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o presidente do Sindicato das 
Empresas de Transporte Rodoviário 
de Cargas do Estado de mato Grosso 
do Sul – Setcems- horst otto Schley, 
descorda que o número de acidentes 
envolvendo transportadores são moti-
vados por despreparo dos motoristas. 
Segundo ele, as más condições das 
estradas são a vilã que fazem aparecer 
nas estatísticas o índice de 27% de aci-
dentes envolvendo estes profissionais. 
a entidade defende ainda a criação de 
um estatuto que prega, entre outros 
itens, um período disciplinado para 
descaso do motorista. Página 3.

o produtor rural deve ficar em 
alerta quanto à presença de plantas 
tóxicas na sua propriedade, para não 
ter prejuízos financeiros com a morte 
do gado. os consumidores de carne 
e leite podem consumir os produtos 
tranquilamente, uma vez que as subs-
tâncias presentes em plantas tóxicas 
não ficam armazenadas na carcaça do 
animal. Página 14.

sindiCato: Estradas 
ruins são a Causa dE 
aCidEntEs

Plantas tóxiCas são 
um risCo Para saúdE 
animal

Comprar gado em pé do 
Paraguai pode estar muito 
próximo, isto se o governo 
de mato Grosso do Sul e 
a Secretaria Estadual de 

Produção (Seprotur) convencerem o mi-
nistério da agricultura, Pecuária e abas-
tecimento (mapa) de que a entrada de 
gado vivo do país vizinho não representa 
riscos para a sanidade, principalmente 
no que diz respeito à febre aftosa.

Embora o “fantasma” de entrada da 
febre aftosa possa preocupar as autori-

a Cooperativa de Piscicultores de 
mundo novo – Coopisc - está no 
mercado há dez anos. durante este 

período de atuação, a entidade já transfor-
mou a vida de muitas famílias, principal-
mente das mulheres dos piscicultores que 
passaram a ter uma oportunidade de renda, 
por meio de uma associação.

Graças ao trabalho da Coopisc, foi 

fundada a art Fish, que é uma associação 
onde as mulheres passaram a utilizar a pele 
e escamas de peixes para fabricar aces-
sórios femininos. além de participar no 
orçamento familiar, as associadas também 
estão integradas na sociedade e colaborando 
com o meio ambiente, uma vez que estes 
produtos eram descartados na natureza sem 
qualquer tratamento. Páginas 4 e 5.

CooPErativa ofErECE novas PossibilidadEs dE ganhos Em mundo novo

lEilão fazEnda são thomaz sErá dia 13 dE junho na ExPomara 50 animais E EmbriõEs Estarão a vEnda Página 07.

dades brasileiras ligadas à sanidade, existem 
outros pontos que estão atrapalhando as 
negociações do lado Paraguaio. alguns 
empresários do setor frigorífico no país 
vizinho estão interpelando as autoridades 
de lá para que dificultem as negociações. o 
Paraguai passa por uma grande seca e por 
este motivo o preço da arroba do boi está 
em baixa, numa média de R$ 50,00. Por-
tanto, está sobrando animais para o abate 
e as plantas frigoríficas estão praticando os 
preços que querem.

Segundo o prefeito de Porto murtinho, 
nelson Cintra, existe um trabalho de per-
suasão do governador andré Puccinelli 
e da titular da Seprotur, Tereza Cristina 
Correa da Costa, para que mato Grosso do 
Sul passe a comprar boi vivo no Paraguai. 

já existe inclusive, segundo Cintra, uma 
visita agendada das duas autoridades 
locais com empresários e representantes 
paraguaios, no próximo dia 30.

um dos grandes interessados na 
liberação da fronteira com o Paraguai 
é o Frigorífico marfrig alimentos, que 
reinicia os abates em sua planta no 
município de Porto murtinho, no dia 
25 deste mês. a unidade reabre no exato 
momento em que o preço da arroba do 
boi começa a dar mostras de aumento 
ao produtor, no Brasil.

o fato de o município ficar a apro-
ximadamente 150 km do alto Paraguai, 
deixa um clima de expectativa na cidade, 
tanto do poder público quanto da cate-
goria trabalhadora. Páginas 10 e 11.

sEtorEs quErEm abrir frontEira 
Para imPortar gado do Paraguai

Foto: Divulgação
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Motivado Marfig reabre 
unidade de Porto 
Murtinho este mês
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o impacto para o consumidor tende a ser 
benéfico, apoiado na expectativa dos amplos 
ganhos de eficiência logística, de equipamen-
tos e dos recursos humanos .

  Como resultado de operações desastrosas 
da Sadia na área financeira e da natural estra-
tégia de reação frente às crises econômicas 
consolida-se uma das mais esperadas fusões de 
2009 (com características claras de aquisição 
da Sadia pela Perdigão) no setor de alimentos 
do país.

nacionalmente, depois da amBev com 
a interbrew e dos Bancos itaú com o uni-
banco, a fusão entre a Sadia e a Perdigão tem 
causado frisson nas bolsas e no mercado de 
alimentos desde que a possível mudança na 
relação acionária entre as empresas foi ven-
tilada pela mídia.

Tidos como concorrentes ferrenhos essa 
transação patrocinada de um lado pelas famí-
lias Fontana e Furlan da Sadia e de outro pela 
Perdigão, controlada por fundos de pensão 
estatais (entre elas a Previ), parecia uma com-
posição impensável há pouco tempo.

Para entendermos melhor o processo, a 
situação periclitante da Sadia se iniciou em 
função dos prejuízos no mercado futuro de 
câmbio em setembro de 2008 que culminou 

com um passivo da ordem de R$ 7 bilhões. 
Posteriormente, as famílias Fontana e Furlan, 
controladoras da Sadia, iniciaram uma busca 
infrutífera de novos sócios ou compradores. 
Por ironia e ainda graças à articulação do 
governo, somente encontraram o seu maior 
competidor, a Perdigão.

devemos lembrar que a operação de fusão, 
que já era para ter sido anunciada na sexta-
feira (15/05), começou a surgir ainda em 2001, 
quando as duas empresas lançaram a BRF 
international, com o objetivo de melhorar a 
competitividade de ambas na exportação de 
frangos, principalmente para alguns países 
da Europa, Ásia e oriente médio. naquela 
oportunidade também foi criada a Brasil 
Foods, nome resultante da fusão.

outro fato relevante é que não envolve 
dinheiro, pelo menos não do ponto de vista 
objetivo, apenas troca de ações por equivalên-
cia patrimonial. desse modo e considerando 
o menor nível de endividamento da Perdigão, 
esta se torna a real controladora da Sadia.

Portanto, estamos prestes a presenciar 
a criação de um grande oligopólio no setor 
alimentício. É importante que pensemos 
de modo a entender que estas estratégias 
normalmente tendem a ser benéficas para os 

acionistas e gerar algum tipo de perda para 
os seus concorrentes e sempre uma incógnita 
para nós consumidores.

a tensão e ansiedade pela concretização 
da operação são justificadas. Com base nos 
dados de market share da Perdigão e Sadia e 
da pesquisa conjuntural da aBia – associa-
ção Brasileira das indústrias da alimentação 
pode-se perceber a dimensão da importância 
da nova empresa, devendo ser responsável 
por quase 90% das massas prontas, 70% das 
pizzas, mais de 65% das margarinas, 60% da 
oferta de carne industrializada de frango e 
suíno e mais de 30% do abate de aves.

o mercado especula que a sinergia espe-
rada é da ordem de R$ 2,2 bilhões e traria um 
aumento de 23,4% no valor de mercado das 
duas empresas juntas. a Brasil Foods caminha 
para se consolidar como a 4ª maior empresa 
aberta do país, com R$ 22 bilhões de fatura-
mento anual, atrás apenas de Petrobras, Vale 
e oi, o que dá uma dimensão aproximada do 
potencial impacto que uma operação dessa 
natureza pode gerar no mercado.

as conseqüências esperadas do ponto de 
vista de atendimento se restringem a maior 
agilidade e eficiência na distribuição dos 
produtos, por conta da integração logística. 

Por outro lado, a pressão sobre os fornecedores 
deverá aumentar motivada pela ampliação do 
poder de escala da empresa. o mix de oferta de 
produtos também deverá crescer beneficiando 
o poder de escolha do consumidor.

alguns analistas em fusões e aquisições 
têm afirmado que o impacto para o con-
sumidor tende a ser benéfico apoiado na 
expectativa dos amplos ganhos de eficiência 
logística, de equipamentos e dos recursos 
humanos.

Talvez a maior ameaça seja realmente para 
os concorrentes que tem agora um player dif í-
cil de enfrentar. a estratégia natural para isso 
deverá ser também alguma fusão ou aquisição 
estratégica. a reação é inevitável.

nesse novo arranjo estratégico, o se-
gundo colocado no fornecimento de frangos 
e produtos de carne suína deverá pertencer ao 
marfrig que já anunciou na semana passada 
negociações com o Bertin, respectivamente 
o terceiro colocado no setor. no caso da 
carne bovina por sua vez, as duas estão atrás 
apenas da jBS-Friboi. muito ainda está por 
vir. Vamos aguardar.

