encontrar as melhores alternativas para levar 
este produto aos portos, por exemplo. Todas 

O pernambucano Roberto Hollanda Filho é o novo presidente do Sindicato da 
Indústria da Fabricação do Álcool de MS – Sindal. Ele está no Estado há pouco 
mais de um mês para um mandato de três anos, que vai trazer muitos desafios, 
já que esta matriz energética já representa transformações. Profissional técnico, 
Hollanda possui conhecimento sobre o setor sucroalcooleiro e prevê que o MS irá se 

transformar no segundo maior produtor de álcool do País. Nesta edição, Hollanda faz um perfil do 
setor no MS e revela os principais desafios para atingir as metas de produção.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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ovinoCultura tem oportunidade para 
expansão de merCado de Carne e lã

Rebanho ovino  tem aproximadamente 450 mil cabeças e é destinado quase que na totalidade para carne

O 
mercado de ovinos no Mato 
Grosso do Sul, que hoje tem 
um rebanho de aproxima-
damente 450 mil cabeças 
– contando os da informali-

dade – está com pouca oferta de carne para 
atender o comprador nacional, o que torna 
a criação muito promissora, segundo o pre-
sidente da Associação Sul-Mato-Grossense 
dos Criadores de Ovinos de MS (Asmaco), 
Jorge Tupirajá.

A localização geográfica de Mato Grosso 
do Sul, que fica próximo da sua maior praça 
compradora – o estado de São Paulo – abun-
dância de pastagens, clima, melhoramento 
genético e ainda um preço convidativo são 
alguns dos itens apontados por Jorge Tupirajá 
que podem despertar o interesse de outros 
criadores. Segundo ele, o mercado paulista 
paga uma média de R$ 120,00 por arroba de 
ovino, que é superior ao preço pago pelo boi, 
que está em torno de R$ 90,00. Além disso, é 
possível abater um cordeiro entre 120 e 180 
dias e ter gestação de cinco meses, enquanto 
que a da vaca é de nove meses. A picanha 
pode chegar até R$ 112,00, o quilo.

Outra vantagem apresentada pelo criador 
é o aproveitamento de Unidade Animal (UA) 
na propriedade. Segundo ele, num espaço 
destinado para um boi é possível colocar 
de seis a oito ovelhas para pastar. Também 
é possível fazer um consórcio boi/ovino no 
mesmo campo. “Na minha propriedade tenho 
330 bois e 240 ovinos pastando juntos e tudo 
caminha dentro da normalidade”, revela. Seu 
plantel, composto pela raça Ile de France, 

foi adquirido na França e é destinado para 
produção de carne e também lã.

Quem tem a ovinocultura como opção 
paralela em sua propriedade consegue pagar 
com ela muitos custos de atividades princi-
pais, dependendo do número de cabeças que 
tiver, independente se são destinadas ao corte 
ou para genética.

Uma das “campanhas” implementadas 
pela Asmaco é a de que a carne de ovinos 
não é só para o churrasco do fim de semana 
e, sim, do dia-a-dia como é consumida as 
de boi e frango. “Criou-se uma lenda que a 
carne de ovino é doce, mas não é verídico. 
Ela, na verdade, possui um sabor peculiar. 
Inclusive este costume de fazer a carne com 
litros e litros de vinho é outra mistificação: 
ela precisa apenas de fogo e sal, no caso de 
churrasco”, explica. Quem optar em fazer 
a carne com ervas e molhos também vai 
encontrar nesta carne muita facilidade de 
assimilação de tempero.

MERCADO INFORMAL - Segundo 
Tupirajá o mercado informal atrapalha muito 
os produtores organizados que criam ovinos 
com fins comerciais e que tem na atividade 
interesse em vender carne para o mercado 
estadual e nos grandes centros como Rio de 
Janeiro e São Paulo. “Estes animais abatidos 
por amadores possuem sanidade duvidosa, 
não tem qualidade na carne e estes “criadores” 
não possuem uma freqüência de produto para 
abastecer os compradores”, afirma.

Tupirajá revela que o produtor que cria 
ovinos de modo organizado e dentro de pa-
drões de sanidade acaba sendo penalizado 

porque tem gastos para oferecer produto de 
qualidade, mas os clandestinos contra-atacam 
com mercadoria inferior, mas com preço 
menor. “Os órgãos legais têm interesse em 
acabar com isto”, revela.

Um fator lendário que envolve a produ-
ção destes animais é a de que ovelha é para 
presentear o compadre, o amigo. “As pessoas 
e criadores tem que ter em mente que é um 
mercado promissor e tem preço, aliás um bom 
preço. Não é uma carne sem nobreza, muito 
pelo contrário, pois churrascarias e boutiques 
de carnes dos grandes centros valorizam 
este produto, mas é preciso  mais padrão de 
qualidade”, alerta Tupirajá.

VISITA- Uma Comissão Técnica com-

posta pelo presidente da Asmaco, Jorge Tu-
pirajá, Fernando Reis (Embrapa), Verônica 
Guglielme Terezita de Jesus (Sebrae), Marcos 
Faria (Sebrae) e Liliane Sugzaua (Embrapa); 
visitou o Uruguai há quase um mês para 
conhecer o rebanho daquele país e também 
suas técnicas de criação que fazem o maior 
produtor de ovinos da América Latina.

Embora deficiente na produção de carne 
de cordeiro, pois seu rebanho é laneiro (pro-
dução de lã), o Uruguai ainda é o responsável 
por aproximadamente 90% da carne de ovinos 
consumida no eixo Rio/São Paulo. O País dá 
os primeiros passos para fazer cruzamento 
genético com a finalidade de produzir animais 
para corte.

A atividade necessita investir na qualificação do 
produtor para garantir a expansão do mercado

Foto: Divulgação

produtor reClama da pauta dos ovinos em mato Grosso do sul
Geremias Francisco Rigon cria ovinos 

em Mato Grosso do Sul há 18 anos 
é, portanto, um pioneiro. Antes disto, 

afirma que já tinha contato com a atividade no 
Rio Grande do Sul, inclusive com reprodutores 
e matrizes. Ele afirma que o Estado tem, sim, 
produto para vender, porém a pauta do ovino é 
muito alta e acaba inviabilizando a atividade.

Rigon já chegou a criar 1300 cabeças em 
sua propriedade, mas hoje tem pouco mais 
de 200. Segundo ele, a pauta do ovino é de 
R$ 100,00 e os animais vivos vendidos em 

outra praça têm de 32 a 35 quilos, ou seja, 
recebem uma média de R$ 90,00 por animal. 
“Temos ainda que pagar frete e diferença 
de ICMS. Falta uma política pra nós. Não 
é justo pagarmos uma pauta maior que a do 
boi”, reclama.

Embora possua outras duas atividades 
relacionadas ao setor alimentício e represen-
tação comercial, Geremias Rigon acredita na 
ovinocultura sul-mato-grossense e pretende 
voltar a investir exclusivamente na criação 
destes animais. Para ele, ainda existem muitos 

criadores de forma amadora, mas há bastante 
criadores investindo neste setor e enfrentando 
a burocracia imposta pelo Governo.

FRIGORÍFICO – Em janeiro de 2006 
foi inaugurado em Campo Grande o pri-
meiro frigorífico do Centro-Oeste a operar 
exclusivamente no abate de ovinos e com 
Serviço de Inspeção Federal (SIF). O abate, 
que era para estar em 400 animais/dia, está 
paralisado há quase 30 dias. A unidade deu 
férias coletivas para a equipe e o criador que 
produz em escala comercial está com sua 

produção parada em todo Estado.
Fala-se que a causa do fechamento foi 

a falta de produto para colocar o frigorífico 
em funcionamento e também até ingerência. 
A atividade frigorífica é apontada por Rigon 
como totalmente diferenciada e que exige cui-
dados, pois depende da confiança do produtor. 
“Já tivemos um rebanho de 700 mil cabeças, 
mas hoje temos uma média de 450 mil. Esta-
mos perdendo para o estado do Mato Grosso 
que tem três unidades frigoríficas: aqui temos 
uma que está fechada”, lamenta.
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seGuro rural neCessidade para uma produção 
tranqüila e sem sustos para o produtor

O 
Seguro Rural é um dos mais 
importantes instrumentos de 
política agrícola, por permitir 
ao produtor proteger-se contra 
perdas decorrentes principal-

mente de fenômenos climáticos adversos. 
O acesso do produtor ao seguro garante sua 
estabilidade de renda, o mantém em sua ativi-
dade e o incentiva à prática de cultivo de alta 
tecnologia. O objetivo é oferecer coberturas 
que, ao mesmo tempo, atendam ao produtor 
e à sua produção, à geração de garantias a 
seus financiadores, investidores, parceiros 
de negócios e todos interessados na maior 
diluição possível dos riscos.

Porém o gerente de mercado do Banco do 
Brasil de MS, Loureno Budke, adverte que 

para esse tipo de seguro ter sustentabilidade 
é necessário que ele seja pouco acionado. 
“Na verdade esse seguro é algo que você 
faz e torce para não usar”. Ele explica que 
existem dois seguros: um é para o produtor 
familiar conhecido como o Pró Agro – “é mais 
um programa de garantia da atividade”, e o 
seguro rural que “funciona como o seguro 
de automóvel”, completa.             

