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A Famasul (Federação da Agricul-
tura e Pecuária de Mato Grosso 
do Sul), impetrou, na tarde da 
no último dia 08 um mandado 

de segurança e um pedido de liminar na 1° 
Vara Federal de Campo Grande, solicitando 
a suspensão das vitorias para a demarcação 
de terras indígenas no sul do Estado. A ini-
ciativa partiu depois que o Sindicato Rural 
de Maracaju conseguiu suspender por 60 
dias as visitas dos antropólogos.

 A decisão aconteceu após uma reu-
nião entre a Federação, Sindicatos Rurais, 
produtores e autoridades ligadas ao agro-
negócio. No mesmo dia líderes da bancada 
ruralista no Congresso Nacional aprovaram 
uma audiência pública com a presença do 
presidente da FUNAI (Fundação Nacional 
do Índio), Márcio Meira, para se explicar 
publicamente sobre as portarias impostas 

Setor produtivo e bancada  
ruraliSta preSSionam Funai

pela fundação. Márcio terá 30 dias para 
marcar a audiência.

Além de ouvir as explicações de Meira, 
a bancada quer ir além: pretende pressio-
nar todo o Congresso para que os poderes 
da Funai sejam repensados, sendo que a 
alternativa para isto é alterar artigos da 
Constituição Federal.

O presidente da Famasul, Ademar Silva 
Junior, afirma que o processo de demarcação 
é unilateral. “A FUNAI não tem o direito, 
muito menos a finalidade de conduzir 
um processo como desse por portaria. A 
Famasul defenderá os interesses da classe 
produtora. Já estamos com várias frentes 
de trabalhos – administrativas, jurídicas e 
políticas”, determina Ademar. 

O presidente acredita ainda que existe 
um ingrediente que “nos coloca confron-
tantes - a questão das ONGs (Organizações 

As obras  do Terminal Intermodal 
de Cargas e do Centro de Logística In-
dustrial e Aduaneiro de Campo Grande 
devem ficar prontas até maio do ano 
que vem. A revelação é do diretor-presi-
dente da Agência de Desenvolvimento 
Econômico da Capital, Paulo Ponzini. A 
construção começou em janeiro deste 
ano, numa área localizada na saída para 
Sidrolandia. Página 7.

Produtores de diferentres regiões 
do Estado estão investindo no cultivo 
de citrus. O fato acontece depois de 
30 anos de proibição deste tipo de 
cultura em terras sul-mato-grossenses, 
por meio de portaria baixada pelo 
Ministério da Agricultura, por conta da 
Campanha Nacional de Erradicação do 
Cancro Cítrico (Canecc). Página 9.

Não Governamentais) e principalmente da 
FUNAI. Esses órgãos manipulam os índios 
de uma forma onde deturpam e criam 
a imagem do produtor rural como vilão 
da história. Queremos respeitar os povos 
indígenas, mas sem rasgar a Constituição 
Brasileira e também a do Estado”. 

O consultor e especialista em questões 
indígenas e fundiárias, Denis Rosenfield, 
explica que o plano ideal é manter a integri-
dade territorial do Estado. “É inconstitucio-
nal que uma portaria da FUNAI reordene a 
República Brasileira”. Rosenfield elucida que 
o Poder Executivo passa a legislar sobre o 
direito de propriedade e o pacto federativo, 
sem que o Poder Legislativo interfira mini-
mamente nesse processo: “Como é possível 
que o presidente da FUNAI, sozinho, valha 
mais que do que o Senado da República?”, 
questiona.

Entre os dias  22 e 23 de agosto 
acontece em Campo Grande o 2º 
Congresso de Tecnologia na Cadeia 
Produtiva da Cana-de-açúcar no Es-
tado – Canasul 2008. O evento, que é 
promovido pela Famasul, em parceria 
de outras entidades, promete envolver 
entidades governamentais, produto-
res rurais, consultores, acadêmicos. 
Página 04.
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Parece não haver mais limites para a 
ação da Funai de demarcação de terras 
indígenas, como se o País fosse um imenso 
território virgem suscetível de qualquer 
reconfiguração territorial. Um Estado fe-
derativo passaria a reger-se por portarias 
e atos administrativos do Poder Executivo 
que criariam “nações” que, doravante, con-
viveriam com “outros Estados”. Não estaria 
longe o dia em que essas “nações” passariam 
a tratar a “nação brasileira” em pé de igualda-
de, solicitando, inclusive, reconhecimento 
internacional e autonomia política.

Em 14 de julho deste ano, a Funai editou 
seis portarias visando à demarcação de terras 
indígenas em Mato Grosso do Sul. As portarias 
abrangem 26 municípios e dizem respeito a 
uma área potencial total de 12 milhões de 
hectares, correspondendo aproximadamente 
a um terço do território estadual. Em sua re-
dação, as portarias não visam especificamente 
a uma propriedade ou área determinada, mas 
têm abrangência tal que qualquer propriedade 
poderia vir a ser atingida. Há uma ameaça real 
que paira sobre toda essa região, criando uma 
insegurança jurídica prejudicial aos produ-
tores, aos trabalhadores, aos investimentos 
e à própria autonomia do Estado de Mato 

Grosso do Sul.
Observe-se que se trata de uma área 

extremamente fértil, povoada, rica em 
recursos, com produtores lá instalados 
há décadas, com títulos de propriedade e 
uma situação perfeitamente estabelecida. 
De repente, o que se considerava uma 
situação estável, segura, se vê subitamente 
em perigo graças a atos administrativos 
da Funai, que passa a considerar esse 
Estado como um molde aguardando uma 
nova forma, imposta de fora. Ressalte-se 
que uma portaria, que é um ato do Poder 
Executivo, passa a legislar sobre o direito 
de propriedade e o pacto federativo, sem 
que o Poder Legislativo interfira minima-
mente nesse processo. Um funcionário de 
terceiro escalão passa a valer mais do que 
um deputado, um senador e, mesmo, um 
governador de Estado. Há, evidentemente, 
uma anomalia em questão.

Imagine-se um Estado que pode ser 
repentinamente amputado de um terço de 
seu território, o qual passaria à legislação 
federal indígena graças a portarias e estudos 
ditos antropológicos. O poder concentrado 
nessas poucas mãos é francamente exorbi-
tante. Não se trata de uma questão pontual, 

relativa, por exemplo, a uma aldeia indígena 
em particular, mas de uma questão que 
envolve um conjunto macro, que atinge 
fortemente o direito de propriedade, base 
de uma sociedade livre, e a configuração 
territorial de um ente federativo. Da forma 
como as portarias foram publicadas, elas 
podem acarretar uma demarcação que 
produziria, entre outras conseqüências, 
desemprego para os trabalhadores dessa 
região, a anulação de títulos de proprie-
dade, a perda de arrecadação tributária, a 
retração de investimentos, a desvalorização 
das terras legitimamente adquiridas e uma 
completa desorganização territorial.