* O autor é diretor de Relações com o 
Mercado IBG  - Instituto Business Group

os derivativos passaram de mocinhos 
e provedores de soluções para o papel de 
vilões e responsáveis únicos por todos os 
males do mundo. falar em derivativos, hoje, 
dentro das empresas soa como palavrão, 
uma heresia digna de punição severa. na 
melhor das hipóteses, um indutor de arre-
pios em todos os escalões das empresas.

derivativos não é bicho-papão. são ati-
vos financeiros que permitem a transferên-
cia de riscos sem transferência de recursos. 
sem eles, as empresas comprometem caixa, 
diminuem a flexibilidade das operações, 
deixam de olhar as perspectivas de médio 
e longo prazo e se concentram no aqui 
agora, perdendo visão de futuro.

Peter bernstein, economista americano 
e autor de “a história do risco”, matou a 
charada quando disse que os derivativos 
são como uma lâmina de aço, “podemos nos 
barbear com ela, mas também podemos 
cortar os pulsos”. depende da dosagem 
do remédio.

fatos recentes sobre as operações de 
derivativos por empresas brasileiras são, 
até onde se sabe, um exemplo de como 
usar mal a lâmina de barbear. no mercado 
de commodities agrícolas, no entanto, os 
derivativos têm sido usados de maneira 
responsável, como garantia de preço mí-

nimo para o produtor (que pode planejar 
melhor o que vai plantar, sabendo quanto 
vai receber); de preço máximo de aquisi-
ção de matérias-primas para as empresas 
do setor alimentício, agregando valor ao 
acionista pela flexibilidade de suas opera-
ções e dos produtos oferecidos tanto nos 
mercados futuros como pelos provedores 
de operações de balcão.

houve também problemas com empre-
sas do agronegócio brasileiro, em opera-
ções com commodities. mas, as empresas 
que se deram mal na recente história dos 
derivativos agrícolas guardam pouca ou 
nenhuma relação com os instrumentos 
em si, mas sim com a má gestão, com a 
alavancagem especulativa e falta de co-
nhecimento dos riscos. essa não tem sido 
a regra, mas a exceção.

há dez anos, o volume negociado nas 
principais bolsas de commodities do mundo 
era 6 vezes o volume negociado no mercado 
f ísico. para cada saca de café negociada no 
mercado internacional havia o equivalente 
a 6 sacas negociadas nos mercados futuros. 
e por que esse número? porque toda a 
cadeia do agronegócio café, por exemplo, 
estava focada em diminuir riscos de preço. 
é o produtor se protegendo, o exportador 
travando margens, é o banco provendo 

proteção no mercado de opções, diminuin-
do a inadimplência do cliente, a trading 
mitigando riscos, o importador travando 
o preço da mercadoria, e por aí vai.

no caso do açúcar, existe uma cristalina 
percepção de que os participantes desse 
mercado têm usado e abusado de ny não 
apenas para se proteger das oscilações 
de preços no mercado internacional, 
mas também para dar respaldo a muitos 
negócios feitos com açúcar no mercado 
interno, que utilizam as cotações de ny 
como balizadores de preço. some-se a isso 
negócios com etanol que usam o açúcar 
como balizador.

os derivativos são imprescindíveis na 
gestão de risco das empresas do agrone-
gócio que primam pela modernidade. há 
de esclarecer essa confusão de conceitos 
que os colocam como causa dos males do 
mundo. seria a mesma atitude daquela 
pessoa que chegou em casa e surpreendeu 
o cônjuge no sofá em adultério. com raiva, 
vendeu o sofá.

* O autor é especialista em gestão de 
riscos em commodities agrícolas e dire-

tor da archer consulting, empresa de as-
sessoria em mercado de futuros, opções e 

derivativos.

Arnaldo Luiz Corrêa *
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Presidente do Setcems, Horst Otto Schley

sindiCato Patronal dEfEndE Estatuto dos 
motoristas, mas PEdE mais invEstimEntos

Agroin – O senhor acredita que este 
projeto pretenda diminuir com o número 
de acidentes envolvendo, principalmen-
te, caminhoneiros?

Otto – Em minha opinião, vai influen-
ciar muito pouco. Para você ter uma idéia, 
existe uma pesquisa nacional que diz que 
dos acidentes em rodovias 27% envolvem 
caminhoneiros profissionais. o restante 
pode até ter estes profissionais envolvi-
dos, mas com imprudência de motoristas 
que não tem noção do que é dirigir numa 
BR. Estão falando em um horário para os 
caminhoneiros pararem. mas eu pergunto: 
os postos têm condições de abrigar todo 
mundo? onde estes motoristas vão parar? 
a gente não é contra este estatuto, mas 
queremos que ao cobrarem também nos 
dêem suporte.

Agroin – E qual seria a solução para 
diminuir os índices de acidentes envol-
vendo estes profissionais?

Otto – Pra começar, temos que analisar 
que a agricultura brasileira evoluiu muito 
nas últimas décadas. as produções estão 
estrondosas, apesar de crise, secas e pestes. 
Só que a malha viária não recebeu investi-
mento para escoar a produção. as rodovias 
deveriam ter uma terceira pista ao longo de 
seu trajeto, mas como isto é muito dif ícil 
seria suficiente uma terceira pista nas subi-
das. digo isto porque todo mundo sabe que 

os veículos de passeio são mais rápidos que 
os caminhões. os cargas pesadas na subida 
são muito mais lentos e assim ocupariam 
esta outra faixa. Então falar que o motorista 
é barbeiro e toma rebite é muito fácil. nós 
não concordamos com isto, pois sabemos 
de casos de empresas aqui do Estado quem 
nem pagam seguro do caminhão porque 
não acontecem acidentes. mas é importante 
dizer que nestes casos, os motoristas deles 
só trabalham até as dez horas da noite. ago-
ra, se disciplinarem horário eu pergunto: 
aonde estes caminhoneiros vão parar par 
dormir a noite? os postos têm condições 
de abrigá-los?

Agroin – Já que o problema são as 
estradas, se privatizassem resolveria?

Otto – mas no Paraná fizeram isto e não 
resolveu nada! Porque aqui funcionaria?

Agroin –E a Cide-Combustíveis? 
Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico incidente sobre a importação 
e a comercialização deste produto?

Otto – ainda não sabemos quanto foi 
recolhido e quanto foi aplicado nestes anos 
que a Cide está valendo. Quando estavam 
negociando eu acompanhei de perto boa 
parte das negociações. Estávamos nego-
ciando 75% para vir pros estados de origem 
e no fim negociaram, negociaram e ficou em 
25%. o resto fica pro caixa único. E destes 
25% nem tudo está aplicado. ainda tem 

verba sobrando e buraco na estrada. Então a 
nossa maior queixa é a falta de estrada não 
só os buracos. É falta de acostamento, falta 
de terceira pista em todas as subidas.

Agroin- Por que aumentou tanto a 
necessidade de boas estradas? A agri-
cultura que evoluiu muito?

Otto – o Brasil estava parado e parecia 
que tinha estrada sobrando. ninguém 
dava bola para a agricultura, até que come-
çaram a enxergar que este era o setor para 
se investir mais. de repente acordaram e 
as safras foram só crescendo e as frotas 
aumentando também para levar o grão, 
o boi...a agricultura é número no Brasil. 
não adianta dar dinheiro para outro setor, 
senão fortalecer a agricultura. Tudo vem 
atrás da agricultura, mas infelizmente 
demoraram a ver isto. E é bom que fiquem 
mais atentos porque todos estes países 
que estão em crise já começam a comprar 
comida aqui. mas reforço denovo que 
tem que ter estradas para isto dar certo. 
outra queixa que temos é o preço do 
combustível. Para se ter uma idéia, quase 

50% do valor do frete contratado vai em 
combustível.

Agroin – A solução seria os estados 
assumirem as rodovias federais?

Otto – não. acho que o governo tem 
dinheiro para isto. o que falta é certa falta 
de vontade. Todo dia falam em saúde e 
educação, mas senão tiver emprego nin-
guém trabalha e não se alimenta direito. 
Então, incentivando mais a agricultura 
a gente tem mais emprego em todos os 
outros setores.

Agroin – anos falamos até agora das 
rodovias federais. E as MS?

Otto – não ando muito por elas, mas 
também não vejo ninguém aqui no sindi-
cato se queixar. acho que o governador 
está mantendo mais ou menos em dia. as 
estradas mesmo que sejam de terra são 
macias. Fui caminhoneiro dez anos e posso 
dizer que mesmo sem asfalto estas estradas 
são melhores que as que têm asfalto. mas é 
preciso que todas elas estejam boas, porque 
se o transportador gastar menos vai também 
investir mais em seu negócio.