Por se tratar de atividade com elevada pos-
sibilidade de ocorrer eventos catastróficos, a 
incidência de sinistros neste ramo é bastante 
alta e os prêmios de seguro agrícola, pagos 
pelos produtores, são elevados. 

Portanto, este é o principal obstáculo 
ao acesso dos produtores ao seguro. Daí a 
necessidade da subvenção econômica de 

parte do custo do seguro ou prêmio pelo 
Governo. 

O seguro está subdividido em modali-
dades: seguro agrícola,  pecuário,  aqüicola, 
de benfeitorias e produtos agropecuários, de 
penhor rural, de florestas, de vida e de cédula 
do produtor rural. “O assunto seguro rural é 
tão importante que o BB exige que, para ter 
um seguro com o banco, primeiro  tem que 
possuir algum financiamento. Nós temos a 
nossa própria seguradora, porém o produtor 
pode contratar o seguro com qualquer outra 
seguradora”, afirma Loureno. 

O gerente do BB acredita que o melhor 
negócio hoje é o Seguro de Produção ou 
Seguro de Preço. Ele conta que até alguns 
anos atrás quem garantia um preço mínimo 

era o Governo. “Havia uma política pater-
nalista”, lembrando que o Governo comprava 
toda a produção. “Hoje existe o incentivo 
para a criação de mecanismos de mercado 
para atender a necessidade dos produtores 
e também protegê-los contra a variação de 
preço”.

“Hoje o BB vem divulgado um mecan-
ismo muito simples – o mercado de op-
ções. Mas, mesmo assim, a quantidade de 
produtores que se protegem, acompanham 
e pagam assessoria para ter esse seguro, é 
muito pequeno - apenas 5% dos clientes do 
BB têm esse seguro para se protegerem da 
variação de preço do mercado. Talvez o nosso 
maior desafio seja apoiar o produtor rural para 
quetenha uma visão mais empresarial”.

Último leilão do 
ranKinG nelore Corte 
serÁ na estânCia orsi

A competição que é realizada pela  
nelore  mS teve várias etapas 
durante o ano e o objetivo foi o de 

reconhecer publicamente os produtores 
que mais se dedicaram por construir um 
animal mais bem acabado no que se refere 
a características produtivas e comerciais. 

o Circuito de Leilões nelore aconteceu 
em diversas regiões de mS, com cerca de dez 
mil animais avaliados por juízes membros 
do colegiado da AbCZ , envolvendo mais de 
20 Sindicatos rurais, associações de criado-
res e empresas leiloeiras. Entre as leiloeiras 
participantes está a Corrêa da Costa que 
é experiente em leilões de grande porte e 
freqüência. “É muito gratificante encerrar 
essa competição, isso mostra que temos 
credibilidade também com a nelore mS, o 
que reforça ainda mais nossa determinação 
em fazer um bom trabalho no setor”, ressalta 
Aguiar Pereira diretor da empresa.

Aguiar conta ainda que a empresa 
investiu no recinto e adotou sistemas 
administrativos para dar maior confia-
bilidade não só para os certames oficiais 
do ranking, mas também nos que são 
realizados freqüentemente pela leiloeira. 
balanças para aferição foram instaladas 
e adotou-se a transparência nas vendas, 
onde o preço justo, tanto para quem com-
pra ou para quem vende, é o norteador 
dos negócios gerados durante os pregões. 
A Correa da Costa é reconhecidamente, 
pelos seus clientes, como uma empresa 
preocupada em garantir segurança, credi-
bilidade e seriedade em seus negócios.
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Padrão de qualidade e gado específico é garantia 
para um grupo de neloristas que se uniram para 
dar continuidade ao programa Progenel

novo projeto prevê Garantia de um
Gado Com CertifiCação de qualidade

o consultor técnico do 
programa e médico vete-
rinário, Armando Pereira 
da Silva, explica que esse 
grupo – ainda sem nome 

definido – está criando uma marca de 
certificação de qualidade. 

o programa é uma combinação de 
padrão zootécnico comprovado, sanidade 
e nutrição. “Essa somatória vai dar ao gado 
as chancelas de padrão de qualidade, com 
intuito de marcar cada animal como nelo-
re Pantaneiro (nP), nelore da Serra (nS) 
ou nelore Progenel (Progenel)”, acredita 
Armando. 

Armando explica ainda  que o programa 
será examinado de perto por especialistas, 
distribuídos da seguinte forma: a AnCP 
(Associação nacional de Criadores e 
Pesquisadores) irá determinar a qualidade 
genética dos animais, além das consultorias 
do instituto de Zootecnia (iZ), da Pfizer, 
que é um laboratório de medicamentos e 

dará acompanhamento sanitário com trei-
namentos e um sistema único para todos os 
produtores, além do sistema nutricional que 
será orientado pela empresa real H. 

o médico veterinário conta que esse 
programa genético já existe há 12 anos e está 
passando por uma reformulação. “na verdade 
esses pecuaristas faziam parte do grupo Pro-
genel, mas acabou deixando uma lacuna hoje 
reformulada e com propostas de criarmos 
animais especiais para as diversas regiões de 
mato Grosso do Sul”, pondera.

Hoje, dentro do programa existem 
três agropecuárias que fornecem sêmen 
para as 15.000 matrizes, das 15 fazendas 
cadastradas. São a nelore CEn e a nelore 
Zan – juntas possuem mais de 20 anos 
trabalhando com a AnCP (Associação 
nacional de Criadores e Pesquisadores), 
além do instituto de Zootecnia (iZ), sitiado 
em São Paulo e com 50 anos de tradição 
trabalhando com gado puro de origem.    

Armando explica que além dessas três 

entidades ainda existe mais uma vaga para 
aquela que se destacar nas avaliações da 
AnCP. “depois de feito a inseminação 
artificial nas matrizes vamos mandar os 
bezerros destaques para o iZ onde eles farão 
provas de ganho de peso. 

os melhores dos melhores continuarão 
a fazer testes para assim ser escolhida a 
quarta fazenda que também será doadora de 

sêmen dando continuidade de um trabalho 
de garantia de seleção”, ressalta.

o lançamento do Projeto aconteceu no 
dia de Campo, na Agropecuária Gen, no dia 
01 de novembro de 2008, em Costa rica. 
Participaram do evento os palestrantes Luiz 
martins bonilha, da iZ, mario renk, da real 
H, Carlos Scalon, da Pfizer e Claudio Girão 
d’Avilla, da Embrio 3. 

Dia de campo em propriedade da Agropecuária Gen Público assiste palestras de especialistas Animais aprovados pelo programa serão leiloados em 2009

Luiz Bonilha apresenta o projeto para produtores

Fotos: Júlio Cezar Filho
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C
ampo Grande, capital do Mato Grosso 
do Sul será sede oficial da maior 
exposição indoor da raça Nelore do 
mundo, a Expoinel MS 2008, que 
acontece entre os dias 06 e 16 de 

novembro, no Centro de Convenções Albano 
Franco. 

A exposição irá reunir o melhor da raça 
Nelore, com 250 expositores de todo país, 1200 
animais em argolas, 15 leilões entre corte e elite, 
com a expectativa de receber 20 mil visitantes 
e faturamento aproximado de R$18 milhões. 
Durante os 10 dias o evento terá entrada franca 
para que a população tenha oportunidade de 
conhecer a ponta da genética Nelore exposta 
durante a feira, consagrada como referência no 
segmento pecuário. 

A Expoinel MS 2008 Indoor, é uma realiza-
ção da Associação Sul-Mato-Grossense dos 
Criadores de Nelore com o apóio do Governo 
Estadual, FIEMS (Federação das Indústrias de 
Mato Grosso do Sul) e Prefeitura Municipal de 
Campo Grande. 

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 e posicio-
nar como ferramenta produtiva do agronegócio 
brasileiro que promove crescimento da pecuária 
e gera emprego e renda. 

Público e expositores serão recebidos por 
uma empresa especializada e equipes de pro-
fissionais treinados para fazer credenciamento, 
fornecer informações e encaminhar os visitantes 
para as palestras, estandes, pista de julgamento 
e demais atividades da feira. 

Segundo Lineu Pasqualotto, presidente 
da Nelore MS, “o nosso Nelore merece um 
evento deste porte, com uma estrutura forte e 
organizada que aproveita as condições que a 
capital Mato Grosso do Sul tem para receber 
os criadores de todo o país”, comenta. 

Esse modelo de exposição agropecuária 

raça Nelore. 
OSCAR DA PECuáRIA SERá ENtREGuE 

DIA 16 DE NOvEMbRO - A 4ª edição do Nelore 
Fest-MS é o evento que encerra o ano nelorista 
premiando os melhores  do ranking estadual, que 
acontece no dia 16 de novembro, às 20 horas 
no Espaço Loft, em Campo Grande. 

O Oscar da Pecuária terá, além da entrega 
para os vencedores do Ranking do Criador Nelore 
Corte 2007/2008, a entrega para os melhores 
criadores do Ranking Estadual da Associação 
Nacional dos Criadores de Nelore do brasil 
(ACNb), a premiação para o melhor criador e 
expositor e também para o criador que vencer 
a Prova de Ganho de Peso.