Pense-se num novo investimento que 
estaria por vir para esse Estado e, por ana-
logia, para qualquer outro ente federativo. 
Poderiam os investidores aplicar os seus re-
cursos em propriedades que estão sob litígio 
judicial? É a mesma situação de um cidadão 
que estaria pronto para comprar um apar-
tamento. Colocaria os seus recursos num 
imóvel que fosse objeto de disputa judicial? 
Certamente preferiria comprar um outro 
imóvel que lhe desse segurança jurídica. Se, 
porventura, ainda decidisse fazer o negócio, 
exigira um preço menor pelo risco corrido, 

com perda para o vendedor, que veria o 
valor do seu bem esvair-se de suas mãos. O 
paradoxal é que a Funai diz fazer “justiça” e o 
“faz” com os recursos alheios! Não se repara 
uma “injustiça” criando outra!

Engana-se quem pensa que se trata de 
uma questão que afeta somente os pro-
dutores rurais. Trata-se de uma questão 
muito mais ampla, que concerne a todos 
os cidadãos sul-mato-grossenses e, através 
destes, os cidadãos brasileiros em geral. 
Na recente demarcação da Raposa Serra 
do Sol, em Roraima, o problema estava 
localizado numa distante região do País, 
como se outras regiões e outros Estados 
não estivessem implicados. Ora, estamos 
vendo que o longínquo se torna próximo e 
o particular se torna de interesse geral.

A Constituição brasileira, nos artigos 
relativos às terras indígenas, estabelece 
claramente que se trata de terras que os 
índios “tradicionalmente ocupam”, sendo 
o verbo conjugado no presente. Ele não 
está conjugado no passado, como se o que 
estivesse em questão fossem terras que 
fariam ancestralmente parte de tribos que 
teriam vivido em tal território. No entanto, 
há hoje uma tendência antropológica e 
política de fazer outra leitura, claramente 
inconstitucional, como se uma portaria e 
um estudo antropológico valessem mais 
do que a Constituição. Assim, passam à 
identificação de um processo de demar-
cação conjugado no passado, para o qual 
qualquer “prova” passa a valer, apagando 
toda a História brasileira.

Hipoteticamente, consideremos, porém, 
que esse argumento antropológico-político 
tivesse validade e se aplicasse a qualquer 
porção do território nacional. Quais foram 
as primeiras cidades a que chegaram os 
portugueses? Salvador e Rio de Janeiro. É 
de todos conhecido, por relatos históricos 
e quadros, que se tratava de regiões tradi-
cionalmente ocupadas por indígenas. Se 
fôssemos seguir esse argumento à risca, 
chegaríamos à conclusão de que estamos 
diante de terras indígenas, que deveriam ser 
demarcadas. Até poderíamos dizer que as 
provas seriam mais contundentes do que 
aquelas relativas à região sul do Estado de 
Mato Grosso do Sul. O que pensa a Funai 
fazer? Expropriar essas cidades? O que 
faria com as suas populações, seus empre-
gos, suas propriedades, suas escolas, seus 
hospitais, seus postos de saúde, suas ruas e 
seus parques? Criaria ela uma “nova nação” 
nesses territórios “liberados”? 

Denis Lerrer Rosenfield é professor de 
Filosofia na UFRGS. E-mail: denisrosen-

field@terra.com.br
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Lúdio Coelho – “Não vejo grande valor 
nisto. Claro que é importante ter uma data 
destas, mas tenho certeza que o pecuarista 
ficaria muito mais feliz se tivesse apoio na 
simplificação das leis, redução de impostos, 
estradas descentes, porque a gente produz 
e não tem boas vias para o escoamento da 
safra. Para transportar é um sacrif ício e 
quem paga toda a conta do prejuízo é o 
produtor.”

A criação de uma data como forma 
de valorizar

Lúdio Coelho – “Eu penso que o 
poder público brasileiro está precisando 
olhar o setor com espírito prático. Os ho-
mens do campo estão sendo penalizados 
por uma série de exigências burocráticas 
que estão transformando nossa atividade 
em algo que tira bastante o prazer da 
gente. Outro dia eu conversei com um 
pecuarista das antigas e ele me disse que 
deu todas as coisas para os filhos e ia ficar 
trabalhando só na fazenda porque se fosse 
pra ele mexer com papel não dava conta. 
Na minha opinião está muito penoso 
para nós o cumprimento das exigências 
do poder público. Primeiro foi a medição 
de terras nas áreas de fronteira. Depois 
inventaram o georeferenciamento e agora 
querem demarcar terras para reserva 
indígena! Eles (governo) vão criando 
uma série de coisas que vão onerando 
demais. Pagamos muita coisa que não 

tem uma correspondência na melhoria 
da produtividade.”.

O Valor da pecuária para o Brasil
Lúdio Coelho – “A pecuária brasileira 

é um setor que está sendo de grande uti-
lidade para a Nação Brasileira. Além de 
fornecemos carne para o nosso consumo, 
estamos sendo um fator importante nas 
exportações brasileiras. A pecuária está 
passando por uma transformação muito 
grande. A entrada das usinas de açúcar, 
principalmente no nosso estado, está for-
çando uma modernização na atividade. Os 
senhores fazendeiros estão modernizando e 
atualizando suas atividades. O gado brasilei-
ro, por exemplo, que era criado a pasto, hoje 
tem uma transformação para o consumo da 
ração. Nós conseguimos diminuir o abate 
que antes era de quatro, cinco anos – para 
dois. Por isso, considero que este setor está 
sendo muito bom para a Nação.”

A falta de subsídios para os produto-
res de países emergentes

Lúdio Coelho - Eu tenho acompanhado 
atentamente que nos países de primeiro 
mundo os produtores rurais terão subsídios. 
Enquanto que nos emergentes, como o Bra-
sil, não tem este apoio. Vejo isto com muita 
estranheza porque ao invés do produtor 
brasileiro ser subsidiado para produzir mais 
para a nação, estamos combatendo uma 
decisão interna de nações que subsidiam 

agricultores porque não tem outra maneira. 
Esta nossa atividade é de alto risco porque 
depende da seca, de adubo; depende de mil 
coisas para ter êxito. Estes países subsidiam 
porque não têm alternativa. É importante 
que a população saiba que estamos produ-
zindo uma agricultura da melhor qualidade. 
Estados Unidos é a maior nação produtora 
porque lá eles dão subsídios aos produtores 
e é isto que precisamos fazer aqui. Quando 
se analisa a agricultura brasileira só temos 
caminhão para transportar. Não temos 
navio, estrada de ferro. Analisa o custo de 
transporte que é pago pelo produtor.

A importância do produtor para 
subsistência da humanidade

Lúdio Coelho – “A sociedade não 
conhece este valor. Houve um tempo de 
campanha muito grande contra fazendeiro 
dizendo que eram pessoas ruins. Coronéis 
que exploravam o povo. Hoje isto mudou um 
pouco, mas as pessoas não têm o entendi-
mento da importância do homem do campo 
para a humanidade. E nós somos muito 
importantes para a humanidade porque 
damos condições de sobrevivência. 