Está tramitando no Senado Federal um projeto 
de Lei (271/2008), que institui o Estatuto do 
Motorista Profissional. O objetivo é regular 
a atuação, no mercado de trabalho, dos 
profissionais, empregados ou autônomos, 

que têm como of ício a condução de veículo automotor 
utilizado para o transporte de pessoas e coisas ou para 
a tração de unidades de acondicionamento de carga ou 
de acomodação de passageiros.Entre as propostas está 
o disciplinamento do horário em que devem circular os 
caminhões de carga pesada. O presidente do Sindicato 
das Empresas de transporte Rodoviário de Cargas do 
Estado de Mato Grosso do Sul – Setcems- Horst Otto 
Schley, afirma que a idéia é boa, porém é preciso que o 
governo federal invista mais nas estradas, o que seria 
uma maneira mais prudente de se evitar acidentes.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Com dez anos de atividades, a 
Cooperativa de Piscicultores 
de mundo novo – Coopisc -  
mudou a rotina de 24 proprie-
dades rurais, no município, 

que fica na região sul de mato Grosso do 
Sul. o sistema cooperativista que começou 
com a intenção de produzir peixes, abatê-los 
e vender em outras praças acabou gerando 
outras oportunidades de rendas para as 
mulheres dos piscicultores, por meio da 
fundação de uma associação.

a associação art Fish tem por objetivo 
promover a participação das mulheres 
na sociedade por meio do trabalho sus-
tentável. Esta entidade foi criada com o 
objetivo de agregar valor ao peixe que 
é a matéria prima dos piscicultores, 
possibilitando assim a participação das 
esposas na obtenção de renda e posterior 
melhoramento na qualidade de vida das 
famílias envolvidas com o beneficiamento 
de couro de peixe.

Como a cooperativa só utilizava a carne 
de peixe como alternativa de renda e as 
peles e escamas eram descartadas, surgiu 
à idéia de utilizar estas matérias-primas 
antes desprezadas para o fabrico de acessó-

rios femininos como, 
por exemplo, bol-

sas. além disso, 
os materiais 

descarta-
dos esta-

na hora de abrir o próprio negócio 
o futuro empreendedor analisa 
muitas condições. Entre elas, é 

essencial conhecer o ramo da atividade em 
que vai atuar, definir produtos e avaliar o 
local do estabelecimento. Estes e outros 
aspectos são definidos no plano de negócios 
da futura empresa.

Para orientar como se constrói um 
plano de negócios eficaz, o Sebrae oferece 
oficina de capacitação entre os dias 18 e 22 
de maio na cidade de dourados e de 25 a 
29 em Laguna Caarapã.

Segundo a gestora do projeto nascer 
Bem, o curso é ideal para quem já tem uma 
idéia do empreendimento que pretende 
abrir, mas ainda não a colocou em prática. 
“as empresas fecham suas portas em sua 

mulhErEs dE Pis
artEsanato oPo

Curso Plano dE nEgóCios 
abrE turmas Em dourados 
E laguna CaraPã 

maioria, justamente por falta de informação 
e orientação antecipada”, explica Silmara 
dourado, técnica do Sebrae Regional Sul.

além da capacitação aberta a toda 
comunidade interessada, a oficina Plano 
de negócios será oferecida aos alunos do 
Centro universitário da Grande dourados 
(unigran). “É importante estimular a cul-
tura empreendedora entre os acadêmicos, 
para que compreendam a importância 
do planejamento para a gestão de uma 
empresa”, diz Silmara.

SERVIÇO:
as palestras são abertas à comunidade 

e acontecem das 19h às 23h. os telefones 
para inscrições e mais informações são 
3902-2225 (dourados) e 3438-1359 (Laguna 
Caarapã).      

o deputado amarildo Cruz (PT-
Foto), apresentou na sessão ple-
nária o último dia 21, projeto de 

lei que altera o parágrafo 1º do art. 1º, da 
Lei nº 3.140 de 20 de dezembro de 2005. o 
projeto dispõe sobre o repasse de recursos 
do Fundersul (Fundo de desenvolvimento 
do Sistema Rodoviário do Estado de mato 
Grosso do Sul) aos municípios.

a Lei nº 3.140 de 20 de dezembro 
estabeleceu critérios de distribuição dos 
recursos arrecadados com a comercializa-
ção de combustíveis, seguindo os mesmo 
critérios de distribuição do iCmS, e da 
comercialização do gado, igualitariamente 
entre os municípios.

o parlamentar explicou que o projeto 
de lei prevê a alteração na distribuição da 
verba da malha viária municipal e estadual. 
hoje 75% dos recursos vão para o Estado 
e 25% para os 78 municípios. a proposta 
é que a distribuição seja de acordo com a 
malha viária do município, ou seja, esse 
critério promoverá maior justiça e orientará 
de maneira mais adequada aos objetivos 
do próprio Fundo e do papel do Estado na 
promoção do desenvolvimento de maneira 
eqüitativa, complementou o deputado. nes-
te sentido a proposta garante mais recursos 
para os municípios que possuam maiores 
malhas, o que também demanda maiores 

ProjEto PrEvÊ altEração na 
distribuição do fundErsul

recursos para a sua manutenção.
É importante destacar que o Fundersul, 

foi criado a partir da Lei nº 1.963 de 1999, 
cumpriu importante papel no sentido de 
recuperar o parque de máquinas e equipa-
mentos do Estado e possibilitou a recupe-
ração das rodovias municipais e estaduais, 
viabilizando a produção e desenvolvimento 
do Estado.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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vam agredindo o meio ambiente e agora 
transformados servem como complemento 
de renda familiar.

a art Fish transforma a pele e escamas 
de peixes em cintos, carteira de mão e de 
bolso, chaveiros, porta níquel e bolsas, 
esse último item pode variar de R$ 110,00 
a R$ 500,00 dependendo do trabalho em-
pregado.

Segundo Beloni de Fátima Vanzin 
Pierrardera, uma das associadas, ela nem 
sonhava em trabalhar com couro de peixe. a 
ex-telefonista, afirma que hoje é um prazer 
trabalhar com suas criações, pois se sente 
mais capacitada e construiu uma rede de 
contatos por meio do artesanato produzido 
pela a associação.

a associação faz todos os processos 
desde o curtimento, pigmentação, produção 
das mantas de couro até o produto final. 
“Fundamos nossa associação graças a Co-
oPiSC e depois disto minha vida mudou, 
porque agora tenho objetivo, pois estou 
aprendendo também. isso tudo é como 
se fosse uma terapia, apesar de ainda não 
estarmos vendendo com freqüência para 
outros mercados”, explica. 

de acordo com Beloni, a associação tem 
planos ambiciosos, pois a art Fish pretende 
comercializar seus produtos em outros esta-
dos e até mesmo para outros países. Embora 
as produções ainda não resultem em um 
retorno financeiro considerado satisfatório 
para as associadas, a renda é suficiente para 
manter a associação. “o nosso sonho é que 
as nossas mercadorias conquistem novos 
mercados. de inicio queremos vender pelo 
menos aqui no Brasil e futuramente mandar 
para o exterior”, explica.

já para a francesa naturalizada brasileira, 
Suzanne Pierrard, a associação é ideal para 
desenvolver a criatividade e incrementa a 
renda familiar. “aqui a gente se torna útil e 
usa a criatividade. além disso, com a renda 
que recebemos aqui é possível equilibrar 
nossas despesas. a gente espera que mais 
tarde tenhamos uma renda fixa mensal-
mente”, projeta.

atualmente um dos principais traba-
lhos da associação e manter contatos com 
fábricas de sapatos para vender as mantas 
de couros de peixes. na primeira semana 
de julho os produtos da associação serão 
expostos numa feira no Estado de São Pau-
lo, oferecendo peças com boa qualidade e 
ecologicamente corretas.

Bolsas produzidas pelas 
mulheres dos piscicultores 
se transformam em 
opção de incremento da 
renda familiar

CiCultorEs EnContram no
rtunidadE dE inClusão E rEnda

COOPISC
Fundada em dezembro de 1999, a 

Cooperativa de Piscicultores de mun-
do novo é administrada por 24 sócios 
que são proprietários rurais. Eles 
produzem 550 toneladas de peixes por 
ano, sendo oito toneladas de produto 
pronto para o consumo ao mês. Tudo 
em 200 hectares de açude.