Centro de Convenções Albano Franco sedia, entre os dias 6 e 16 de novembro, a maior feira indoor  do mundo da raça nelore

alimentação disponível. Haverá ainda sorteios 
de carro zero km entre os expositores e cinco 
motocicletas para os tratadores. “Nós temos 
muita responsabilidade com os tratadores. 
Haverá uma vila equipada para eles e não vão 
precisar trazer a silagem, a própria Expoinel MS 
quem irá fornecer”, informa Lineu. 

Mato Grosso do Sul tem o melhor rebanho 
de corte do brasil e responde por mais de 50% 
das exportações de carne do país. No gado elite 
segue como referência nacional com o maior 
rebanho de Nelore Padrão e Nelore Mocho 
com registros na AbCZ – Associação brasileira 
dos Criadores de Zebu. Condições ideais para 
tornar a Expoinel MS 2008 parte da história da 

Expoinel MS 2008 vai entrar 
para a história da raça Nelore 

Foto: Roberto Mattos

indoor, irá permitir o cumprimento da agenda 
da pista de julgamento sem as intempéries 
do clima, já que os animais ficarão dentro 
do Albano Franco. O local terá 26 pavilhões 
climatizados, com cochos especiais medindo 
80 cm de altura e água disponível logo ao 
lado, como em uma cocheira.  De acordo 
com thiago Morais Salomão, tesoureiro da 
Nelore MS o Albano Franco é o espaço ideal 
para a Expoinel MS. “um ambiente propício 
e agradável para receber os criadores e visi-
tantes”, reforça. 

Já os tratadores, que também são responsá-
veis pelo sucesso do evento, terão alojamento 
adequado no próprio local da feira e praça de 

A segunda edição da competição reuniu 
mais de 100 participantes durante o 
ano, foram vários os leilões onde houve 

avaliação dos competidores de todo o estado. Na 
quinta feira,dia 06, na Estância Orsi, o  ranking 
2008 será finalizado com o último certame, o 
evento começa às 20h e não terá transmissão. 
O Leilão Ranking Nelore Corte é uma excelente 

projeto. Os produtores de bezerros de corte estão 
conseguindo melhores preços, as empresas 
leiloeiras têm uma nova ferramenta de captação 
de animais de qualidade e o comprador é atra-
ído para esses eventos onde ele sabe que vai 
encontrar melhores produtos, já que os animais 
são avaliados por juízes da Associação brasileira 
dos Criadores de Zebu (AbCZ).

Último Leilão Ranking Nelore Corte
oportunidade para aquisição de lotes especiais 
com a cabeceira dos criatórios participantes. 
Mais de mil animais estão inscritos, entre 
garrotes, novilhas, bezerros e bezerras. “Este 
é um grande evento que só a raça nelore pode 
proporcionar”, destaca o presidente da Nelor-
MS, Lineu Pasqualotto.

O Ranking beneficia todos os envolvidos no 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Terceiro Leilão Virtual Ribalta oferta
fêmeas e bezerras de grandes linhagens

Kito Andrade leva tradição e história 
da Raça Nelore para Expoinel MS 2008

O
s 90 anos de seleção genética da 
família de Ricardo Goulart Carvalho 
- que iniciou com seu avô Fran-
cisco José de Carvalho - estarão 
presentes na ExpoinelMS por meio 

de fêmeas de primeira cria e bezerras com 
até sete meses. O certame com exemplares 
do criatório de Ricardo Goulart acontece no 
dia 8 de novembro, sendo o primeiro leilão da 
exposição com gado PO.

A saga de 90 anos começou em 1916 quan-
do Francisco José de Carvalho fez a primeira 
importação de gado Nelore, Gir e Guzerá da 
Índia. De lá para cá, a Marca F se consagra e 
conquista cada vez mais. Está na quarta gera-
ção de criadores, com critérios de seleção que 
atendem e superam parâmetros exigidos por 
este mercado altamente competitivo.

Ricardo Goulart Carvalho e os filhos Ricardo 
Goulart Carvalho e Rafael Rocha Carvalho e mais 
17 convidados promovem o terceiro Leilão da 
Ribalta, na sede da big Star Automóveis, que 
a exemplo das edições anteriores será virtual, 
com trasmissão pelo Canal Rural. O seleciona-
dor nelorista vai vender 37 lotes, sendo 15 de 

O pecuarista que há mais de  três décadas  
seleciona boa genética do Nelore tem seu 
leilão marcado para o dia 09 de novembro, 

domingo, no calendário oficial da Expoinel. 
Marcos Rezende de Andrade, o Kito, garante 

que só levará para o ‘Leilão Nelore Kito’ animais 
de categoria. “Só vendo aquilo  que é bom para 
os outros. O que não é bom para mim, não é 
bom para os meus convidados”, avaliza.

O promotor reforça que irá levar para Ex-
poinel  MS 2008,  animais que impressionarão 
pela beleza, qualidade e funcionalidade. “Hoje 
a genética sobrepõe tudo, por isso levarei 
animais com credibilidade e raça”, determina. 
Os embriões das fêmeas Jabara KItO, Caxeta 
da Cristalina e Mecena 7 Estrelas são as mais 
destacadas pelo promotor. 

Kito, que quando criança não perdia 
julgamentos em uberlândia (MG), trocando 
programas familiares para ficar nas exposições 
agropecuárias, iniciou o plantel Nelore em 1974 
com aquisição de dez bezerras da reserva de 
Joaquim vicente Prata Cunha (tenente) e dezoito 
fêmeas de João Humberto de Carvalho. 

próprios e 22 de convidados. A genética crioula 
promete animais com ossatura forte, beleza 
racial, destaque em pista entre outros quesitos 
que tornam um nelore campeão.

Entre os destaques do Ribalta virtual está a 
prenhez de Rubi. Ricardo Goulart Carvalho vendeu 
50% deste exemplar, com recorde de preço, para a 
Fazenda Ponderoza , de propriedade de João baird. 

Outra prenhez que promete durante a Expoi-
nel MS é a da Palheta da Ribalta – ela é mãe 
de Anny da Ribalta, que foi um dos recordes do 
leilão Ribalta, em maio deste ano. O exemplar foi 
vendido para o criatório de Cícero de Souza.

A matriz Nalga (Ranchi Ipê Ouro x Hipe-
romsia, vaca Zefec) é o carro chefe do plantel 
de Ricardo Goulart Carvalho, inclusive já foram 
comercializadas várias prenhezes com carac-
terísticas reprodutivas e alta herdabilidade. No 
certame da Ribalta será comercializada uma 
aspiração de Nalga, com livre acasalamento.

Quem for disposto a adquirir bezerras, pode 
apostar em três filhas do touro Ranchi: América, 
Antera e Amante. Outros destaques ficam para 
Atlas RC Ribalta, Alga RC Ribalta (rês destaque 
do leilão) e três bezerras filhas de Ranchi Ipê 

um dos pioneiros na inseminação artificial 
em Mato Grosso do Sul, o criatório de Kito, 
sempre foi condecorado com medalhas de ouro, 
prata ou bronze nos 15 anos consecutivos da 
Instituição do Ranking Nelore pela Associação 
dos Criadores de Nelore do brasil (ACNb/MS). 

Ouro. O leilão  começa às 20h no horário de 
brasília, sábado dia 8, com transmissão pelo 

Em 2008 fez o Reservado Campeão touro 
Jovem  na Expozebu e o Reservado Campeão 
touro Sênior da Expoinel  com Obaluae FIv KItO, 
grande campeão na Expoinel PR. 

O Leilão Nelore Kito acontece durante a 
Expoinel MS 2008, no dia 09 de novembro, 

Canal rural. A leiloeira é a Leiloboi, mais infor-
mações e reservas pela 3342.4113.

às 13 horas, no tatersal de Elite da Acrissul. 
Serão ofertadas fêmeas, novilhas prenhes, 
doadoras e prenhezes. O leilão será trans-
mitido ao vivo pelo Canal do boi. Para o 
interessados a forma de pagamento será de 
20 parcelas (1 + 19).

Entre os destaques da Ribalta Virtual está a prenhez de Rubi

Embrião da vaca Jabara Kito é garantia de pura genética  Caxeta da Cristalina é uma das fêmeas que terá embrião no arremate

Fotos: Roberto Mattos

Foto: Roberto Mattos
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Leilão Pantanal Fest reúne quatro
criatórios com lotes campeões

Carlos Eduardo Naegele e convidados
ofertam genética no Leilão CG Embryo

F
rancisco e Alan Rotta, Rene Caetano 
Paulella, thiago Morais Salomão e 
Waldemar Locatelli. Estes quatro 
nomes são responsáveis por um 
verdadeiro show do Nelore PO, em 

exposições e em especial nas edições da 
Expoinel. Eles, mais uma vez, promovem com 
seus convidados o Leilão Pantanal Fest, que na 
edição 2007 faturou R$ 534 mil com a venda 
de 29 lotes, com valor médio de R$ 23.800,00, 
quatro prenhezes e 25 fêmeas PO.

Para este ano, o quarteto promete um gado 
com qualidade ainda superior, pois a cada ano 
seus criatórios buscam melhoramento genético 
baseado nos grandes campeões e campeãs da 
raça. O remate será no buffet Grand´Mere, no dia 
10, a partir das 20h, transmissão Canal do boi.