A cana-de-açúcar e o eucalipto no 
MS

Lúdio Coelho - Isso é bom para o 
Estado. Muita gente acredita que a cana 
vai prejudicar a agricultura, mas acho que 
vão conviver bem. A madeira oferece um 

leque de opções muito grande. Além disso, 
o eucalipto dá em terras fracas. Acho que 
vai desenvolver demais o reflorestamento 
no nosso Estado. Na minha opinião, temos 
que plantar mais e, se eu fosso mais novo, 
plantaria mais.

Demarcações de áreas para comuni-
dades indígenas

Lúdio Coelho – “Estou com 86 anos, 
nasci na fazenda por mão de parteira e fui 
criado com meus irmãos no mato. Eu não 
tenho nem o segundo grau completo. Estou 
vendo estes técnicos aqui, mas não sei o que 
vão procurar porque o Brasil inteiro per-
tenceu aos índios. Eles eram nômades. Eles 
saíam por tudo quanto era canto caçando 
bicho pra comer. Este trabalho proposto 
pelo Governo está trazendo apreensão. Na 
nossa constituição diz que a terra onde tem 
índio é do índio; não onde ele esteve. Agora, 
não sei o que eles vão procurar porque todo 
mundo sabe onde tem índio.”

Interesse de organizações que não 
representam os índios

Lúdio Coelho - “Este negócio é muito 
complicado. Vejo muitas Ong´s (Organiza-
ções Não Governamentais) envolvidas neste 
assunto. Eu nunca vi conflitos entre brancos 
e índios aqui. Gente! Eu fui criado no mato 
e nunca vi isto! Na sociedade sem índio tem 
muito mais conflito! O que precisamos mes-
mo é dos índios na sociedade. Precisamos 
integrar estas minorias. Os japoneses não 
vieram pra cá sem falar uma palavra em 
português? E olha a quantidade de japoneses 
que temos. Será que não somos capazes de 
integrar os índios? Digo e repito: O País não 
pode criar conflitos de minoria.

A exclusão do índio no País
Lúdio Coelho – “É uma questão cul-

tural. Ele é um crioulo da terra que não 
teve instrução, mas a grande parte está se 
integrando. A Constituição o considera um 
incapaz, mas ele não é assim. Ele é capaz, 
sim. O que me preocupa é esta ânsia do 
poder público em entrar em área que está 
bem, calma.

Os prejuízos com as demarcações
Lúdio Coelho - São conseqüências 

absolutamente imprevisíveis. Quem nasceu 
nestas terras não vai querer entregá-las. Até 
os animais irracionais querem sua terra. Os 
pioneiros não vão querer perder. Não tem 
porque fazer isto. Eu pergunto: Qual a jus-
tificativa? Não tem porque ta todo mundo 
trabalhando, produzindo. Esta região que 
querem demarcar é muito importante para 
o setor produtivo.

lúdio coelho e a viSão do pecuariSta

Pecuarista, ex-senador e ex-prefieto de Campo Grande, Lúdio Martins Coelho

O produtor rural, ex-
senador da República 
e ex-prefeito de Campo 
Grande, Lúdio Martins 
Coelho, apresenta nesta 

edição do Agroin Agronegócios, sua 
visão sobre vários assuntos ligados 
ao setor produtivo de Mato Grosso 
do Sul. Ele opina também sobre a 
possibilidade de demarcação de terras 
que podem se transformar em áreas 
indígenas no Estado e dá sugestões 
para evitar conflitos. Veja o que disse o 
senador ao editor Eder Campos sobre 
os temas. O primeiro deles é sobre a Lei 
11.716, de 20 de junho deste ano, que 
instituiu o dia 15 de julho como Dia do 
Pecuarista.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Já o Presidente da Comissão Nacional 
de Assuntos Fundiários e Indígenas 
da CNA, Leôncio de Souza Brito 
Filho classifica essa situação como 
lenta, gradual e progressiva, que 

aconteceu desde a década de 1980, em 
que forças internacionais econômicas 
perceberam que o Brasil se transformaria 
em um grande produtor de alimentos. “A 
questão indígena é um capítulo de todo 
esse grande projeto traçado à alguns anos 
para desestabilizar a economia e as rela-
ções harmoniosas que existem nas classes 
as sociais”.

“Absurdo e desrespeito ao Estado do 
MS”, define o Deputado Federal Waldir 
Neves (PSDB) em relação à portaria. Ele 
declara que a Funai é uma instituição ino-
perante, que não cumpre o seu papel, não 
cuida dos índios e fomenta a rivalidade. “A 
FUNAI é manipulada por ONGS interna-
cionais querendo tirar a nossa soberania”, 
reitera. Neves lembra que o artigo 231 da 
Constituição Federal determina que “as 
terras são habitadas pelos índios, podem ser 
dos índios. Isso é presente e não passado. 
“Se for considerar o passado, a FUNAI tem 
que começar a demarcar terras na Bahia, 
São Paulo, Rio de Janeiro, onde o Brasil 
começou”, acredita.

PRODutOReS RuRAIS - O pre-
sidente do Sindicato Rural de Bela Vista, 
Afonso Pinheiro Filho, preocupa-se com 

Já o presidente do Sindicato Rural de 
Navirai, Luiz Miguel, declara “que se sente 
ofendido e chateado com os Governantes 
que deram a oportunidade para o presidente 
da FUNAI agir como agiram. “Como nós 
ficamos agora?”, questiona.

Em Rio Brilhante as terras do produtor 
rural José Alves das Neves já estão sendo 
rondadas por antropólogos para estudos. 
“Já vivi muito tempo de minha vida e posso 
afirmar que a FUNAI e todos que apóiam 
essa instituição são as ”FARC” (Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia) 
do Brasil.  

Jorge Camargo, também produtor rural, 
acredita que a fronteira é uma questão de 
segurança nacional. “Sinto dificuldade em 
pensar em novos investimentos, mas o 
mundo precisa de alimento e quem planta 
somos nós, quem cria o boi, também somos 
nós. Preciso de respostas rápida para essa 
questão?”, indaga.

A demarcação atinge os municípios de 
Antonio João, Amambaí, Aral Moreira, Bela 
Vista, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel 
Sapucaia, Dourados, Douradina, Fátima do 
Sul, Iguatemi, Japorã, Jardim, Juti, Laguna 
Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, 
Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio 
Brilhante, Sete Quedas, Tacuru e Vicentina, 
que juntos correspondem às regiões Sul e 
Fronteira, responsável pelo maior volume 
de produção de grãos do Estado.

As discussões sobre a cadeia produ-
tiva da cana-de-açúcar tornam-se 
fundamentais para informar, es-

clarecer e mobilizar todos os segmentos 
envolvidos no setor, uma vez que a demanda 
por etanol vem aumentando no mercado 
mundial. Para discutir o crescimento e 
perspectivas do setor, será realizado nos 
dias 22 e 23 de agosto o 2º Congresso de 
Tecnologia na Cadeia Produtiva da Cana-
de-açúcar no Estado – Canasul 2008.