Segundo o presidente da Coopisc, 
ilário Vanzin a cooperativa consegue 
se manter e é uma fonte de renda para 
seus associados, que se beneficiam 
dos recursos adquiridos por meio da 
comercialização e produção de peixes. 
o montante econômico é aplicado na 
própria propriedade.

 além de oferecer produtos 
industrializados, a Cooperativa 
dos Piscicultores de mundo novo, 
comercializa peixes vivos com uma 
produção mensal de 25 a 30 toneladas. 
atualmente a Coopisc possui 24 sócios 
e atendem 18 cidades do Estado, além 
de Campo Grande. os mercados con-
siderados sólidos são os de São Paulo, 
minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

os principais produtos indus-
trializados pela Cooperativa são 
Bagre americano inteiro, Bagre sem 
cabeça, o Bagre americano com filé, 
Pacu inteiro, Pacu em posta, Piavuçu, 
Curimbatá, Lambari e Carpas. a en-
tidade também vende estas espécies 
para pesque-pagues da região.

Fotos: Divulgação
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Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

sindiCato rural dE trÊs lagoas 
PromovE ExPotrÊs a Partir do dia 12

o Sindicato Rural de Três La-
goas já está com toda pro-
gramação da 32ª Expotrês, 
Exposição agropecuária de 
Três Lagoas, que neste ano 

acontece entre os dias 12 a 21 de junho, no 
Parque de Exposições joaquim marques de 
Souza. Entre outras atrações, está confir-
mado rodeio, provas de laço e tambor, entre 
os dias 18 e 21.

o presidente do sindicato, domingos 
martins de Souza, destaca que a feira mo-
vimenta não só o agrosetor, mas uma série 
de outras atividades comerciais, tendo em 
vista que a cidade a cada dia se fortalece 
como pólo econômico no Estado e ainda 
está nas proximidades de outros estados, 
principalmente de São Paulo. 

“nossa cidade está crescendo muito 
e apesar desta crise econômica mundial 
estamos confiantes, pois somos a maior 

feira em números de animais no interior 
do Estado”, projeta.

na programação técnica, a agenda co-
meça no dia 10 com a entrada dos animais 
das raças Guzerá e Brahman, sendo que o 
leilão destes animais acontece no dia 12, com 
transmissão pelo Canal do Boi. o primeiro 
remate virtual de nelore acontece em 17 
de junho, também pelo Canal do Boi. já o 
segundo é no dia 20.

  PALESTRAS - Serão realizadas três 
palestras na Casa do Expositor, sendo que 
todas começam às 7 horas, com café da 
manhã. Às 8 horas o palestrante é armindo 
Kichel, que vai falar sobre “a melhor Pas-
tagem e seu manejo”. Às 9 horas Valdemir 
Laura, ministra palestra sobre “Sistema 
Silvipastoris”. Às 10h30, William Koury 
Filho, falará sobre “melhoramento Genético 
aplicado”. 

no dia 17, acontece palestra com o 
coordenador técnico estadual do Progra-
ma Balde Cheio, ivan macena. o tema é a 

experiência desse projeto no Estado. Local: 
Casa do Expositor, às 15h.  

Feira de Três Lagoas é a segunda maior do Estado 
em número de animais inscritos nos julgamentos e 
leilões

bovinos e um de cavalos. mas não são só 
os leilões que chamam a atenção, para essa 
edição já está sendo preparada um evento 
voltado para a sociedade maracajuense.

Segundo o prefeito Celso Luiz da Silva 
Vargas, a prefeitura traz como novidade 
uma ação comunitária que será realizada 
nas estruturas do parque no dia 11 de junho, 
a entrada será gratuita para a população. 
de acordo o prefeito, estão programadas 
brincadeiras, apresentações culturais além 
da prestação de serviços sociais à popu-
lação, como requerimento da carteira de 
identidade e exames médicos.

de acordo com Luciano muzzi mendes 
a feira irá contar com palestras, leilões, 
julgamento de animais, exposição de má-
quinas agrícolas modernas e antigas, shows 
de bandas regionais

maraCaju sE PrEPara Para a 41ª ExPomara
quE traz agEnda dE lEilõEs E EntrEtEnimEnto

o Sindicato Rural de maracaju rea-
liza entre os dias 6 e 14 de junho 
a 41ª edição da Expomara, Expo-

sição agropecuária de maracaju. o evento 
acontece no Parque de Exposições Libório 
Ferreira de Souza. São esperados durante 
os nove dias de feira aproximadamente 25 
mil visitantes.

a agenda da Expomara é vasta e vai 
oportunizar aos visitantes atrações e bons 
negócios. Segundo o presidente do Sindi-
cato Rural do município, Luciano muzzi 
mendes, uma das novidades para esse ano 
é um leilão de eqüinos das raças Quarto de 
milha e Paint horse.

de acordo com muzzi, o Sindicato Rural 
de maracaju está organizando a Expomara 
com o apoio da prefeitura. a feira de 2009 
será classificada como uma das principais 
praças do nelore de mato Grosso do Sul. 
“outro fato que chama a atenção é que nesse 
ano a exposição passa a ser ranqueada, agora 
a Expomara é uma das três feiras do Estado 
para o rank nelore”, explica.

os leilões são eventos marcantes nas 
feiras agropecuárias e na Expomara 2009 
já estão confirmados seis, sendo cinco de 

Além de oportunidades 
de negócios, feira 
também proporciona 
atividades culturais e 
científicas

Presidente do Sindicato, Luciano Muzzi

A abertura oficial da feira é no dia 15, mas programação técnica começa já no dia 10

Foto: Divulgação
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Braulino  Borges e York Correa

fazEnda são thomaz PromovE lEilão dE 
rEProdutorEs durantE ExPomara 2009

nos últimos dias o nelore 
YC, de York da Silva 
Corrêa, destacou-se e 
ainda sente o sabor da 
vitória conquistada na 

pista em uberaba/mG (Expozebu 2009) 
com Fairani FiV YC – 1º prêmio categoria 
campeonato bezerra – que se sagrou a 
terceira melhor bezerra na nacional. 

Em Camapuã, na 31ª Expocam, 
encerrada dia 10 de maio, das cinco ca-
tegorias de machos em que participou, 
conseguiu “levar” quatro colocações 
destacadas, entre as quais: Campeão 
Baby, Campeão Bezerro, Reservado 
Campeão Touro Sênior  e Reservado 
Grande Campeão. 

York Corrêa faz questão de ressaltar 
a parceria com o criador Geraldo Car-
valho, de dourados, com o qual mantêm 
um condomínio. juntos permanecem 
sempre nas primeiras colocações do 
ranking e das categorias disputadas, 
exemplo são as recentes conquistas em 
Camapuã e dourados. 

na Capital do Bezerro de Qualidade, 
foram Campeões na categoria Progênie 

de Pai e Reservado Campeão Progênie de 
mãe e outras categorias. Em dourados 
Campeão Bezerro, Campeão Touro Sênior 
Reservado, Reservado Grande Campeão e 
Progênie de mãe. os resultados colocam o 
condomínio em terceiro lugar do ranking 
estadual.

dessa forma York Corrêa reafirma sua 
tradição em produzir animais com perfil 
de ganhadores nos julgamentos por onde 
passa. “o mais importante é ressaltar a 
qualidade dos touros, essa é a maior prova 
do trabalho do nelore YC, por isso as con-
quistas nos campeonatos”, ressalta.

nas versões dos anos anteriores, o Leilão 
Fazenda São Thomaz foi destaque absoluto 
no estado pelos valores alcançados e por 
atingir as maiores médias para reprodutores 
na época, o que pôde ser traduzido numa 
arroba de R$ 99,00. “ano passado fizemos 
R$ 8 mil de média nos touros, o período 
não estava favorável para a pecuária, mas 
mesmo assim alavancamos bons resultados 
de venda. acredito que com a arroba em alta 
nos últimos dias teremos maiores médias, 
além do mais a qualidade dos animais tem 
melhorado cada vez mais”, diz York.

a Expomara 2009, que este ano com-
pleta 41 edições da feira, esta prometida 
para ser uma das maiores desde seu início 
em 1968. Este ano o número de leilões 
deve ter aumento considerável tanto 
em quantidade quanto em faturamento. 
outra novidade é o shopping de embriões 
que acontece dias 12 e 13, do qual York irá 
participar com suas melhores doadoras, 
como Grama YC que foi Campeã este 
ano na Expolondrina. outra destaque 
é ameixa Fairani que ele mantém em 

sociedade com o cantor almir Sater e 
com josé Carlos Bumlai.

York Corrêa participa ainda de um 
leilão de eqüinos, o Tropa da Serra que 
vai ofertar animais Quarto de milha, dos 
quais ele também é criador. Este certame 
acontece no mesmo dia às 20 horas no 
Recinto do Sindicato Rural.

o 5º Leilão Fazenda São Thomaz está 
marcado para às 12 horas sob a regência 
da Programa Leilões e será transmitido 
pelo agromix.