Francisco e Alan Rotta – pai e filho – há 
cinco anos estão no cenário sul-mato-grossense 
como selecionadores e trazem para a Expoinel 
MS 2008 um dos maiores campeões de todos 
os tempos : Jithan, filho de bitelo da SS e 
Cegueira da Ribalta. O bezerro tem apenas 12 
meses, mas já coleciona vários títulos: Campeão 
bezerro em Sidrolândia; Campeão bezerro  na 

Com apenas cinco anos de seleção genética, 
o criador Carlos Eduardo belineti Naegele 
está participando pela terceira vez da 

Expoinel. Em seu histórico são contabilizados 
alguns destaques em outros certames como, 
por exemplo, a venda de 80% do touro bígamo – 
para o criador Jonas barcellos, da Fazenda Mata 
velha - por R$300 mil. um recorde histórico para 
um “principiante” e para a raça, durante o Leilão 
Morena Festival, em junho deste ano.

Carlos Eduardo Naegele é o promotor do 
Leilão CG Embryo – único leilão de embriões 
da Expoinel MS 2008 que, neste ano, acontece 
indoor. O certame será no dia 11 de novembro, 
a partir das 20h, no buffet Grand´Mere, com 
transmissão pelo Canal Rural. A leiloeira é a 
Programa Leilões.

Nelorista selecionador de genética no Mato 
Grosso do Sul , Carlos Eduardo Naegele traz 
para a Expoinel MS 2008 o melhor da raça 
e promete animais diferenciados na terceira 
edição do Campo Grande Embryo. Ele destaca 
que o propósito do Leilão é ofertar embriões 
de doadoras que já provaram sua contribuição 

Expo Prudente; Campeão bezerro  na Expoinel 
Paraná; Campeão Júnior Menor em Nova An-
dradina e terceiro Prêmio bezerro na Expoinel 
uberaba/MG.

Outro destaque que os Rotta vão trazer para 
a Expoinel é a bezerra de sete meses Indonésia 
3, filha de big ben e Anaconda. trata-se de um 
animal  da propriedade deles que tem excelente 
desempenho para pista. um casal de bezerros 
de apenas 60 dias promete encantar, sendo 
que os mesmos são progênese de Zura 7 com 
bitelo da SS.

thiago Morais Salomão conhece o gado 
Nelore de perto, há mais de 11 anos. Afinal, sua 
mãe Janete Morais é uma pecuarista destaque 
no Estado. Ele e o sogro, Waldemar Locatelli, 
são praticamente “novatos”, com cinco anos 
em seleção genética. Em sociedade os dois 
vão ofertar entre outros animais, um exemplar 
cobiçado: Relínia filha da Maharash II, e uma 
filha da vala – uma matriz que foi vendida por 
R$ 3 milhões, no Leilão da Agro Zurita.

Rene Caetano Paulella é selecionador de 
Nelore há quatro anos. Engana-se quem pensa 
que ele e sua Fazenda Dosay – localizada em 

para o melhoramento da raça. “É num leilão de 
prenhez que se pode adquirir  um animal futuro 
campeão”, diz Naegele.

Durante o CG Embryo será ofertada uma 
prenhez inédita da novilha Fada, filha da monu-
mental  Oasse (Ortografia x Enlevo) com Legat. 
Fada descende dos criatórios de Cláudio do totó 
e Fazenda do Sabiá e é considerada a suces-
sora da Oasse, com a vantagem de oferecer o 
acasalamento com touros da linhagem Ludy, 
explica Naegele.

Como novidade e para corresponder à dinâ-
mica do mercado, o leilão vai ofertar também 
seis bezerras com idade entre 30 e 90 dias, com 
biotipos diferenciados e de famílias comprova-
das. O ex-governador do estado de São Paulo, 
Orestes Quércia, e a cantora Ivete Sangalo são 
dois dos 25 convidados.

Os embriões e babys do Leilão CG Embryo 
trazem carga genética da Sombra b.Correa, 
Otimista da 3R, Ryatna da Sabiá, Essência tE 
Guadalupe, Merari Kubera, betina MJ da Sabiá,  
entre outros.

“Sinto-me entusiasmado, pois este ano a 

Jaraguari – ainda estão engatinhando na gené-
tica Nelore. Prova disto é a vaca jovem tasha, 
que é filha de Itália 4 com 1646.

A qualidade do gado de Rene Paulella foi 

Fazenda Marambaia (bonito/MS) bateu o recor-
de da região Centro-Oeste na comercialização 
de um macho da raça nelore, com a venda de 
80% do bígamo. tenho certeza de que vamos, 

adquirida por meio da aquisição de animais 
de grandes criatórios e com transferência de 
embriões, resultando num plantel com linhagem 
igual a dos criadores antigos.

junto com nossos mais de 20 convidados, honrar 
a tradição da pecuária sul-mato-grossense, 
pois trabalhamos para atender à exigência de 
mercado”, completa Naegele.

Jithan, filho de Bitelo da SS e Cegueira da Ribalta: bezerro campeão promete arremate disputado

Será ofertada uma prenhez inédita da novilha Fada, filha da monumental  Oasse com Legat

Foto: Rubens Ferreira

Foto: Roberto Mattos
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Cícero de Souza oferta o melhor 
da genética Oasse na Expoinel

Paulo Antônio Serra da Cruz faz seu début 
na Expoinel MS com animais campeões 

O 
berço da genética Oasse , a Fazenda 
Serra Dourada – que tem a Marca 
42 como sinônimo de genética, 
amizade e bons negócios – vai dis-
ponibilizar suas maiores reservas no 

III Leilão Elite Cícero de Souza e Convidados.
Cícero de Souza é selecionador da genética 

nelore há mais de 20 anos. A fabulosa Oasse, 
que era de sua propriedade, deixou uma herança 
genética disputada até hoje por outros criatórios. 
No certame do dia 12, quarta feira às 20h, o 
criador põe a venda Oasse XvI da 42 (Oasse 
Cb X Nobre). Nascida em 20 de setembro de 
2007, a bela nelore é um animal para construir 
história nos mais exigentes plantéis.

O criador é uma das grandes forças da raça, 
inclusive com destaque nacional. Ele costuma 
dizer que :“para se criar Nelore, não basta os 
três “R”, raça, ração e relacionamento. Eu 
acrescento mais um o “R” do amoR”.

um outro exemplares que também promete dis-
puta acirrada entre os arrematadores é Nativa II FIv 
da 42, que é filha da  Nativa tE Kubera com o touro 

A data, o horário e o local já estão marcados 
para o début de Paulo Antônio Serra da 
Cruz, Nelore Serra da Cruz, em um leilão 

e já inicia com magnitude, que será durante a 
Expoinel MS 2008. O pecuarista vai estrear com 
muito brilhantismo no evento, pois o primeiro 
leilão da Fazenda 3 barras vai ofertar animais 
de primeiríssima linha. O criatório tem apenas 
três anos de seleção de gado PO, mas tem uma 
performance de resultados invejáveis.

Paulo Antônio Serra da Cruz abre mão de 
50% de uma de suas principais doadoras, para 
abrilhantar ainda mais seu evento. Ignite FIv 
de Raízes faz sua última apresentação em pista 
nesta Expoinel e deixa uma performance de 
resultados invejável. Com vários grandes cam-
peonatos, em dois anos consecutivos apareceu 
como uma das líderes do ranking. Sua primeira 
coleta, com animais já nascidos, comprova o 
seu futuro como doadora.

Lambada III CG da SL ,  progênie de Lam-
bada J.E-Coxim, é uma consagrada nas pistas, 
inclusive como a Grande Campeã Rondonópolis 
2008, podendo participar mais um ano das 
competições. Quem adquiri-la terá certeza de 

Enlevo da Morungaba. Cícero de Souza vai ofertar 
dez lotes, sendo uma prenhez; e seus convidados 
outros 20 lotes, entre eles o cantor Zezé di Camargo, 
com Mina II É o amor, que vai completar 12 meses 

muitos prêmios ainda por este período.
Outra fêmea pisteira de destaque, a novilha 

Avana FIv da PSC possui vários títulos: Campeã No-
vilha Maior Rondonópolis 2008; 3º Prêmio Novilha 
Maior Expoinel uberaba 2008; Reservada Novilha 
Maior três Lagoas 2008; Reservada Novilha Maior 
Aquidauana 2008; 1º Prêmio Novilha Menor Cam-

em 28 de dezembro do próximo mês. João Carlos 
Di Gênio, da universidade de Marília (unimar), traz 
para a Expoinel MS 2008, um exemplar de extrema 
beleza e perfeição da raça Nelore, Indonésia 9 da 

po Grande 2008; 1º Prêmio Novilha Menor Exporã 
2008; 1º Prêmio Novilha Menor Expomara 2008. 
Segue prenhe do basco da SM.

Gipsy I da Dora é filha direta da recordista 
de preço da Noite dos Campeões - Gipsy  tE 
da Sabiá - e irmã própria de animais 1º prêmio 
na Expozebu, posteriormente vendidos por 

Ônix, que segue com prenhez do basco da Naviraí, 
com previsão de parto para março de 2009. O 
leilão acontece na Fazenda Serra Dourada e tem 
transmissão pelo Canal Rural.

destaque de preços nos leilões do Zurita e J. 
Galera. Gipsy I é doadora pronta para vender 
prenhez nos principais leilões do brasil. Animais 
campeões do criatório de Paulo Antônio e seus 
mais de 20 convidados podem ser adquiridos 
no dia 13 de novembro, às 20h, na Fazenda 3 
barras, transmissão do Canal Rural.