Promovido pela Famasul (Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do 
Sul), em parceria com outras entidades, o 
evento acontece no Centro de Convenções 
Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, 
e promete envolver entidades governa-

mentais, produtores rurais, investidores, 
profissionais da área técnica, consultores, 
acadêmicos e empresários.

O objetivo do evento é ampliar a discus-
são sobre o desenvolvimento sustentável e 
responsável do setor, abordando os diversos 
aspectos e oportunidades que compõem o 
cenário desta atividade que aos poucos se 
consolida em Mato Grosso do Sul.

O vice-presidente da Famasul, Eduardo 
Riedel, destaca que este evento em relação 
ao primeiro vai oferecer um grande leque 
de assuntos de interesse dos produtores. 
Para a sociedade palestras sobre impactos 
ambientais e sociais, as oportunidades que 
a cana traz para o campo como geradora de 
empregos, entre outros temas. “O primeiro 

aconteceu numa era de perspectivas com 
esta matriz energética, já este mostra algo 
concreto”, enfatiza.

Uma das presenças confirmadas para 
a solenidade de abertura do evento é do 
governador do estado, André Puccinelli, 
que vai proferir a palestra “Perspectivas 
do Setor Sucroalcooleiro no Estado”, às 9h. 
Na programação constam ainda palestras 
sobre biotecnologia na evolução da cultura 
da cana, a agroenergia, o desenvolvimento 
econômico por meio da cana com preser-
vação ambiental, novas tecnologias para a 
colheita da cana, entre outros temas.

As inscrições e a programação do evento 
estão disponíveis no site: http://www.opec-
eventos.com.br/canasul. 

2º canaSul vai diScutir tecnoloGia 
e reSponSabilidade Social no mS

Os agricultores de Mato Grosso do 
Sul estão apostando cada vez mais 
no plantio de milho safrinha e 

isto tem feito do Estado um grande celeiro 
da cultura, em nível nacional. A colheita, 
que teve início no começo deste mês, deve 
apresentar um aumento de 23,3% em rela-
ção à safra passada, segundo a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab).

MS só perde em volume de produção 
para os estados de Mato Grosso e Paraná, 
porém a área plantada a cada ano vem au-
mento, inclusive pelo safrinha não ser uma 
cultura de risco como o trigo. A expectativa 
do agricultor Almir Dal Pasquale é de que 
a colheita seja de aproximadamente três 
milhões de toneladas, o que representa um 
aumento de 23,3% em comparação a safra 
anterior, que foi de 2.390.800 toneladas, sen-
do que a produção nacional está estimada 
em 17,61 milhões de toneladas.

Ainda de acordo com o levantamento da 
Conab, foram plantados 867 mil hectares, 
o que representa um crescimento de 17,1% 
em comparação ao plantio do ano passado, 
que foi 740 mil hectares. Maracaju segue 
como município maior produtor de milho 
safrinha, com uma área de 110 mil hectares 
neste ano.

O aumento da área plantada no Estado é 
reflexo do crescimento nacional de 11,3% no 
plantio, e deve-se ao incentivo causado pelos 
bons preços do commoditte no mercado e 
ao crescimento de 7,1% na produtividade, 
relacionado às boas condições climáticas.

O plantio do milho segunda safra foi 
estendido um pouco além do período nor-
mal, devido ao atraso do plantio da soja nos 
principais estados que cultivam a safrinha 
e no período da colheita pelo excesso de 
chuvas. No entanto, com a normalização 
das chuvas, a colheita está apresentando um 
rendimento acima da média, influenciada 
também, pelo maior uso de tecnologia, em 
razão dos bons preços.

mS é o terceiro 
maior produtor 
de milho SaFrinha 
do paíS

Afonso Pinheiro, presidente do sindicato Rural de 
Bela Vista

a situação da cadeia produtiva, mas acre-
dita que os Governantes não deixaram de 
cumprir o seu papel, protegendo a classe. 
“Em Bela Vista têm terras produtivas, com 
tecnologia de ponta: agora os produtores 
se sentem incapacitados, se perguntando 
se continuam investindo, ou param tudo e 
espera para ver o que acontece?! Situação 
preocupante”.

Setor produtivo e bancada  
ruraliSta preSSionam Funai

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Colheita de trigo no Estado vai aumentar neste ano devido às novas políticas para o cereal no Brasil

Palhada ajuda a manter qualidade do solo

SaFra de triGo apreSenta creScimento 
de área plantada no eStado em 2008

tinuam sendo os maiores produtores, isto 
por conta das condições climáticas e do solo 
propício. Neste ano, a colheita vai ser tardia 
por conta de atraso no plantio. Os produ-
tores preferiram adiar a safra por medo 
de geada no período da granação; o que 
representaria perdas na produtividade.

Novas cultivares - A Embrapa Agrope-
cuária Oeste, em parceria com a Embrapa 
Trigo estão trabalhando para adaptação e 
geração de novas cultivares do cereal para 
o clima e solo de Mato Grosso do Sul.

Segundo Euclides Maranho, estão em 
fase de teste dez novas cultivares. “Todas 
elas são de boa qualidade e devem aumentar 
a produção no Estado”, explica. 

Safra nacional 2009 – A estimativa de 
produção nacional para a safra 2008/2009 
é de 5,28 milhões de toneladas, sendo 
38,1% maior que a safra 2007/2008, com 
diferença de 1,46 milhão de toneladas a 
mais. Porém, os técnicos salientam que este 
sucesso vai depender muito das condições 
cclimáticas.

A área cultivada está estimada em 2,30 
milhões de hectares. Este significativo in-
cremento, segundo o engenheiro agrônomo 
Alfredo Zeferino, da Conab em MS, deve-se 
ao fato da expectativa de preços futuros 
remuneradores causados, principalmente, 
pelo aumento da demanda e a redução dos 
estoques mundiais, suspensão das exporta-
ções argentinas para o Brasil e a elevação do 
preço mínimo garantido pelo governo.

O cultivo de trigo no Mato 
Grosso do Sul continua 
inexpressivo se comparado 
com a soja e o milho. Po-
rém, a safra 2007/2008 deve 

apresentar um incremento de produção se 
levada em conta a área plantada que saíram 
dos 31.700 hectares em 2007 para 43.800 
neste ano. A revelação é do superintendente 
da Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) no Estado, Alfredo Sérgio Rios.

Embora o crescimento previsto no 
Estado ainda pareça tímido, Sérgio Rios 
acredita que a tendência é aumentar; tudo 
por conta da volta das políticas federais 
para o produtor de trigo. Uma das causas 
apontadas é o aumento do limite de crédito. 
“O trigo é uma cultura de risco e o que faz 
o produtor produzir é exatamente o baixo 
risco de perdas e o valor de mercado”, frisa. 
O superintendente ainda relembra que 
antigamente a comercialização do cereal 
era estatizada, ou seja, a produção era 
comprada pelo Governo Federal. Depois 
o Brasil passou a importar do Canadá e 
Argentina e, com isto, o produtor passou 
a vender para o mercado normal.