O certame, que é tradicional na vendas de animais 
campeões em pistas, vai ofertar no dia 13 de junho 40 
machos, 10 fêmeas e embriões da raça nelore na sede da 
fazenda em Maracaju

Foto: FrotaFoto: Frota

Foto: Denilson Rodrigues
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maPa autoriza inÍCio do ProjEto inédito 
dE rastrEabilidadE bovina no Estado

15º lEilão frontEira ofErta 
100 rEProdutorEs nElorE Po
dácio Queiroz Silva novamente apre-

senta o fruto de seu reconhecido 
trabalho de seleção da raça nelore, 

com mais de 50 anos de tradição. Vem aí 
o 15º Leilão Fronteira, dia 06 de junho, ao 
meio-dia, na associação dos Criadores de 
mato Grosso do Sul, acrissul.

Serão ofertados 100 reprodutores 
nelore Po de alto padrão, avaliados pelo 
Programa de melhoramento Genético da 
uSP, todos com mérito genético positivo. 
os reprodutores, apartados na cabeceira 
da produção da Fronteira, seguem com 
garantia de exame andrológico e estão 
prontos para monta.

a marca Trevo, que distingue o rebanho 
nelore Po da Fazenda Fronteira tem 53 
anos de seleção. Teve seu início em 1956 
através da utilização da melhor genética 
disponível. Pioneira em tecnologia, ainda 
em 1976 a Fazenda Fronteira já estava inse-
rida na inseminação artificial. desde então 
utiliza a genética dos melhores reprodutores 
disponíveis no mercado, sempre atenta ao 
incremento das características produtivas 
como fertilidade, precocidade, ganho de 
peso e qualidade de carcaça.

Para aumentar a pressão de seleção e 
acelerar o ganho genético, em 2000 entrou 
no Programa de melhoramento Genético 
da uSP, um dos mais respeitados projetos 
de melhoramento do País. Seu rebanho 
possui índices expressivos e inclusive um 
reprodutor de destaque no Sumário de 
Touros da uSP.

a quantidade de reprodutores, bem 
como a qualidade superior de ponta a 
ponta, fará do remate uma das melhores 
oportunidades de  negócio para quem 
deseja investir em genética diferenciada, 
fixada nos 53 anos de seleção, o que garante 
a transmissão de suas características aos 
bezerros produzidos.

os reprodutores serão comercializa-
dos em 16 parcelas (2+2+12), com 15% de 
desconto para pagamento à vista. o remate 
que é organizado pela Leilo Grande e conta 
com a assessoria da nova Pecuária, será 
transmitido ao vivo pela internet no site da 
leiloeira: www.leilogrande.com.br.

os interessados podem ligar para (67) 
3326 3238 ou na nova Pecuária (67) 3324 
1159 ou ainda na LeiloGrande (67) 3384 
9077.

Proteger definitivamente a sani-
dade animal de mato Grosso do 
Sul – sem ônus para os produ-
tores – é o centro da proposta 
de rastreabilidade bovina do 

governador andré Puccinelli, que recebeu 
aval do ministro da agricultura, Pecuária 
e abastecimento (mapa), Reinhold Stepha-
nes. a liberação para o início efetivo dos 
estudos de campo do novo modelo inédito 
na pecuária brasileira, ocorreu no dia 21 de 
maio, durante audiência em Brasília. 

a informação foi anunciada pela secre-
tária da Seprotur (Produção e Turismo), Ter-
eza Cristina Corrêa da Costa dias, durante 
a abertura do evento que discute a “Cadeia 

Produtiva da Carne Bovina: da Produção a 
Comercialização”, promovido pela associa-
ção Sul-mato-Grossense dos Produtores de 
novilho Precoce, na Capital. 

ao lado do governador andré Puccinelli 
durante a audiência em Brasília, Tereza 
Cristina revelou que o empenho pessoal 
do chefe do executivo estadual - que há 
dois anos encampou a proposta e trabalhou 
para assegurar que não houvesse custos 
aos produtores na implementação da nova 
rastreabilidade – foi decisivo para o aval 
positivo do ministério da agricultura. 

Tereza também adiantou que um grupo 
multidisciplinar para a implementação 
experimental da proposta já esta sendo 
montado e contará com a participação da 
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 
agropecuária), SFa/mS (Superintendência 
Federal de agricultura do Estado), iagro 
(agência Estadual de Sanidade animal e 
Vegetal), Famasul (Federação de agricultu-
ra e Pecuária do Estado), Sindicatos Rurais, 
universidades e entidades de classe. “Vamos 
discutir democraticamente todos os pontos 

desta proposta e temos pressa em que isso 
ocorra o quanto antes”, enfatizou. 

FORTALECIMENTO - outro ponto 
de destaque no discurso da secretária Tereza 
Cristina é a importância das associações de 

produtores em desenvolver e vencer os desafios 
da produção. Entre os avanços obtidos pelos 
representantes, destacou o empenho da as-
sociação do novilho Precoce em harmonizar 
o relacionamento com a indústria e varejo. 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Secretária de Produção, Tereza Cristina Correa da Costa

Em setembro de 2008, 
secretária Tereza Cristina já 
havia revelado, em entrevista 
para a Agroin, o projeto de 
identificação bovina proposto 
pelo governo e entidades
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a conquista histórica da Fa-
zenda 3R na mais tradicional 
competição de bezerros do 
Brasil aconteceu na noite 
da quinta feira, 14 de maio, 

durante a 31ª Expocam em Camapuã, 
quando ganhou o primeiro lugar no Leilão 
do Fazendeiro. a marca já havia ganhado  
o primeiro lugar no Leilão do Criador, 
que avalia fêmeas de 8 a 10 e dessa forma 
ratificou o bicampeonato nos dois modais 
também conquistados ano passado.

além dos prêmios, Rubens Catenac-
ci, titular da 3R, viu seus animais serem 
supervalorizados quando foram levados 
à arremate. no caso das fêmeas, a média 
de venda por animal foi de R$1.065 que 
pesaram em torno de 305 quilos. os ma-

chos tiveram o surpreendente valor de 
R$3.060,00/animal que pesaram cerca de 
350 quilos aos 10 meses.

os valores chamam em muito a atenção 
pelo fato de serem bem acima da média da 
categoria em qualquer lugar do Brasil e até 
mesmo se comparada na região de Cama-
puã, que é considerada um pólo produtor 
de bezerros de qualidade.

Catenacci quebrou ainda um recorde 
pessoal de preços durante o Leilão Bezerros 
de Qualidade 3R e Fazenda união, quando 
vendeu um lote com 25 animais por R$ 
3.030,00 cada. animais que aos 10 meses 
pesaram 366 quilos. a última vez que havia 
ele havia alcançado valor tão expressivo, foi 
em 2003 quando vendeu um lote por R$ 
2.600,00/animal.

a média geral do Leilão Bezerros de 
Qualidade foi de R$ 943,00/animal, já 
os animais vendidos pela 3R alçaram R$ 
1.300,00 ou o equivalente a uma arroba 
de R$ 90,00.

Para Catenacci os resultados têm ótima 

repercussão para o mercado. “Resultado 
sensacional que acredito vai repercutir posi-
tivamente no mercado vendedor. Camapuã 
baliza os preços do bezerro”, afirma.

Este ano a 3R conquistou também as 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

duas premiações dos leilões do Fazendei-
ro e do Criador versão ExpoGrande,  que 
aconteceu em abril e, vendeu em maio, na 
Expoagro de dourados, um outro lote de 
quantia expressiva acima dos R$ 3 mil.

Leilões da 3R são sempre 
acima da média da categoria 
em qualquer lugar do Brasil

Fazenda 3R é conhecida por produzir bezerros de qualidade e que conquistam excelentes médias nos remates

fazEnda 3r ratifiCa os tÍtulos dE 
mElhor Criador dE bEzErros do ms
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sEtorEs quErEm abrir frontEira Para a 
imPortação dE gado Em Pé do Paraguai

Governo do Estado, Seprotur 
(Secretaria de Estado de 
Produção) e setor frigorí-
fico de mato Grosso do Sul 
estão com uma verdadeira 

força tarefa para conseguir a liberação da 
fronteira com o Paraguai para importação 
de gado em pé. o objetivo é comprar boi no 
país vizinho e abater em plantas estaduais, 
principalmente no marfrig de Porto mur-
tinho, que retoma abates no dia 25 deste 
mês. a expectativa é abater 850 bovinos 
dia, nessa unidade.