Oasse XVI da 42, filha de Oasse CB x Nobre, será um dos grandes destaques Nativa II FIV da 42, que é filha da vaca Nativa TE Kubera com o touro Enlevo

Ignite FIV de Raízes faz sua última apresentação em pista nesta Expoinel Lambada III CG da SL  já é uma consagrada nas pistas

Fotos: Divulgação

Fotos: Start Rural
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Leilão Bilhete Premiado leva 
animais de destaque à Expoinel MS

Tradição e qualidade traduzem o leilão 
do criatório de Cláudio Totó na Expoinel MS

O 
Leilão bilhete Premiado novamente 
disponibiliza, na edição da Expoinel-
MS/2008, produtos oriundos dos  
que estão entre os melhores 
criatórios do brasil. São frutos de 

acasalamentos dirigidos para que os resultados 
alcancem sempre o sucesso e os objetivos de 
quem não abre mão do melhor.

um dos promotores do leilão, Lineu Pas-
qualotto, afirma que este ano não mais serão 
apresentados animais sem controle, o que quer 
dizer, sem registros da AbCZ. “Dessa forma o 
leilão não perderá em sua qualidade, aquela  
que sempre tem buscado apresentar”, garante 
o criador.

A seleção rigorosa, a partir do desempenho 
produtivo e da caracteriação racial são os des-
taque das 30 bezerras ofertadas. 

Rubens Catenacci, da Nelore 3R também 
promotor com Lineu Pasqualotto, da Firmasa, 
não mediram esforços para colocar a nata dos 
seus criatórios em mais uma edição do Leilão 
bilhete Premiado. 

Lineu chama a atenção dos convidados 
quanto ao horário do início do leilão, que será 

Mais 42 anos, criando Nelore PO, Cláudio 
totó, pode ser chamado de precursor 
do melhoramento genético. Há 35 anos 

insemina artificialmente suas matrizes, sendo 
um dos pioneiros da técnica em Mato Grosso 
do Sul. Faz 15 anos que em sua propriedade ele 
trabalha com a fecundação in vitro e também 
com transferência de embriões há 5 anos.

Com a utilização de reprodutores provados 
e com avaliação genética dos Programa Gene 
Plus da Embrapa, o Nelore brasil da uSP (uni-
versidade de São Paulo) e da AbZC (Associação 
brasileira dos Criadores de Zebú), fizeram com 
que o plantel CS alcançasse premiações nas 
mais importantes exposições do brasil. 

“Já fiz grandes campeões em uberaba 
(MG)”, afirma totó. Em 1986, com o touro 
vasuveda POI e em 2007/2008 ganhei o prêmio 
com a matriz modelo, além das premiações em 
todas as exposições de Mato Grosso do Sul e 
Mato Grosso”, lembra. 

Recentemente o touro Florete FIv CS, aos 19 
meses sagrou-se o grande campeão em Cuiabá/
Mt. A marca CS é tradicionalmente reconhecida 
como grande fornecedora de matrizes para os 

impreterivelmente às 20 horas. “Será feito sor-
teio da ordem de entrada para que possamos 
passar os lotes durante a transmissão do Canal 

mais renomados criatórios do brasil. 
totó afirma ainda que especialmente nesse 

leilão, do dia 15, os seus convidados são es-
peciais, levando à venda animais de prenhezes 
destacadas, “linhagem que, com certeza farão 
desse leilão um evento dos mias concorridos 

Rural”.  O Leilão bilhete Premiado acontece no 
dia 14 de novembro, sexta feira, às 20 horas, 
no buffet Grand’Mere (Rua Pedro Martins, 184 

na Expoinel/MS”, acredita. 
A 4° Edição do Leilão do totó ofertará 29 

lotes, divididos em 9 prenhezes sexadas de 
fêmeas e outros 20 animais, sendo elas bezerras, 
novilhas e fêmeas, todas de famílias altamente 
produtivas. O destaque do leilão é a venda de 

Carandá bosque).  O Leilão bilhete Premiado 
será transmitido pelo Canal Rural e  a Programa 
Leilões é a leiloeira responsável.    

50% da Diva CS – filha da Ortografia CS com 
Legat MJ. O Leilão do totó acontece dia 15 de 
novembro, às 12 horas, no tatersal de Elite da 
Acrissul. É um evento promovido pela Leiloeira 
Programa Leilões com transmissão ao vivo pelo 
Canal Rural. 

Lineu Pasqualotto, da Firmasa Rubens Catenacci, da Nelore 3R

Venda de 50% da Diva CS – filha da Ortografia CS com Legat MJCláudio Garcia de Souza, Cláudio Totó

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com Foto: Nativa Propaganda

Fotos: Maykon Torales / Agroimagebank.com
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Foto: Divulgação

Leilão Destaque do MS ressalta 
grandes animais para a Expoinel MS 

Shopping Rural da Rima é alternativa 
para pecuaristas na Expoinel MS 2008

G
randes nomes dos criadores da 
raça Nelore do brasil estão entre os 
convidados do Leilão Destaque do 
MS que em 2007 foi o leilão de maior 
faturamento da Expoinel-MS. 

Ao todo são 24 grandes neloristas que leva-
rão beleza e tradição da raça para as pistas da 
Expoinel. O administrador da Seleção Genetron, 
Hernani Mendes explica que cada promotor 
ofertará 3 lotes e os convidados levarão um lote. 
um nome de grandeza entre os convidados é a 
Agropecuária Gb – Galvão bueno, apresentador 
da Rede Globo. 

Com 20 anos de seleção, o grande destaque 
do time Genetron, uma das promotoras, é a fêmea 
doadora Hunay FIv Genetron, filha do Panagpur 
com Hierarca ED Arrojo. Nascida em 12/05/05, 
Hunay carrega prenhez de Jambo vII tE J.Gal.

Guilherme bumlai, da Agropecuária Jb 
que há 25  seleciona a raça Nelore, realça a 
doadora bilara III. Filha do Enlevo da Morun-
gaba com a bilara XI, nasceu em 03/11/02 e 
está prenha do grande campeão big ben da 
SN.  Outra promotora do evento, a Estância 

E
xpoinel MS 2008 surpreenderá a to-
dos! Além de ser a maior feira indoor da 
raça Nelore do mundo, também terá o 
maior shopping agropecuário exposto 
durante uma feira no estado. 

A Rima Agropecuária ofertará durante 
a Expoinel MS, 500 prenhezes, sexadas de 
fêmeas e machos, de 70 doadoras diferen-
tes. O gerente comercial da Rima, Gustavo 
Machado, garante que todas as prenhezes já 
estão prontas. “Preparamos os nossos animais 
para serem ofertados durante a Expoinel e 
selecionamos o que há de melhor em nossa 
Agropecuária”, conta Gustavo, lembrando que 
para os compradores terão condição diferen-
ciada de entrega. 

O gerente, assim como toda a Agropecuária, 
estão animados com a exposição, trazendo uma 
grande seleção de Minas Gerais para Mato 
Grosso do Sul. “A Expoinel MS é a feira mais 
concorrida do ano – pioneira e inovadora pelo 
formato indoor. Depois pela força que a raça 
Nelore representa para o Estado. Então vamos 
surpreender à todos montando um dos maiores 
shoppings de gado e acredito que, como esse, 

IPb, que tradicionalmente nas pistas de Mato 
Grosso do Sul realça o padrão do Nelore, traz 
a bezerra Prada da IPb, que é filha do bitelo da 
SS com Prada tE da Sabiá. Prada promete ter 

nunca houve um shopping com tanto animais”, 
ressalta.

Gustavo confirma ainda a presença de 12 
doadoras, que estarão em exposição, durante a 
Expoinel MS. “teremos uma equipe para receber 
e orientar os produtores rurais que vierem ao 
nosso estande”.  A Rima terá um espaço especial 
na feira, com toda estrutura para demonstrar 
aos visitantes seu trabalho com a genética. 
“Os produtores rurais terão acesso às nossas 
doadoras, através de vídeos, além dos técnicos 
que estarão prontos para atender à todos que 
forem nos visitar”, garante.

O plantel de gado da Rima Agropecuária, 
fica no Estado de Minas Gerais e já está no 
mercado faz quatro anos com seleção genética, 
mas como Agropecuária já está há mais de 
30 anos trabalhando em prol do agronegócio. 
Hoje é considerado um dos principais do brasil, 
tendo como perfil a seleção e aprimoramento da 
raça Nelore, sendo que nos últimos dois anos 
conquistou as principais premiações da raça. 

“Nós trabalhamos com a meta de fornecer 
ao mercado sêmen, reprodutores, matrizes, 
embriões de destaque. Sendo que para isto 

um grande futuro nas pistas de julgamento de 
todo o brasil e, por isso, o Nelore IbP ofertará 
50% da bezerra. transmitido pelo Canal Rural, 
o Leilão Destaque do MS acontece durante 

montamos toda uma infra-estrutura de venda 
e pós venda para atender ao mercado exigente 
em genética”, finaliza Gustavo.

Shopping da Rima terá um estande na 

a Expoinel-MS/2008, na Estância IPb (saída 
para SP), no dia 15 de novembro, às 20h. tem 
como promotores Nelore IPb, Agropecuária Jb, 
Seleção Genetron, Ot e Ot 5. 