O superintendente relembra que antes 
do desenvolvimento de sementes de milho 
adaptadas para o inverno (safrinha) o trigo 
era a grande vedete da agricultura para o 
período, inclusive o Estado chegou a plantar 
428 mil hectares.

O supervisor da área de transferência 

O sistema de plantio direto, onde a 
semente é colocada no solo não 
revolvido (arado), por meio de 

semeadeiras especiais, é sucesso entre os 
agricultores da região de Dourados há muito 
tempo. Na cidade existe até um grupo, deno-
minado Plantio na Palhada, que se reúnem 
mensalmente para troca de experiências 
obtidas em suas propriedades.

Em Dourados a técnica começou a ser 
implantada em 1992, porém os primeiros 
experimentos são datados de 1977, em 10 
hectares da cultura da soja. Depois a área 
plantada foi expandida para 80 hectares. 
Atualmente, são quase 95% dos agricultores 
utilizando o plantio direto no município.

O técnico agrícola e presidente do Plan-
tio na Palha, Lúcio Damalia, destaca que no 
Brasil se fala em aproximadamente de 70% 
a utilização do sistema de plantio direto, 

e tecnologia da Embrapa Agropecuária 
Oeste, Euclides Maranho, reforça que para 
o produtor plantar é preciso compensação 
mercadológica. “O mercado é cego, vai atrás 
de lucro e o produtor é um empresário que 
faz contas”, frisa.

Segundo levantamentos realizados a 
partir de 1977, Mato Grosso do Sul teve 
altos e baixos na produção de trigo. Na safra 
78/79, por exemplo, a média de colheita por 
hectare foi de 562 quilos. Na de 2002/03, 

porém só em torno de 15% fazem a seme-
adura obedecendo todos os conceitos a que 
se propõe a técnica. Lúcio era funcionário 
de uma propriedade em Dourados e foi o 
responsável pelo primeiro experimento da 
técnica na cidade.

Ricardo Carvalho Silvério é administra-
dor da Fazenda Remansar, onde é utilizado o 
plantio direto. Segundo ele, depois a adoção 
deste conceito a produtividade passou a ser 
maior e os custos – comparados ao sistema 
convencional - são menores.

O plantio direto começou a ser utili-
zado no Brasil, na região sul no início dos 
anos 70, depois ganhou força e chegou ao 
cerrado brasileiro como grande opção para 
solos que apresentam, principalmente, com 
possibilidades de degradação por chuvas, 
por exemplo. Com a técnica é possível 
agregar ao solo muito mais de energia do 

foram 1980 quilos e a previsão para esta 
safra é de que sejam colhidos 1600 quilos 
por hectare.

O Brasil importa 70% de todo o trigo que 
precisa para abastecer a demanda interna, 
mas esta realidade já foi diferente. Para se 
ter uma idéia da baixa na produção, MS já 
chegou a produzir 400 mil toneladas do 
cereal, contra pouco mais de 40 mil previstas 
para a safra 2008/2009.

Os estados da região sul do País con-

que se retira, dependendo da rotatividade 
de culturas. “O objetivo é manter o solo 
coberto com palhada durante todo o ano, 
onde as raízes das plantas se decompõem, 
se transformam em adubo e deixam o solo 
mais estruturado”, explica Lúcio.

O técnico agrícola explica que no modo 
considerado convencional (plantio com ara-
ção da terra) acaba deixando o solo “morto”, 
ou seja, a cada preparo são deixados de 10 a 
15cm de terra fofa. Toda vez que vem uma 
chuva fica suscetível à erosão que leva todo 
adubo e microorganismos. Além disto, a 
água não consegue penetrar abaixo desta 
camada. Já no plantio direto  cada vez mais 
vai se formando uma camada fofa que não 
agride as demais e ainda segura a força da 
água da chuva.

Consórcio – Segundo o agrônomo da 
Embrapa Agropecuária Oeste, Ermínio 

Kichel,  os produtores rurais, há aproxi-
madamente três anos, passaram a incre-
mentar a técnica de consórcio de culturas 
ao plantio direto. Eles descobriram que é 
possível fazer a junção da agricultura com a 
pecuária, por meio do plantio de pastagens 
e milho safrinha, por exemplo. No período 
de seca, onde acontece a falta do pasto; 
muitos produtores colocam o gado para 
pastar nas terras.

plantio direto é Grande apoSta doS aGricultoreS da reGião de douradoS

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Divulgação
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O General Burgos, ex-comandante 
da Brigada de Mato Grosso do 
Sul MS, está em São Paulo e é o 

coordenador da Pós Graduação em Estra-
tégia Militar para a Gestão de Negócios 
da FAAP, junto com o Cel.Rodrigues, que 
também comandou unidades militares no 
Estado .

Em julho, os dois levaram os alunos para 
conhecer a realidade amazônica, passando 
por várias localidades como, por exemplo, 
em São Gabriel da Cachoeira na Brigada 

de Infantaria de Selva.
Todos foram recebidos no SIVAM pelo 

Brigadeiro Peclat, no CMA pelo General 
Jesus Correa, no CIGS pelo Cel.Barros, em 
São Gabriel da Cachoeira na Brigada de 
Infantaria de Selva pelo General Rosas, e em 
Maturacá. Já na fronteira ao lado do Pico da 
Neblina, no 5º BIS pelo Cel.Rezende.

Os alunos receberam inúmeras infor-
mação e puderam observar in loco que a 
Amazônia está protegida pelo Exército e 
Força Aérea.

Alunos e Instrutores da Pós Faap

Cel. Rodrigues acompanha as operações de controle de tráfego 
aéreo da Amazônia

Alunos do CEMGN embarcando na Base Aérea de Cumbica

Fotos: Divulgação

General da Faap leva alunoS de 
póS-Graduação reGião amaZônica
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terminal intermodal e porto Seco 
Serão inauGuradoS até maio de 2009

Diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande, Paulo Salvatore Ponzini

Entrar no Brasil por meio de portos 
e aeroportos com algum exemplar 
de plantas, sementes, alimentos ou 

animal requer o cumprimento de algumas 
regras estabelecidas pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, que 
a maioria dos turistas desconhece. No caso 
de flagrante, o produto é recolhido pela Vi-
gilância Sanitária, Receita Federal e Polícia 
Federal, que incineram os produtos.

No ano passado o Ministério desen-
volveu uma campanha nacional de cons-
cientização aos turistas e passageiros que 
ingressam no Brasil por meio dos portos 
e aeroportos internacionais. O objetivo 
de ações como esta é barrar a entrada de 
fatores que coloquem em risco a segurança 
agropecuária do País.

O chefe da Vigilância Agropecuária 
Internacional (Vigiagro), Celso Luiz Anto-
nialli, destaca que todos os países possuem 
regras específicas sobre a entrada e saída 
de produtos de outras nações. “Às vezes, o 

turista come uma fruta que gostou e quer 
levar para seu país, mas ele precisa saber 
que para isto é primeiro necessário procurar 
o ministério da agricultura da localidade e 
retirar o certificado fito-sanitário ou zôo-
sanitário, no caso de produto de origem 
animal”, explica.