Segundo nelson Cintra, prefeito de 
Porto murtinho, onde o marfrig possui 
uma planta frigorífica apenas para o abate 
e que estava desativada desde outubro do 

ano passado - sendo a desossa em Bata-
guassu- há um empenho muito grande do 
governador andré Puccinelli e da secretária 
de Produção, Tereza Cristina Correa da 
Costa, perante o ministério da agricultura 
e Pecuária, para que acabe a barreira im-
portadora com o Paraguai. “É preciso que a 
Seprotur libere e também o mapa. Em nível 
estadual já existe até um empenho a este 
favor. agora é aguardar a esfera federal, mas 
estamos bem confiantes”, diz Cintra.

no próximo dia 30, tanto o governador 
quanto a secretária devem visitar autori-
dades paraguaias da cidade de assunção, 
bem como alguns empresários do setor 
frigorífico. Segundo nelson Cintra, há 
uma forte resistência no país vizinho para 

a liberação da fronteira com o Brasil. “os 
frigoríficos paraguaios estão querendo 
reservar mercado e por isto estão dificul-
tando um pouco as conversações. Estamos 
confiantes que o governador e o Lugo 

(Fernando Lugo, presidente do Paraguai) 
consigam convencê-los”, diz.

ainda conforme nelson Cintra, os em-
presários paraguaios estão interpelando as 
autoridades para não abrir a fronteira, uma 
vez que a média da arroba no país vizinho 
está R$ 50,00. “Tem muita oferta de gado 
lá porque a seca está muito grande, por isto 
este preço tão baixo”, explica.

REABERTURA – o Frigorífico mar-
frig retoma as atividades em sua planta de 
Porto murtinho, já contratando de imediato 
150 funcionários. Caso o governo esta-
dual consiga a liberação da fronteira para 
importar boi vivo do Paraguai, a empresa 
deve aumentar os quadros funcionais para 
300 pessoas.

a expectativa na cidade é grande, 
pois caso a indústria frigorífica comesse a 
comprar gado paraguaio há a intenção de 
montar uma desossa na própria unidade 
de Porto murtinho. o fato de o município 
ficar a aproximadamente 150 km do alto 
Paraguai, deixa um clima de expectativa a 
cidade, tanto do poder público quanto da 
categoria trabalhadora.

Planta do Marfrig reabre de olho na possibilidade 

No próximo dia 30 está agendada uma visita 
de representantes estaduais em Assunção 
para discutir possibilidade de compra de boi 
vivo de produtores paraguaios

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

PrEço da arroba do boi aumEnta 
PEla falta dE animais no mErCado
Mesmo com alta, especialista alerta que até o final 
do mês preços não devem aumentar muito

PECuarista do ms quE PErCorrE a Pé a EuroPa já andou mais dE 500 km

o empresário do setor rural e pe-
cuarista Cláudio Correa da Costa 
(foto), que está a quase um mês 

percorrendo a pé os 780 quilômetros do 
Caminho de Santiago de Compostella, já 
andou mais da metade, cerca de 530 km 
numa média de 30 km por dia.

a aventura começou dia 03 de maio 
quando ele saiu de San jean, localidade 
francesa, com destino à cidade de Santiago 
de Compostella na Espanha onde pretende 
chegar no próximo dia 03 de junho e assim 
completar o total previsto.

desde sua saída do Brasil, milhares 
de pessoas acompanham Cláudio pelo 
blog na home page da agroin que criou 
uma página exclusiva para a viagem. 

Segundo o diretor de tecnologia da 
empresa, Wisley arguelho, o número 
de visitas no site aumentou em 60%. “o 
número de visitas aumentou em nosso 
site de uma maneira muito grande, hoje 
é a janela de maior acesso. É um grande 
sucesso”, afirma.

além dos familiares que pelo blog se-
guem os passos de Cláudio, amigos e pessoas 
que ele conheceu ao longo do percurso 
também fazem o mesmo. através de um 
sistema de avaliação de acessos, a equipe 
técnica da agroin verificou que pessoas de 
vários países da Europa visitaram o site.

Cláudio atualiza diariamente o blog com 
informações e fotos. o acesso é gratuito veja 
www.agroin.com.br/fumaca

Consultor da Scot, Alcides Moura Júnior

Foto: Claudio Fumaça

a falta de boi no mercado co-
meça a refletir positivamente 
para o pecuarista, uma vez 
que o preço pago pela arroba 
já começa a dar mostras de 

aumento. depois de um período de entres-
safra e medo do calote dos frigoríficos, como 
foi o caso do independência que acumulou 
uma dívida de R$ 46 milhões com seus cre-
dores, o produtor espera para os próximos 
dias uma boa recuperação.

de acordo com a Federação de agri-
cultura e Pecuária de mato Grosso do Sul 
(Famasul) os preços da arroba do boi para 
a próxima semana (segunda 25/05) seguem 
firmes com tendência de altas para os pró-
ximos dias no Estado. na maior parte das 
regiões pesquisadas, as escalas estão mais 
curtas e a oferta reduzida. a expectativa dos 
compradores é que os preços da arroba do 
boi gordo atinja pelo menos R$ 75,00.

Segundo alcides moura junior, da Scot 
Consultoria, a alta da arroba do boi está em 
alta pela falta de animais do mercado. de 
acordo com a Scot, o Estado de São Paulo 
atualmente é o que tem o maior preço da 
arroba do boi que varia R$ 81,00 a R$82,00. 
hoje (sexta 22/05), a praça do boi no Estado 
do mato Grosso em Cuiabá registra o valor 
de R$ 72,00 e em Campo Grande está em 

R$ 74,00.
de acordo com o engenheiro agrôno-

mo e especialista em produção animal e 
pastagens, hamilton Luiz de nadai, a alta 
da arroba do boi é por falta de gado, apesar 
das chuvas amenizar os problemas da qua-
lidade dos pastos e melhora a alimentação 
dos animais. 

Em reação aos preços baixos das três 
semanas anteriores, os produtores deci-
diram segurar um pouco mais o gado e 
isso contribuiu para a atual valorização 
dos preços. Segundo hamilton, a falta 
de produto no mercado faz com que as 
empresas especializadas paguem melhor 
pelo produto. “Quando falta gado no mer-
cado, os frigoríficos se obrigam a pagar um 
pouco mais. nas semanas anteriores a seca 
estava assuntando os produtores e alguns 
venderam gado a preços baixos para aliviar 
as pastagens”, explica.

nadai acredita que não foi um erro do 
pecuarista vender os animais no período 
de estiagem, mas sim uma aposta, já que 
se não chovesse o gado poderia emagrecer 
ainda mais. Segundo hamilton isso acon-
tece por que não há uma prevenção. “um 
dos problemas é de não se precaver para a 
seca, quem tem algum pasto não vende a 
toa, temos que acompanhar melhor, mas 

a previsão é que os preços se mantenham 
bons mais uma semana ou um pouco mais 
se chover”, analisa.

Para manter os bons preços da arroba 
não só dependem das chuvas que proporcio-
na a qualidade das pastagens. Se as exporta-
ções melhoram os preços se mantém, “mas 
a tendência é que a arroba baixe um pouco 

até em junho, pois os pastos  vão secar mais 
e quem não vai confinar vai acabar vendendo 
por falta de opção”, explica o especialista 
em produção animal e pastagens, hamilton 
Luiz de nadai.

CONFINAMENTO - o sistema de 
confinamento é uma ferramenta estra-
tégica, que tem o seu custo, mas quando 
bem planejada traz resultados positivos. 
Segundo o especialista em produção ani-
mal e pastagens, hamilton Luiz de nadai, 
é recomendado que o confinamento seja 
feito no mês de junho. Ele afirma que esse 
sistema os ganhos não são milionários, mas 
deixa claro que é mais dif ícil do criador 
perder muito, normalmente os resultados 
finais são positivos.

hamilton explica que não é dif ícil ven-
der bois nessa época, na verdade faltam 
produtos para serem comercializados, “não 
é dif ícil de vender, na verdade faltam bois 
no mercado na época da saída. os frigorí-
ficos pagam melhor por causa disso e aí o 
investimento no confinamento compensa”, 
sugere.

o engenheiro agrônomo classifica 
o confinamento como uma ferramenta 
acessível, não traz lucros milionários mas 
garante resultados positivos e necessita 
de um mínimo de planejamento. Segundo 
hamilton não são só esses os pontos mais 
importantes, a estrutura pode ser simples 
mas que ainda existe uma finalidade de 
alimentos que podem ser usadas.
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Produção lEitEira 
PodE diminuir 50% no 
PErÍodo EntrEssafra
Com a queda na produção 
preço pago ao produtor 
aumenta e consumidor 
também vai desembolsar 
mais pelo litro de leite

Com a seca animais diminuem produção leiteira

Foto: Eder Campos /  Agroimagebank.com

aprodução leiteira de mato 
Grosso do Sul pode ter queda 
de até 50% este ano. de acor-
do com o médico veterinário, 
matheus Silva Vieira, esta 

baixa na produtividade é provocada pela 
estiagem, ao período de entressafra e a falta 
de planejamento dos produtores no período 
de seca. o ponto positivo é que o preço do 
litro pago ao produtor aumenta.