Expoinel MS 2008, no Centro de Convenções 
Albano Franco, nos dias 10 à 16 de novembro, 
sendo que no dia 16 terá transmissão ao vivo 
pelo Canal Rural.

Vaca doadora Hunay FIV Genetron, filha do Panagpur com Hierarca ED Arrojo Doadora Bilara III. Filha do Enlevo da Morungaba com a Bilara XI

Shopping traz diversificação e qualidade do gado nelore

Foto: Rubens Ferreira
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laço Comprido: um esporte que Começa na lida

Um esporte que une famílias 
inteiras, patrões e empre-
gados. Este é o laço com-
prido: um instrumento de 
trabalho nas fazendas que 

se transformou em esporte destaque no 
mato Grosso do Sul.

o vice-presidente da Federação Sul-
mato-Grossense de Laço Comprido e juiz 
eqüestre, nilson ricartes, destaca que o laço 
comprido se transformou numa das mais 
fortes manifestações culturais do Estado. 
“Com este esporte valorizamos e difundi-
mos as tradições, a vivência e a história do 
homem do campo”, explica.

nilson ricartes afirma que o laço com-
prido é um esporte barato e que para manter 
um animal de competição o laçador vai ter, 
em média, um custo mensal de r$ 200,00; 

isto se tiver local próprio para tratamento. 
Caso tenha que manter o animal num cen-
tro vai ter um custo de aproximadamente 
r$ 450,00.

A raça de cavalos mais utilizada para 
a prática do laço comprido é a Quarto 
de milha, inclusive o Potro do Futuro e 
Campeonato nacional de Laço Comprido 
é somente com esta raça.

Essa é uma prova de habilidade cam-
peira. o cavaleiro deve laçar a rês pelos 
chifres dentro de um limite de 100 m. 
vence aquele que conseguir maior núme-
ro de laçadas. A armada deve medir 8 m, 
com quatro rodilhas na mão, não podendo 
retê-la ao laçar.

A colonização do antigo estado do mato 
Grosso teve por base o triângulo homem – 
boi e cavalo. Foram os homens campeiros 

que iniciaram a colonização do mato Grosso 
e são eles os responsáveis pelos clubes de 
laço de mS. Antigamente não havia cercas 
para a contenção dos animais, aos poucos 
iam se tornando baguás e a única forma 
de pegá-los era utilizando o laço, dessa 
forma o campeiro foi se tornando excelente 
laçador.

Com o tempo esses campeiros fizeram 
do laço uma arte que foi sendo transmitida 
de pai para filho. Consta que o primeiro 
torneio de laço comprido ocorreu em bela 
vista no ano de 1977. Com a fundação de 
vários clubes de laço comprido fomentou-se 
a criação de bons cavalos, incentivou a arte 
de domar, preservou o uso e costumes dos 
colonizadores, promovendo a valorização 
do homem do campo.

o laço comprido criou um sentimento 
de fraternidade uniu os pecuaristas que 
voltou as suas origens e criou um estilo 
de vida.com o crescimento do número de 
clubes de laço e dos torneios foi necessá-
rio criar uma entidade para regulamentar 
congregar todos os clubes.

leilão bilhete premiado  vai ColoCar a venda bezerras que disputarão pista 
Conhecida e reconhecida como grande 

produtora de bezerros de qualidade, a 
Fazenda 3r carrega o mesmo título no 

gado elite. Com sede no recém criado muni-
cípio de Figueirão, norte do Estado, a 3r tem 
muitas histórias de sucesso na raça nelore, 
entre as quais pode-se contar a história de 
uma grande doadora da fazenda, a badalada 
da 3r, considerada uma das maiores matrizes 
de todos os tempos do zebu.

A Fazenda 3r juntamente com a Firma-

sa, vai realizar a 6ª edição do Leilão bilhete 
Premiado, um leilão que escreveu boa parte 
da história da raça nelore. nessa edição a 
Fazenda 3r mostra a sua força em animais 
superiores, acima da média, animais de alto 
potencial para pista. 

rubens Catenacci, titular da 3r afirma 
que será uma mostra do melhor da produ-
ção da Fazenda 3r. Serão 6 lotes ofertados 
com donzela Fiv da 3r ,  filha Alergia TE 
CS com o basco de navirai; dada Fiv da 

Em 1984 fundou-se a Federação de 
Clubes de Laço de mS, e seu primeiro 
Presidente foi o dr.ºAtamasio neto.

o laço comprido cresceu tanto que em 
2002 foi necessário dividir os clubes em 
três grupos (A, b, e C). Hoje existe cerca 
de quarenta clubes de laço em mS.

A cada mês é realizado um encontro 
de Clubes de Laço, em cada grupo, e em 
dezembro é disputada a copa do laço, é uma 
festa grande que reúne todos os clubes de 
laço para encerrar o ano do laço, onde são 
disputadas cerca de vinte e cinco taças: Taça 
de ouro, Taça de Prata, Taça de bronze, 
Patrão, individual, Capitão, Capataz, dupla 
de irmãos, veterano, Peão Locutor, Peão Le-
trado, mirim, bandeira, Amazonas mirim, 
Amazonas Adulta, Amazonas de Equipe, 
Pai e Filho Adulto, Pai e Filho mirim, Pai e 
Filho bandeira, Casal Laçador, bagualhada, 
Presilha, entre outras.

Com o intuito de contribuir e divulgar 
o laço comprido em nível nacional foi ide-
alizado o Potro do Futuro e Campeonato 
nacional de Laço Comprido.

3r bezerra também com menos de 60 dias, 
filha do bvlgari na Limitada da 3r que é a 
única irmã própria da matriarca badalada da 
3r; delta Fiv da 3r filha da Limitada que é 
irmã própria da badalada da 3r, essa bezerra 
com pouco mais de 7 meses e com ponderal 
de 1,5 Kg e vai brigar no campeonato baby 
na Expoinel mS;  Acuncena 8 Fiv da 3r é o 
destaque absoluto da fazenda 3r, ela é filha 
do Fajardo na bliss TE S também vai compe-
tir;  Heri 8 Fiv da 3r  vem da família opera, 

filha do big ben S. nice com a Heri TE JGAL 
que é opera com nambi, uma das principais 
doadoras do plantel da rima, um show de 
bezerra para um leilão que é bilhete premiado 
e por último nawada Fiv da 3r é uma filha 
Alergia TE CS com o big ben S. nice, bezerra 
de 4 meses que já mostra todo seu potencial 
para pista, bezerra com ponderal de 1,3 Kg.. 
o leilão será no dia 14 de novembro, sexta 
feira, no buffet Grand’mere com transmissão 
pelo Canal rural.

Competições unem tradição, vivência 
histórica e manisfestação cultural do 
homem do campo
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reproduza estÁ em novo endereço 
Com sede na avenida mato Grosso
A reproduza Tecnologia Pe-

cuária, que está no ramo de 
comercialização de sêmen 
bovino de todas as centrais 
e raças e botijões de nitro-

gênio há quase três anos, está em novo 
endereço. Um amplo espaço na Avenida 
mato Grosso (em frente à igreja Sagrado 
Coração) vai oferecer melhor localização 
aos clientes e manter o acompanhamento 
com profissionais capacitados em todo 
mato Grosso do Sul.

o diretor da empresa, rodrigo dalefi, 
explica que a reproduza possui muitos dife-
renciais entre os demais comercializadores 
de sêmen no Estado. o primeiro deles é o 
empréstimo de botijões de nitrogênio para 
que os pecuaristas possam levar até suas 

propriedades durante todo o ano. inclusive, 
há uma sala especial para os botijões serem 
monitorados no período fora da estação 
de monta. “Eles são um banco genético do 
cliente. nós fazemos um mapeamento geral 
do botijão”, explica.

outro diferencial é que a empresa 
oferece curso de aperfeiçoamento para os 
inseminadores, no período que antecede a 
estação de monta. o serviço é destinado aos 
funcionários dos clientes da reproduza.

rodrigo dalef explica que a reproduza 
oferece ainda o diferencial de pós-venda 
para todo o Estado. Quem adquire os 
produtos da empresa tem, por exemplo, 
instruções de como utilizá-lo de maneira 
correta e que como evitar desperdícios/
prejuízos. veterinários e zootecnistas são 

os responsáveis por este serviço.
Além de sêmen bovino de todas as 

centrais e raças, a reproduza Tecnologia 
Pecuária trabalha com toda linha materiais 
para inseminação artificial, nitrogênio 
líquido, hormônios para iATF e sementes 
de pastagens.

rEPrESEnTAção: A reproduza é 
representante exclusiva no mato Grosso 
do Sul da rico nutrição Animal – empre-
sa sediada em Cuiabá - que trabalha com 
nutrição para gado de corte, leite, ovinos e 
eqüinos – que já está sendo utilizada em 
todo País por sua qualidade comprovada.

SERVIÇO:
Avenida mato Grosso, 3251.

Telefone: 3042-7007.

Perspectiva da nova sede da Reproduza Tecnologia Pecuária

Foto: Divulgação
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infra-estrutura nas estradas 
ajuda transporte da produção 

A MS-080, entre Corguinho e Rio Negro, teve investimento de R$ 24,8 milhões

Estradas pavimentadas terão frentes de trabalho

M
ato Grosso do Sul pos-
sui uma malha estadual 
de estradas asfaltadas 
de 3.300 quilômetros. O 
restante, que soma 12.225 

quilômetros ainda está sem pavimentação, 
o que acaba dificultando o escoamento da 
produção e também trazendo prejuízos ao 
transporte. Para o ano que vem, o Governo do 
Estado já possui várias obras licitadas e outras 
em processo de licitação para pavimentar e/
ou duplicar rodovias, além da construção de 
anéis rodoviários.