No Aeroporto Internacional de Campo 
Grande, por exemplo, existe uma equipe de 
fiscais federais agropecuários do serviço 
de vigilância sanitária que trabalham em 
conjunto com a Receita Federal e Polícia 
Federal, que trabalham na vistoria e, as-
sim, evitam o ingresso de pragas vegetais 
e doenças animais que podem colocar em 
risco a produção pecuária local.

Segundo Celso Antonialli praticamente 
todos os dias são apreendidos produtos sem 
autorização ou certificação sanitária no 
aeroporto da Capital. Para orientar turistas 
e visitantes, a Vigiagro distribui panfletos 
explicativos com as regras relacionadas para 
entrada destes produtos no País. 

turiStaS devem Ficar atentoS Sobre aS 
reGraS Sobre trânSito de produtoS 

As obras de infra-estrutura do 
Terminal Intermodal de Car-
gas e do Centro de Logística 
Industrial e Aduaneiro de 
Campo Grande devem ficar 

prontas até o mês de maio do próximo 
ano. A previsão é do diretor-presidente da 
Agência de Desenvolvimento Econômico de 
Campo Grande, Paulo Salvatore Ponzini. A 
construção começou em janeiro deste ano 
em uma área de 65 hectares entre a BR-163 
e a MS-060 (saída para Sidrolândia), às 
margens do anel viário da Capital.

Ponzini destaca que o estacionamento 
com capacidade para 290 veículos pesados 
já está aterrado para receber a pavimentação 
asfáltica. Além disso, do lado oposto toda 
obra de drenagem da área também está 
concluída, sendo 700 metros de galerias 
para captação de águas pluviais. “Não temos 
dúvidas quanto à previsão da entrega da 
obra, mas o que mais estamos trabalhando 
é para definir todo o sistema de logística e 
funcionamento do local”, destaca.

O diretor da agência diz que ainda neste 

mês vai se reunir com diversos setores di-
retamente interessados no terminal e porto 
seco para colher opiniões sobre o modelo 
de funcionamento, como vai ser a forma 
jurídica, se vai ser condomínio ou não, 
entre outros itens importantes para quem 
vai utilizar a obra. “Este é um projeto para 
15 a 20 anos”, por isso tem que ser bem 
definido” frisa.

A conclusão das obras do terminal e porto 
seco é esperada com expectativa tanto pelos 
governantes quanto para os setores envol-
vidos. Paulo Ponzini, por exemplo, afirma 
que a estrutura é determinante não só para 
a economia de Campo Grande, mas de todo 
Estado, uma vez que terá uma boa plataforma 
de logística. “Não queremos apenas mais um 
prédio. Já estamos estudando a interligação, 
porque queremos montar toda uma rede 
com zona de desembaraço de mercadorias 
(porto seco). Nosso conceito de logística vai 
beneficiar toda a sociedade”, diz.

Ao falar que a sociedade toda será be-
neficiada com a obra, Ponzini se refere a 
vários fatores como, por exemplo, a retirada 

de circulação de grandes veículos pelas 
ruas da Capital, uma vez que eles ficarão 
estacionados no terminal e de lá pequenos 
caminhões farão a distribuição. Será uma 
maneira de facilitar a trafegabilidade. “To-
dos vão ganhar: a agricultura, a pecuária, 
o comércio”, comemora.

prefeito de Campo Grande, Nelson 
Trad Filho, defende que o empreendimento 
deve reduzir o custo logístico da cidade e 
do Estado, tornando-os mais competitivos 

com outros centros. “A burocracia para as 
operações vai diminuir muito e os custos 
operacionais também”, prevê.

– No terminal serão construídos setores 
destinados à movimentação dos veículos 
que fazem o transporte em maior escala 
como combustíveis, grãos, fertilizantes e 
contêineres. Armazéns gerais para acondi-
cionamento de cargas diversas e ainda uma 
área específica para atender os processos de 
importação e exportação.

Foto: Divulgação
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A Embrapa Pantanal está em 
processo de pesquisa para 
implantar a psicultura na re-
gião pantaneira, por meio da 
produção da espécie cachara 

em gaiolas instaladas nos braços dos rios, 
corixos e vazantes, em períodos específicos 
do ano para evitar o período de decoada 
(fenômeno natural de deterioração da qua-
lidade da água dos rios e lagoas marginais, 
pela decomposição de plantas).

Segundo Flávio Lima Nascimento, pes-
quisador da área de recursos pesqueiros da 
Embrapa Pantanal, na região pantaneira é 
muito dif ícil para se implantar a psicultura. 
O primeiro entrave é a dificuldade de se 
encontrar água rasa para escavar tanques 
nos pontos mais altos. Próximo aos rios 
também tem o problema das cheias que 
alagam grande extensão de área e inunda-
ram os criadouros. A alternativa seriam 
estas gaiolas feitas de arame galvanizadas 
colocadas nos braços dos rios em determi-
nados períodos do ano.

“A pesca é uma das principais atividades 

econômicas, sociais e ambientais realizadas 
no Pantanal e em toda a Bacia do Alto Pa-
raguai em Mato Grosso do Sul.

As condições impostas para preservação 
dos estoques, como: período de defeso, 
tamanho mínimo e cotas de captura, 
somadas ao comprometimento dos esto-
ques de algumas espécies como o pacu e 
jaú, restringem a atividade do pescador 
profissional artesanal e aponta para a 
busca de uma forma de utilização racional 
desses recursos, que, aliada aos benef ícios 
da piscicultura, indicam essa atividade 
como a alternativa natural para a solução 
de problemas atuais da região pantaneira” 
justifica Flávio Nascimento.

Segundo o pesquisador, o experimento 
está previsto para ser implantado em um 
braço do rio Paraguai, conhecido como 
“bracinho”, localizado próximo a Corumbá, 
visando facilitar o acesso ao experimento, 
e por ser um local onde não ocorre nave-
gação.

O objetivo do projeto é avaliar o po-
tencial produtivo de cachara, em ambiente 

projeto avalia o cultivo de peixeS em 
tanqueS-rede para reGião pantaneira

aberto, entre dois fenômenos da decoada 
no Pantanal, avaliar a produtividade e 
sustentabilidade do cultivo da espécie em 
tanques rede na região, avaliar as práticas 

Os produtores de alevinos em Mato 
Grosso do Sul estão comemoran-
do o volume de vendas para os 

criadores de peixes que trabalham com 
engorda. Um exemplo é a Piraí Piscicul-
tura, localizada na Fazenda Cachoeirão, 
em Terenos. Embora a última produção 
tenha ficado abaixo da média, por conta 
das condições climáticas, Yassuo Kasai 
revela que quem optou por este ramo 
tem obtido bons resultados no mercado 
nacional.

A psicultura ganhou força no Estado 
por volta do ano 2000 com a inauguração 
de um frigorífico na cidade de Itaporã, que 
exporta filé para o mercado europeu. Quem 
apostou na produção de alevinos agora 
tem venda garantida para as fazendas que 
abastecem a empresa.