Segundo matheus Vieira, a pecuária leit-
eira do Estado possui limitações, sendo que 

um dos fatores é a baixa qualificação técnica e 
falta de organização do produtor rural, princi-
palmente no período da seca. “a maioria dos 
produtores investem pouco em tecnologia. 
Eles são tiradores de leite e somente com 
qualificação eles podem ser produtores de 
leite e aumentar sua renda”, explica.

Entidades como a Famasul, Senar, 
Sebrae, iagro Sindicatos Rurais, Câmara 
Setorial do Leite, organização das Coop-
erativas do Brasil, incra e as indústrias, 
possuem um papel importante no processo 
de desenvolvimento do setor e auxilia na 
qualificação do produtor. Todas integram 
a cadeia produtiva do leite, onde cada en-
tidade desempenha uma função especifica 
e são unidas.

alguns programas de gerenciamento e 
gestão são aplicados ao setor produtivo e 
podem ajudar o produtor de leite a identi-

ficar seus custos, viabilizando a atividade 
e tornando esta lucrativa, outras entidades 
realizam cursos e palestras para auxiliar os 
produtores.

Com a queda na produção, o preço pago 
pelo litro ao produtor aumenta. de acordo 
matheus Silva Vieira, além de aumentar o 
preço do litro do leite, aumenta também o 
volume de leite de outros estados para suprir 
a demanda. Ele afirma que mato Grosso do 

a agência de desenvolvimento 
agrário e Extensão Rural de mato 
Grosso do Sul (agraer) está ori-

entando os agricultores familiares dos nove 
municípios do Estado que foram beneficia-
dos com a postergação de pagamento de 
dívida e uma linha emergencial de crédito 
do Banco Central. “Essas medidas signifi-
cam muito para a economia do Estado. 
os agricultores vão ter fôlego para saldar 
a dívida e crédito para um novo plantio”, 
explica o diretor-presidente da agraer, josé 
antônio Roldão.

agraEr oriEnta agriCultorEs familiarEs sobrE dÍvida E linha EmErgEnCial

Sul tem plenas condições de se tornar um 
dos maiores e melhores produtores de leite 
do País, apoiando-se principalmente nos 
pequenos e médios produtores.

mato Grosso do Sul possui aproximada-
mente 32 mil produtores de leite, números 
que o coloca como 11º produtor no País. a 
produção anual é de 492 milhões de litros, 
com média de 1,8 litros/cabeça/dia, o que 
representa  2,2% da produção nacional. 

de acordo com Roldão, a agraer está ori-
entando os agricultores sobre a postergação 
das dívidas conforme a resolução do Banco 
Central e também elaborando os projetos 
para a obtenção de crédito. além disso, 
conforme Roldão, a agraer também está 
elaborando laudos de perdas, um dos pré-
requisitos para que o município requeira a 
situação de emergência. 

o diretor-presidente lembra que alguns 
municípios, como dourados, já têm per-
das acumuladas: na safra de verão com as 
chuvas intensas e na safra de inverno com 

a estiagem. “desta maneira, os agricultores 
tiveram ausência de produção e não têm 
como saldar as dívidas”, comenta.

os municípios de mato Grosso do Sul 
que decretaram situação de emergência 
em decorrência da estiagem, reconhecido 

pelo governo estadual, no período de 1º de 
dezembro de 2008 e 13 de maio de 2009, 
foram: Batayporã, Caarapó, deodápolis, 
douradina, dourados, Laguna Carapã, 
maracaju, Sidrolandia e Vicentina.

RESOLUÇÃO - de acordo com a resolução número 3.724, publicada no diário oficial 
da união, no dia 19 de maio, o Banco Central prorrogou para até 1º de agosto a data de 
vencimento das parcelas vencidas ou vincendas de operações de custeio e investimentos 
do Programa nacional de Fortalecimento da agricultura Familiar (Pronaf ), entre 1º de 
janeiro e 31 de julho deste ano, desde que a operação estivesse em situação de adimplência 
no dia 1º de janeiro deste ano.
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gruPo PEsquisa 
novas variEdadEs 
dE Cana Para ms

novas variedades de cana-
de-açúcar estão sendo 
estudadas e pesquisadas 
em mato Grosso do Sul, 
com o objetivo de ter uma 

variedade que se adapte melhor ao solo 
sul-mato-grossense e alcance uma maior 
produtividade. o projeto está sendo em 
desenvolvido pelo Grupo de Estudos em 
Cana-de-açúcar, Geca.

de acordo com o engenheiro agrônomo 
e coordenador do Grupo de Estudos em 
Cana-de-açúcar (Geca), Laércio alves de 
Carvalho, para ter uma variedade comer-
cial são necessários normalmente 12 anos 

de pesquisas. Porém, em no máximo três 
anos será possível já ter alguma variedade 
genuinamente sul-mato-grossense, pois já 
existem estudos sobre isto há pelo menos 
dez anos.

durante o período de pesquisas, o Geca 
analisa a produtividade, brotação, adapta-
ção a colheita mecanizada, brotação pós-
corte, teor de açúcar, resistência as doenças. 
depois do estudo finalizado observa-se o 
que o produtor local está necessitando. 
“muitas vezes a cana tem muito caldo, mas 
não tem açúcar e isto não vai interessar. 
Então tudo é levado em conta, explica.

mato Grosso do Sul tem pontos posi-
tivos para cultivar novas variedades, pelo 
seu solo e clima. Segundo Laércio, não tem 
uma região especifica que as variedades de 
cana-de-açúcar se desenvolvem com maior 
facilidade. Para isto precisam ser estudas e 
pesquisadas, para ver se o tipo de variedade 
vai se adaptar ao solo. 

o estudioso explica que atualmente 
o setor sucroalcooleiro de mS ainda não 
tem uma variedade de cana desenvolvida 
especificamente para o tipo de solo e clima 
local. Porém, com as novas variedades vai 
ser possível obter mais produtividade. uma 
das pesquisas quer um melhor brotamento, 
ou seja, mais cana para moer num mesmo 
espaço de terra.

as variedades mais utilizadas no Estado 

são RB 855156, SP813250, FP 803280, RB 
835054, vindas de São Paulo e minas Gerais; 
todas adaptadas ao solo Estado. 

de acordo com o coordenador do Geca, 
mato Grosso do Sul possui uma área de 
aproximadamente 350 mil hectares para a 
safra 2008/2009, e a moagem da cana pode 
atingir cerca 35 milhões de toneladas, o que 
representa um aumento de 30%, em relação 
à safra anterior. 

Pesquisadores devem 
apresentar, em no máximo 
três anos, variedades mais 
adaptadas ao clima e solo do 
Estado

Quem prestigiar o evento vai poder, por exemplo, conhecer 
os procedimentos para ter certificação de seus produtos e os 
princípios básicos deste tipo de alimento

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Em no máximo três anos, setor vai poder conhecer variedadxes desenvolvidas por pesquisadores de MS

Evento pretende difundir a cultura do orgânico

cerca de 200 produtores orgânicos, 20 ongs 
e 10 cooperativas de consumidores no sul 
do País. o palestrante Valdemar arl, inte-
grante do Ecovida desde a criação, vai contar 
como foi liderar o grupo que conseguiu a 
implementação da Lei do orgânico.

além de casos de sucesso, a programa-
ção oferece palestras que vão esclarecer 
sobre o processo de certificação, princípio 
básico para que um alimento seja chamado 
de orgânico, e técnicas de produção, tanto 
vegetal como animal. “o pequeno produtor 
é o que melhor pode adequar a propriedade 
para este tipo de cultivo porque exige um 
cuidado diário”, afirma. a eliminação do uso 
de agrotóxico também pode configurar em 
economia e diminuição dos custos.

o evento em Campo Grande é realizado 
pelo ministério da agricultura, Pecuária 
e abastecimento, Sebrae/mS, Embrapa, 
uCdB, aBPo – Pantanal orgânico e 
associação dos produtores orgânicos de 
mato Grosso do Sul – apoms.

Segundo o gerente de agronegócios do 
Sebrae/mS, marcus Faria ,a quinta edição 
tem por objetivo o esclarecimento aos 
consumidores sobre o que são os orgânicos, 

orgâniCos tÊm Programação EsPECial nEsta sEmana

Campo Grande sedia no próximo 
dia 26 a V Semana dos alimentos 
orgânicos, no auditório do Sebrae. 

a semana prevê ainda eventos em todo o 

Estado e também em vários municípios 
do País.

um dos pontos fortes da programação é 
a experiência da Rede Ecovida que abrange 

privilegiando uma abordagem sobre os be-
nef ícios ambientais, sociais e nutricionais 
desses produtos.