Segundo o secretário adjunto da Sec-
retaria de Estado de Obras Públicas e de 
Transportes (Seop), Marco Aurélio Pereira, 
para as obras de infra-estrutura que atenderão 
a malha rodoviária estadual serão utilizados 
recursos do Fundo para o Desenvolvimento 
do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul 
(Fundersul), da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico (Cide) e o Fundo 
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia 
do Prata (Fonplata). Ele explica que além da 
pavimentação e duplicação, as obras incluem 
construção das pontes e acostamentos.

Embora o período de chuvas esteja se 
aproximando, Marco Aurélio garante que 
as obras não vão parar, inclusive muitas 
delas já estão em fase de conclusão, outras 
em execução e ainda há muitas outras em 
licitação. Na edição de agosto do jornal 
Agroin, produtores rurais e empresários que 
utilizam a MS-436, localizada na região de 
Figueirão, fizeram um apelo ao Governo do 
Estado para que a mesma seja pavimentada. 
Pelo calendário da Seop, as obras devem 
começar no primeiro semestre de 2009, 
provavelmente no mês de março, onde será 
asfaltado um trecho de 160km. “Estamos 
elaborando o projeto para esta obra, que vai 
beneficiar Camapuã, Pontinha do Cocho, 
Figueirão e Alcinópolis. Todo este trecho 
deve ficar pronto até 2010”, assegura.

Em processo de confecção de projeto de 
pavimentação está a segunda fase para a MS-
359, entre Alcinópolis e Alto Taquari/GO; 
para a MS- 135 (Costa Rica) mais um anel 
rodoviário e na MS-306, que vai da Fazenda 
Baús (Alcinópolis) até o Distrito de Cantina 
(Costa Rica). Há intenções também de projeto 
para a MS-324 (Água Clara) interligando a 
MS -060 e MS-262.

Segundo a Seop estão em processo de 
execução as obras de pavimentação de 
60km na MS-295, que liga Paranhos com 
o entroncamento da MS-156, a qual liga 

Amambai, Tacuru, Iguatemi e Eldorado. O 
dinheiro, que soma aproximadamente R$ 
40 milhões, vem do Fonplata. Na MS-379, 
entre Laguna Caarapã até o entroncamento 
da MS-463 – que liga Dourados a Ponta 
Porã, o investimento é de R$ 15 milhões e 
também vem de empréstimo do Fonplata. 
Em Jateí, a MS-478 recebe investimentos 
de R$ 7,8 milhões.

Os distritos de Indápolis e Lagoa Bonita 
(Dourados) recebem obras de pavimenta-
ção asfaltica que somam R$ 1,8 milhão. 
Já o trecho que vai de Nova Andradina até 
Batayporã vai consumir R$ 8,4 milhões. Na 
MS-320 (Três Lagoas) até o distrito de Alto 

Sucuriu, as obras em andamento são para 
pavimentação e restauração de 16,5 km, 
com investimento de aproximadamente R$ 
6 milhões. A primeira etapa do projeto de 
asfaltamento entre Dourados e Itaporã (7,8 
km), na MS-156, tem um montante de R$ 
10,8 milhões. Há também obras em execução 
na MS-262, em ramal, no Distrito Industrial 
de Terenos, com investimento de R$ 3,2 
milhões. Outros R$ 2,3 milhões estão sendo 
empregados na MS-324, no município de 
Água Clara. Um velho problema de erosão 
e falta de drenagem na MS-395 está sendo 
solucionado, com verba conquistada no 
Ministério da Integração Nacional, no valor 

Foto: Divulgação
de R$ 4 milhões.

Está em execução obras orçadas em R$ 4,6 
milhões para o anel rodoviário no município 
de Maracaju. Além disto, a MS-473 até o 
entroncamento da MS-376 em Taquarussu 
também está sendo feito com investimento 
de R$ 3 milhões. O anel rodoviário de Fátima 
do Sul também está sendo executado, sendo 
que para sua restauração o Governo está 
utilizando R$ 7,5 milhões.

Segundo Marco Aurélio há ordem de 
serviço para iniciar nos próximos dias as 
obras para a MS-359, trecho entre Coxim e 
Alcinópolis.  Para o distrito de Sanga Puitã 
(Coronel Sapucaia) o Governo já publicou 
edital para contratação de empreiteira para 
fazer a pavimentação de 80km.

Estão em fase de conclusão obras de pavi-
mentação na MS-164 até o entroncamento da 
MS-267 – Vista Alegre – entroncamento da 
MS-270 – Maracaju. O valor aplicado foi de 
R$ 21,5 milhões.  A MS-080, entre Corguinho 
e Rio Negro teve investimento de R$ 24,8 
milhões. Inauguração também na MS-450, 
em Palmeiras. No dia 22 de novembro o 
Governo Estadual inaugura a restauração 
do trecho entre Campo Grande e Rochedo, 
como parte das comemorações dos 31 anos 
de criação de Mato Grosso do Sul.

Segundo a Seop, os investimentos na 
malha rodoviária estadual para 2009 e 2010 
serão muito maiores que neste ano. Até o 
final deste ano o Governo vai anunciar o 
plano de investimentos nas estradas para os 
próximos dois anos.

A Secretaria de Estado de Obras 
Públicas e de Transportes (Seop), 
por meio de empresa terceirizada, 

vai colocar em funcionamento a Conserva 
Corretiva Rotineira, nas estradas estaduais 
pavimentadas, a partir do próximo ano. 
Trata-se de dez equipes de trabalhadores 
que ficarão responsáveis pelos mais de 
3.300 km pavimentados.

Marco Aurélio Pereira explica que cada 
equipe ficara responsável por aproximada-
mente 330 quilômetros de estradas pavi-
mentadas. Ali terão responsabilidade per-
manente de conservar, por meio de limpezas 
de pontes, vistorias, tapa-buracos, roçadas 
de mato às margens da rodovias e muitos 
outros serviços que manterão condições 

plenas de trafegabilidade. A previsão é de que 
os grupos já comecem a trabalhar a partir do 
mês de janeiro do próximo ano.

As estradas que não possuem pavimenta-
ção já são atendidas por equipes que fazem 
cascalhamento, melhoria de lombadas de 
terra, manutenção/construção de pontes de 
madeira, escoamento de águas das estradas, 
entre outros serviços. Tudo com dinheiro 
proveniente do Fundersul.

Em relação ao setor urbano, Marco 
Aurélio explica que existem 89 frentes de 
trabalho que desempenham obras de infra-
estrutura como a pavimentação de 131 km 
com drenagem de vias internas, envolvendo 
quase todos os municípios do Estado, por 
meio de emendas parlamentares.

seop vai ter equipe permanente para reparos em estradas
Foto: Divulgação
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Silvicultura é uma 
grande alternativa para 
os produtores rurais de 
Mato Grosso do Sul

Silvicultura é a ciência que se 
ocupa das atividades ligadas a 
implantação e regeneração de 
florestas. visa o aproveitamento 
e manutenção racional das flo-

restas, em função do interesse ecológico, 
científico, econômico e social. 

Atualmente mS está em 7° lugar, com, 
aproximadamente 228.384 mil hectares de 
florestas plantadas, sendo 20.697 de pinus e 
207.687 de eucalipto (dados da Associação 
brasileira de Florestas Plantadas). Em pri-
meiro lugar está minas Gerais com 1 milhão 

silviCultura deslanCha e setor 
pode Ganhar um pólo madeireiro

e 200 mil ha e em segundo lugar está São 
Paulo com 956.521 mil de hectares

Segundo a gestora do Projeto de Silvi-
cultura do Sebrae/mS, Patrícia Gasparetto 
de medeiros, mS já teve 500.000 hectares 
de florestas plantadas devido à incentivos 
fiscais, porém perdeu espaço para a pecu-
ária. “Hoje estamos tentando retomar essas 
áreas, pois a conscientização e a necessidade 
de florestas fazem com que as indústrias se 
aproximem de mS”, acredita.

Segundo Luiz Calvo ramires Júnior, 
empresário e presidente da reflore/mS, 
ribas do rio Pardo concentra os maciços 
de florestas plantadas com maior potencial 
para processamento, ou seja, destinado a 
serrarias. “São florestas de pinus e de eu-
calipto que poderão ser aproveitadas para 
processamento”.

A silvicultura ainda não está organizada 
e o Sebrae/mS está fomentando o setor no 
Estado, afim de que os produtores possam 
agregar valores ao seu negócio. “A idéia é a 

estruturação de um arranjo produtivo local, 
começando em ribas podendo se estender 
aos municípios de Água Clara e Três Lagoas. 
Precisamos criar mecanismos para o agro-
silvipastoril na região”, determina. 

Esse arranjo produtivo local da Silvicul-
tura, madeira e móveis em mS ainda está 
em fase de implantação, organizando infor-
mações, realizando estudos, planejamentos, 
em busca do fortalecimento deste setor 
nos três municípios. “Hoje, o município 
que conta com melhores condições para 
desenvolver um pólo moveleiro é ribas. 
o objetivo é agregar valor à madeira pro-
duzida na região, buscando uma estrutura 
de APL (arranjos produtivos locais) com 
a colaboração de todos os elos da cadeia”, 
pontua.