Yassuo Kasai produz alevinos há nove 
anos e, desde então, tem vendido para o 
mercado local e também para vários es-
tados brasileiros. Ele lamenta a baixa na 
produtividade da última desova, que ficou 
comprometida pelas variações climáticas. 
“A temperatura para os peixes, como na 
agricultura, também compromete a pro-
dução porque modifica as condições da 
água”, explica.

A capacidade de produção da fazenda 
de Kasai é de, aproximadamente, 700 mil 
alevinos de pintado por ano e de até um 
milhão da espécie pacu. Porém, este ano a 
produção ficou em 300 mil exemplares de 
pacu. “O peixe que faz piracema reproduz 
uma vez por ano, normalmente de agosto 
a fevereiro/maio ou de setembro a abril”, 

de manejo recomendáveis para evitar ou 
reduzir os impactos ambientais;  determi-
nar o período indicado para o cultivo deste 
peixe entre dois fenômenos de decoada no 
Pantanal.

Estrutura dos barracões da Piraí e alevinos de pintado produzidos na propriedade, que vende exemplares para vários estados brasileiros

Tanques-rede se apresentam como alternativa, mas projeto vai analisar todas exigências para implanta-los

produtoreS de alevinoS comemoram reSultadoS

explica.
Ainda segundo o piscicultor, a variação 

de temperatura na água prejudica muito 
mais a produção de alevinos da espécie 
pintado, pois é um peixe mais exigente que 
o pacu, por exemplo.

Rodrigo Dichoff Kasai, médico veteri-
nário responsável pelo Piraí Piscicultura, 

revela que a fazenda está em processo de 
avaliação técnica para aumentar a produção. 
O investimento deve ultrapassar a cifra de 
R$ 500 mil para modernizar as práticas 
de manejo, parte genética, estudos que 
apontem como diminuir a quantidade de 
medicamentos e também parte estrutural, 
por exemplo.

Foto: Embrapa

Fotos: Divulgação
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Plantação de laranjas na fazenda de João Roberto Pitão, em Dois Irmãos do Buriti

Passados sete meses da liberação 
de produção dos citros (laran-
jas, limões, tangerinas) no 
Mato Grosso do Sul, a Agência 
Estadual de Defesa Sanitária 

Animal e Vegetal (Iagro) revela que há um 
grande interesse de produtores em cultivar 
estas frutas. São aproximadamente 20 novos 
cadastros e a área plantada está em torno 
de 400 hectares.

Roni Garcia é um dos produtores que 
se interessou pelo cultivo de laranjas. No 
final do mês de julho, ele encerrou o plan-
tio de 11 hectares de mudas da cultura em 
Dois Irmãos do Buriti. Em três anos espera 
colher bons resultados com o investimento 
que fez.

O fruticultor João Roberto Pitão cultiva 
quatro variedades de laranja no município 
de Dois Irmãos do Buriti, o que hoje repre-
senta uma área plantada de 60 hectares. A 
primeira safra foi colhida em 1997, período 
que, na verdade, estava em vigor a proibição, 
porém a Iagro não fiscalizava tampouco 
oferecia algum tipo de orientação ou as-
sistência técnica. Embora o cultivo esteja 

“liberado” desde o ano passado, o produ-
tor reclama da falta de incentivos para a 
produção local. “Precisamos ter diálogo com 
o governo porque o setor hortifrutigranjeiro 
está padecendo”.

A intenção de Pitão é aumentar a área 
plantada, porém o fato de produtores de 
outros estados como, por exemplo, do 
estado do Paraná, estarem entrando com 
suas produções no mercado local tem 
atrapalhado e estagnado suas intenções. Sua 
principal reclamação é da falta de proteção 
do governo estadual para os fruticultores lo-
cais, já que existe uma concorrência desleal 
com os produtos oriundos de outros esta-
dos que têm isenção de impostos quando 
entram no MS. “Quando compramos os 
insumos aqui, por exemplo, não temos nada 
de incentivos e nosso custo de produção é 
muito alto”, reclama.

O técnico agrícola e diretor técnico da 
Ceasa (Central de Abastecimento de Mato 
Grosso do Sul), Antônio Minari Júnior, 
ressalta que atualmente 25% da laranja 
doce comercializada no local é produzida 
no Estado, mas que em quatro ou cinco 

antes este percentual vai aumentar grada-
tivamente. “Acredito que pra termos 50 a 
60% do que consumimos ainda leve uns 10 
anos”, prevê.

Conforme levantamento do instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Mato Grosso do Sul tem uma produção 
média anual menor que cinco mil toneladas, 
o que não atende a demanda estadual.

A produção de citros foi proibida no 
estado na década de 70, por meio de portaria 
baixada pelo Ministério da Agricultura, por 
conta da Campanha Nacional de Erradica-
ção do Cancro Cítrico (Canecc).

Passados mais de 30 anos, o Decreto 
12.469, publicado no Diário Oficial de MS, 
no dia 19 de dezembro de 2007, liberou a 

produção, desde que quem comprar mudas 
de outros estados precisa informar o local 
de origem para que, a Iagro verifique as 
informações porque o trânsito vegetal só 
é permitido com certificado fito-sanitário 
de origem. Além disso, é preciso informar 
quais as variedades plantadas.

Segundo a gestora de defesa sanitária 
vegetal da Iagro, Glaucy Ortiz, a medida 
tem caráter preventivo para impedir a 
proliferação de pragas e doenças.

Quem descumprir as normas estabele-
cidas no Decreto terá a plantação destruída, 
veículos, frutas e plantas apreendidos, in-
terdição dos estabelecimentos pertencentes 
à área plantada, entre outras penalidades 
pertinentes à legislação.

cultivo de citroS Ganha cada veZ maiS eSpaço
e produtoreS pedem incentivoS GovernamentaiS

As formigas-cortadeiras causam 
prejuízos à agricultura, provocando 
estragos nas plantações e também 

à pecuária. As folhas, que deveriam servir 
de alimento para o gado, são cortadas e 
levadas aos formigueiros. Com o pasto 
danificado, os animais deixam de ganhar 
peso, e os produtores, menos dinheiro. Rui 
Marrecas, educador do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural – Administração 
Regional de MS (SENAR-AR/MS), garante 
que o controle, se bem feito, pode eliminar 
as formigas da lavoura ou do pasto.

Segundo Rui, identificar a espécie da 
formiga – são quatro no Estado, mas a 

predominante é a saúva-parda – é impor-
tante para saber qual o melhor método de 
eliminação da praga. A época do ano em 
que o combate vai ser realizado também 
é relevante. O controle pode ser feito por 
meio da utilização do pó ou isca formicida 
ou utilizando a termonebulização. Neste 
processo, um produto químico misturado 
ao óleo diesel é transformado em fumaça 
e aplicado nos formigueiros.