Foto: Reprodução
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Produtor dEvE fiCar atEnto quanto a 
PrEsEnça dE Plantas tóxiCas no Pasto

Fotos: Divulgação

as plantas tóxicas podem 
trazer sérias consequências 
para a saúde do gado e con-
sequentemente ao bolso do 
criador como, por exemplo, 

a morte do animal. Segundo o médico ve-
terinário, marivaldo miranda, com manejo 
correto dificilmente ocorre a ingestão destas 
ervas nocivas, principalmente porque são 
de sabor desagradável.

de acordo com marivaldo, as plan-
tas tóxicas não devem ser simplesmente 
devastadas das propriedades, mas sim 
estudadas, pois contém princípios ativos 
que podem ser usados na farmacologia, 
ou seja, o uso de plantas para fabricação de 
remédios.  Porém, devido a grande varie-
dade muitos princípios nocivos ainda são 
desconhecidos.

 Segundo dados publicados pela Embra-
pa Gado de Corte, entre as principais plantas 
tóxicas encontradas em mato Grosso do Sul 
estão o algodão-bravo (ipomoea carnea 
subsp.fistulosa), Fedegoso (Senna occiden-
talis), Laranjinha ou Limãozinho (Polygala 
klotzschii). Caso sejam ingeridas em grande 
quantidade provocam intoxicações que 
podem levar o animal a morte.

as intoxicações podem causar proble-
mas agudos e crônicos ao longo do tempo. 
de acordo com marivaldo o problema pode 
ocorrer de forma acidental, principalmen-
te em períodos de secas ou cheias que se 
caracterizam por falta de pastagens. além 
disso, a falta de manejo correto pode oca-
sionar redução na produção tanto no gado 
de corte como no gado leiteiro.

Segundo o médico veterinário, os con-
sumidores de carne e leite podem consumir 
os produtos tranquilamente, uma vez que 
as substâncias presentes em plantas tóxi-
cas não ficam armazenadas na carcaça do 
animal. “Tudo é eliminado pelas secreções 
do gado”, reforça.

Teobaldo Vilela é um exemplo de pecua-
rista que por falta de conhecimento acabou 
amargando prejuízos em sua propriedade. 
“Perdi três animais aqui na minha fazenda, 

mediante a avaliação de médicos veteriná-
rios, ficou constatado que as vacas morre-
ram intoxicadas por terem consumido em 
excesso erva daninha”, lamenta.

 de acordo com o médico veterinário, 
mail Bandeira em grandes áreas o pecu-
arista tem mais dificuldades para fazer o 
manejo, nesses casos o cuidado deve ser 
extremado, onde o criador deve orientar 
e alertar os seus funcionários quanto às 
plantas tóxicas para que promovam a lim-
peza no pasto.

DICA - Existe uma preocupação por parte dos pecuaristas, já que são inúmeras 
as plantas tóxicas e não há uma característica comum para identificá-las. marivaldo 
explica que alguns cuidados são necessários, pois as plantas tóxicas se diferem nas 
suas características. Para reconhecê-las é importante o criador buscar orientação 
correta com profissionais da área, como médico veterinário, engenheiro agrônomo 
e ainda escritórios da defesa Civil. as universidades também podem auxiliar na 
identificação destas ervas.

Segundo pesquisador, o ideal é que proprietário busque 
informações com profissionais para um estudo destas 
plantas que podem, inclusive, ter valor farmacológico. Já 
em caso de ingestão dos animais, deve procurar auxílio 
veterinário rápido para evitar prejuízos na propriedade 
com a perda de animais

Fedegoso - Senna occidentalis

Embora tóxicas, estas plantas não deixam resíduos 
na carçaca dos animais
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mato grosso do sul sEdia fEira 
intErnaCional E 2º salão dE turismo

Campo Grande sedia, entre 
os dias 27 e 31 deste mês, a 
Feira internacional e 2º Sa-
lão de Turismo. os eventos 
apresentam todo o cenário 

sul-mato-grossense em um só espaço, no 
Pavilhão albano Franco, na capital, com 
uma programação gratuita e com vasta 
agenda.

a primeira edição do evento, em ou-
tubro de 2007, recebeu um público de 15 
mil pessoas, e terminou com estimativa de 
negócios de R$ 6,8 milhões, sendo contem-
plada com o selo Prêmio Top de Turismo da 
admB. Este ano a programação é voltada 
tanto para o público interno (sul-mato-
grossenses), quanto aos turistas nacionais 
e estrangeiros.

a diretora-presidente da Fundação de 
Turismo de mato Grosso do Sul (Fundtur) 
e também presidente do Fórum nacional 
de dirigentes e Secretários Estaduais de 
Turismo (Fornatur), nilde Brun, explica que 
a Feira internacional e 2º Salão de Turismo 
de mato Grosso do Sul é muito mais que 
um evento: é uma estratégia de desenvol-
vimento e fortalecimento do destino mato 
Grosso do Sul. 

a abertura do evento acontece na quarta-
feira (27), às 15 horas, com a presença do 
governador andré Puccinelli e demais 
autoridades. a programação segue das 14h 
às 22h, com destaque para as apresentações 
culturais, com shows de música, dança e peça 

de teatro representando cada uma das dez 
regiões turísticas do Estado. os estandes 
contam atrações especiais para o público.    

uma grande vitrine de produtos regio-
nais será exposta no evento com peças de 
artesanatos e artes plásticas das regiões; 
além de produtos da agricultura familiar.     

outro ponto forte será a praça de ali-
mentação, onde vão ser comercializados, 
a preços populares, os pratos típicos - sal-
gados e doces - de cada região turística do 
Estado. 

ao todo, serão quinze pratos de dez re-
giões de mato Grosso do Sul. duas receitas, 
uma doce e outra salgada, participam de 
um concurso.

os vencedores representam mato Gros-
so do Sul no Salão nacional de Turismo, que 
acontece no segundo semestre. a organiza-
ção do concurso é feita pelo Senac/mS. 

os negócios fazem parte da atração do 
evento, tanto para o setor turístico, quanto 
para o consumidor final, já que no Balcão 
de Comercialização, as agências de viagens 
filiadas à associação Brasileira de agências 
de Viagens (aBaV), em parceria com o 
Grupo de operadoras de Turismo de mS 
(GoPan). os visitantes terão disponíveis 
pacotes de viagens para destinos turísticos 
de mato Grosso do Sul com preços bastante 
atrativos, diretamente ao consumidor.

o núcleo de conhecimento oferece uma 
agenda repleta de palestras do segmento 
do Turismo, envolvendo gestão, negócios, 

legislação e marketing, dentre outros temas 
que serão abordados por palestrantes de 
renome internacional. as inscrições são 
feitas somente online, no site do evento 
www.salaodeturismoms.ms.gov.br. 

o evento é realizado pelo governo do 
Estado, por meio da Secretaria de Estado 
de desenvolvimento agrário, da Produção, 

da indústria, do Comércio e do Turismo 
(Seprotur), da Fundação de Turismo de 
mato Grosso do Sul (Fundtur) com apoio 
do ministério do Turismo, Embratur, 
Banco do Brasil, agraer, Sebrae, Senac, 
Tam, Enersul, Fundação de Cultura. mais 
informações no site do evento: http://www.
salaodeturismoms.com.br/ 

As potencialidades e opções não ficam apenas nos roteiros 
turísticos, mas também na cultura e culinária típica de 
diferentes regiões de Mato Grosso do Sul     

Fotos: Divulgação
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Um dos grandes leilões do ano em Dourados foi o Jóias Douradas que aconteceu no 
dia 21 de maio. Comandado por Issao Iguma o leilão só preciosidades da raça nelore, 
um verdadeiro show de qualidade. Foi a segunda edição do Jóias Douradas que entra 
de vez para o calendário de bons leilões do estado.

Tonicão já agendou para o 12 de junho durante a Expomara 2009 o Leilão do Antonio 
Carlos Corrêa de Lima. Esta é a segunda edição do leilão que nasceu consagrado pelos 
admirados do trabalho do Tonico e da dona Edméia. A Correa da Costa Leilões comanda 
o certame que terá transmissão pelo canal Shopmix.

O Pecuarista, Juan Carlos Wasmosy, ex-presidente da Repúbli-
ca do Paraguay, pecuarista na cidade de Bela Vista (MS) e Bella 
Vista Norte (Paraguay), recebeu durante a comemoração de 
abertura da maior Feira Mundial de Zebuinos, a 75ª Expozebu, 
na cidade de Uberaba/MG, placa de condecoração pelos seus 
30 anos de seleção da raça nelore mocho.

Meu amigo Rodrigo Cozzubo, 
da Germipasto Sementes de 
Pastagens, está com o pé quase 
lá. Durante a Expozebu 2009 
o encontrei no estande que a 
empresa montou na feira; que 
por sinal recebeu várias outras 
empresas do MS. Foi na exposi-
ção da terra do “uai” que Cozzubo 
comemorou com a namorada 
Heloisa o primeiro ano juntos.

João da Goya, Adib Jatenne, Juan Carlos Wasmosy e  João Gilberto 
Rodrigues da Cunha, com toda premiação da 75ª Expozebu-2009 