Hoje, no município de ribas, existem 
17 empresas de desdobramento (páletes), 
05 empresas de chapas e condensados e 
outras 13 que fazem móveis com madeiras. 
“A nossa intenção é unir a silvicultura e 
trazer empresas que fabricam móveis, 
assim essa madeira produzida poderá ficar 
no Estado, diversificando os produtos da 
região”.

Patrícia afirma que em ribas, além das 
filiais das empresas de desdobramentos, 
grande parte da madeira segue para São 
Paulo. Já ramires completa lembrando 
que um pouco da madeira é comercia-
lizada em mS, no entanto, depois de 

beneficiada (compensados, madeira 
serrada, carvão, laminados) os produtos 
são vendidos para outros Estados e até 
para fora do brasil. “Existem também a 
comercialização de madeira para energia 
(lenha) que seguem para outros Estados”, 
completa. 

A região tem como atrativo a logística do 
eixo Três Lagoas – Campo Grande, sendo 
bem servido de rodovias, permitindo um 
escoamento da produção. A região também 
possui uma boa localização geográfica e es-
tratificação fundiária privilegiada, aliada às 
boas condições climáticas e de solos férteis, 
alicerçada na vocação regional para as ativi-
dades de agricultura, pecuária e silvicultura. 
“Possui um enorme potencial de desenvolvi-
mento fundamentado no agronegócio, mais 
especificamente na exploração do recurso 
florestal, propiciando um desenvolvimento 
econômico e social harmônico com o meio 
ambiente”, garante a gestora.

Patrícia acredita que alguns fatores pre-
cisam ser bem trabalhados para fomentar 
um pólo ou APL na região, como sensibi-
lizar os empresários usuários de madeira 
a investir na expansão da área florestal 
produtiva para estímulo de atuais e futuros 
empreendimentos industriais na região de 
influência de ribas do rio Pardo.

Ela ressalta que repassar informações 
sobre a legislação ambiental vigente, bem 
como técnicas e procedimentos sobre licen-
ciamento ambiental, são fundamentais para 
a produção. “Prestar serviços ambientais e 
gerar empregos diretos e indiretos, gerar 
renda, impostos e taxas, além de fomentar 
atividades empresariais e a prestação de 
serviços indiretos são pontos fundamentais 
que o Sebrae está trabalhando”.

voltado para o bem econômico a técni-
ca diz que é necessário produzir florestas 
de bom rendimento, perfeitamente inte-
gradas a agricultura, a pecuária e outras 
atividades da região, em harmonia com o 
meio ambiente, com difusão de práticas 
conservacionistas.

“incentivar a conservação do solo, da 
água, proteção das matas nativas e da fauna, 
regularização do regime hídrico (riachos, 
ribeirões e lagos), evitar erosões, assorea-
mentos, inundações, enriquecimento dos 
mananciais, permitindo o uso racional do 
solo e minimizando o efeito estufa, através 
da captura de gás carbônico são fatores para 
uma boa produção e conservação do meio 
ambiente”, finaliza.

Florestas fazem parte da vida econômica do Estado

Foto: Divulgação
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Agraer vai colocar 
em prática projetos 
iniciados este ano

estado vai aumentar produção de
alimentos a partir do próximo ano

A partir do ano que vem, mato 
Grosso do Sul vai ter um 
aumento considerável na 
produção de alimentos. É 
que a Agência de desenvol-

vimento Agrário e Extensão rural (Agraer) 
vai colocar em prática vários projetos e 
cursos desenvolvidos durante este ano para 
pequenos produtores. A informação é da 
secretária de Estado de desenvolvimento 
Agrário, da Produção, da indústria, do 
Comércio e do Turismo, Tereza Cristina 
Correa da Costa dias.

Sem detalhar o quanto vai representar a 
mais na produção de alimentos com a ini-
ciativa, a secretária Tereza Cristina, revela 

que ao fazer a extensão rural nas pequenas 
propriedades vai acabar a carência de alguns 
produtos ou diminuir a dependência da 
compra em outros estados. Um exemplo é o 
município de ivinhema, onde a fruticultura 
promete apresentar grande área plantada e 
colheita em 2009. A idéia é transformar a 
localidade num pólo frutífero, com destaque 
no cultivo de goiaba, abacaxi e maracujá.

A região de itaquiraí deve ganhar mais 
incentivos para o setor avícola, inclusive 
na parte de sanidade. A piscicultura ganha 
incentivo por meio de um convênio com o 
ministério da Pesca para cultivo de peixe 
em tanques-rede nas cidades de batayporã 
e itaporã.

Segundo a secretária, em 2008 a Agraer 
passou várias reestruturações como, por 
exemplo, a recente contratação de 120 
profissionais que vão orientar diretamen-
te os pequenos produtores com a função 
de orientadores rurais; foram oferecidos 
vários cursos e também criados muitos 
projetos. Além disso, foram firmados con-

vênios, inclusive com o instituto nacional 
de (Colonização e reforma Agrária incra) 
que beneficia assentamentos. “vamos dar 
uma atenção especial para a Agraer, pois 
queremos a partir de 2009 um Estado ain-
da mais produtor de comida”, frisa Tereza 
Cristina.

Com o aumento da produção, por meio 
da agricultura familiar, a Seprotur tenta 
solucionar duas lacunas no setor rural. A 
primeira é que os pequenos produtores 
vão suprir boa parte da safra que antes era 
produzida nas grandes propriedades. A 
segunda é manter quem é da zona rural na 
terra, ou seja, oportunidade de emprego 
para toda a família.

Questionada se a Agraer já se prepara 
para uma possível crise na produção de 
alimentos por conta da implantação de 
lavouras de cana para abastecer as usinas 
sucroalcooleiras, a secretária afirma que 
não. Segundo ela, a cana-de-açúcar ocu-
pou pouca terra destinada à agricultura. 
“vai ser um ano dif ícil porque a pecuária 

ia bem e agora ninguém sabe como vai 
ficar, portanto a orientação vai ter que se 
reverter em produção e esta se converter 
em renda”, diz. 

Secretária Tereza Cristina

Fotos: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Em Mato Grosso do Sul são aproximadamente 5.000 
pássaros em cativeiro

Segundo o presidente da Asso-
ciação ornitológica de Campo 
Grande, dolvair Paschoal Cas-
telli, os criatórios ajudam a pre-
servar o meio ambiente. “muitas 

pessoas gostam de ter esses animais em casa 
e, ao invés de tirá-los da natureza, existem 
lugares que são especializados na criação 

ambiente”, acrescenta.
dolvair conta que isso aconteceu há uns 

20 anos. “o Governo das ilhas Canárias – 
lugar oriundo dos canários – procuraram 
todos os principais criatórios do mundo 
pedindo exemplares de animais, pois toda a 
população dessas aves haviam dizimado da 
ilha”, lembra. Segundo a história, entre 1700 
e 1800 um pequeno vilarejo da Alemanha, 
chamado Harz, foram os precursores na 
criação dessa raça.

nesta região, era costume entre os 
mineiros de carvão, levar canários em 
pequenas gaiolas para dentro das minas, 
pois, como não existiam dispositivos que 
detectavam a presença de gases, quando os 
canários começavam a embolar e ‘gritar’, era 
sinal que havia uma grande concentração de 
gases e nesta hora os mineiros saiam. 

Quando os reis descobriram o canto 
desses animais ajudaram na diminuição 
do número de aves na ilha. os piratas eram 
o elo entre os animais e os reis, porém 
nunca vendiam as fêmeas, para que assim 
tivesse animais sempre que solicitados. 
“os reis pagavam uma fortuna por cada 
canarinho, só para ouvir o seu canto”, conta 
o presidente.

Tesoureiro da Associação de mS, mario 
Garcia, é criador há 11 anos e conta, com 
satisfação a alegria de ter esses animais em 
casa. “depois de um dia bem cansativo, é 
ótimo poder cuidar dos canários, ouvir o 

Criar aves ajuda preservar a natureza
Criar canários em casa é uma atividade amadora no 
País. Para quem imagina que criar esses animais em 
gaiolas está acabando com a fauna pode ficar tranqüilo 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

seu canto e até ajudar na alimentação dos 
filhotes”. 

mário conta que, apesar de amador, 
tudo é muito profissional - os campeonatos, 
os concursos e as competições. o criador 
diz que hoje existem 400 cores diferentes 
de canários. “É fascinante quando nasce 
um filhote com uma cor que não estamos 
esperando. Acontece porque é a genética 
trabalhando”, declara. 

Existem hoje 30 mil criadores em todo 
o brasil. Em mS são 30 sócios com aproxi-
madamente 5.000 pássaros. nos concursos 
de canários, que acontecem em todos os 
estados, além do ‘brasileiro”, são julgados cor 
e porte do conjunto o topete, a forma, penas 
lisas e frisadas e a postura do pássaro. 

desses animais, ajudando assim, proteger 
a natureza”, explica.

o presidente esclarece ainda que esses 
animais criados em cativeiros são chamados 
de animais de preservação de reserva natu-
ral. ”Se um dia essas espécies estiverem em 
extinção, os criadores terão que colaborar e 
ajudar a reintrodução dessas aves no meio 