“Um formigueiro médio, com sete a 
dez milhões de insetos, pode destruir, por 
exemplo, uma floresta com 80 árvores de 
eucalipto em um ano”, afirma o educador 
do SENAR-AR/MS.

controle riGoroSo é indiSpenSável na 
eliminação daS FormiGaS-cortadeiraS 

Foto: Divulgação
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correa da coSta leilõeS próxima 
de recorde mundial de certameS

marca lS realiZa o 
tradicional leilão 
do patriarca

Há uma quase certeza de que 
a empresa de leilões rurais 
Correa da Costa esteja bem 
próximo de um recorde 
mundial, o que seguramen-

te garantiria destaque no Guiness Book, o 
livro dos recordes, se os números de arre-
mates realizados tivessem sidos registrados 
para esse fim. 

No entanto, não é este o objetivo da leilo-

eira que está próxima dos dois mil certames 
de gado de corte por realizar diariamente 
este modelo de negócio rural.

Criada em 1992, seguramente a Correa 
da Costa Leilões é uma das poucas do Brasil 
em quantidade de animais comercializados 
e freqüência de pregões, são quatro por 
semana e média de 16 mil animais vendidos 
por mês. A empresa buscou ao longo dos 
anos de atividade, um padrão único de co-

mércio. “Adotamos um formato que agrada 
aos dois lados envolvidos na negociação, ou 
seja, o comprador e o vendedor”, diz Aguiar 
Pereira diretor da empresa, ao destacar que 
a Correa da Costa trabalha com valores reais 
de mercado. Para Pereira, quem manda no 
mercado são as duas pontas, e a empresa, 
que apenas faz a ligação entre elas, não 
interfere nas negociações. 

A leiloeira adotou ainda um sistema de 
confiabilidade para seus clientes ao instalar 
uma balança aferida pelo Inmetro para pesar 
os animais apregoados. “Dessa forma não 
resta dúvidas, o negócio é transparente. 

Todo mundo é respeitado, e isso é muito 
importante!”, ressalta Aguiar.

O local onde acontecem os eventos é um 
dos mais tradicionais do MS, a Estância Orsi, 
que se tornou um verdadeiro centro de ne-
gócios e referência mundial na modalidade. 
Estrangeiros que vêm ao país para turismo 
agropecuário passam obrigatoriamente 
por lá. Australianos, americanos, alemães 
e muitos da América Latina já visitaram o 
recinto que tem comodidade mais de 1.000 
pessoas sentadas.

A solidez e o atendimento  fizeram com 
que sua atuação aumentasse para todo o 
estado. Atualmente, nas exposições de Ma-
racaju, Jardim, Aquidauana, os arremates 
são conduzidos exclusivamente pela Correa 
da Costa, que também adotou a transmissão 
pela TV, Canal 36 da Net, e pela internet em 
seu site www.correadacosta.com.br

A leiloeira chegará a dois mil leilões neste ano com 
média de 16 mil animais vendidos por mês

Com quase 60 anos de seleção de 
melhoramento genético da raça ne-
lore, a família Coelho, capitaneada 

por Lúdio Martins Coelho, realiza no final 
deste mês mais um evento que faz parte da 
tradição pecuária sul-mato-grossense, o 31º 
Leilão do Patriarca. O evento realizado to-
dos os anos, rememora o patriarca Laucídio 
Coelho, que é considerado um dos maiores 
pecuaristas de todos os tempos.

Serão ofertados 100 touros nelore, cria-
dos a campo, com exame feito e garantido 
para a boa fertilidade. Os animais são tam-
bém registrados na ABCZ e avaliados pelo 
Programa Geneplus da Embrapa.

De acordo com o médico veterinário 
Rodrigo Vieira, responsável pelo rebanho da 
Marca LS, como em todos os anos, os animais 
ofertados tem mercado garantido devido à 
qualidade, que é fruto do trabalho incessante 
de tecnologia genética realizado na Fazenda 
Bela Vista. “Aqui nós optamos por técnicas 
modernas de melhoramento, tudo é feito no 
intuito de melhorar cada vez mais”, ressalta.

Marcado para o dia 30, sábado, às 13 
horas o evento será realizado pela Leiloboi 
Leilões Rurais e transmitido pelo Canal 
Shop Mix direto do parque da Acrissul.  



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 11

Produtores rurais e líderes do 
agronegócio comemoraram, 
no último dia 02 de agosto, o 
status de livre de febre aftosa 
com vacinação em Mato Grosso 

do Sul, com um jantar de confraternização 
oferecido pela Acrissul (Associação dos 
Criadores de Mato Grosso do Sul), no Par-
que de Exposições Laucídio Coelho. 

O reconhecimento veio na terça-feira, 
29 de julho, durante reunião da Comissão 
Especial da OIE (Organização Mundial de 
Sanidade Animal). O Presidente da Acris-
sul, Laucídio Coelho Neto, revelou estar 
feliz com o reconhecimento de área livre 
de febre aftosa com vacinação e expressou 
sua exaltação em estar entre amigos come-
morando esse novo recomeço para Mato 
Grosso do Sul. 

O Governador do Estado André Pucci-
nelli acredita que o trabalho conjunto dos 
diversos setores do agronegócio, ajudou 
o Estado a receber o certificado, além de 
melhorar o mercado da carne em Mato 
Grosso do Sul. “Sem essa certificação já 

havíamos abertos novos mercados, porém 
com o reconhecimento dá mais tranqüili-
dade aos pecuaristas”, declarou. 

André acredita que um novo passo será 
o reconhecimento da União Européia. “Eu 
acredito que possamos, mercê do trabalho 
do setor rural que nós terminemos por 
vencer isto e habilitemos como as melhores 
carnes, aqui produzidas e que possamos 
agregar valor a nossa carne pela melhor 
qualidade que ela tem”. 

A Secretária do Estado do Desenvolvi-
mento Agrário, da Produção e do Turismo 
(Seprotur), Tereza Cristina Correa da Costa, 
estimou que apesar do reconhecimento da 
OIE, os países europeus voltarão a comprar 
carne de Mato Grosso do Sul somente em 
dois ou três meses. Tereza ressaltou ainda 
a importância da rastrealbilidade, pois com 
ela a carne valerá um pouco mais. “Não 
podemos baixar guarda. Não podemos 
escapar da ratreabilidade, não só dos bo-
vinos, mas também de ave, suíno, floresta 
e cana”, disse. 

Já o diretor geral da Iagro (Agência 

Estadual de Defesa Sanitária Animal e 
Vegetal), Roberto Rachid Bacha, esclarece 
que a certificação é um selo internacional 
de reconhecimento. “Essa certificação é 
importante porque grande parte dos países 
seguem as recomendações da OIE e esse 
reconhecimento faz com que as negociações 
fiquem mais fáceis e com credibilidade”, 
determina, lembrando que o Estado já 

havia sido reconhecido como livre de febre 
aftosa pelo Ministério da Agricultura em 
novembro de 2007.

“O reconhecimento surgiu a partir do 
acordo feito entre o Governo Brasileiro, Mi-
nistério da Agricultura e a Organização In-
ternacional de Epizotias (OIE)”, determinou 
o Superintendente Federal de Agricultura 
(SFA), Orlando Baes, garantindo que Mato 
Grosso do Sul tem condições de manter o 
status de livre de aftosa. Segundo Baes, a SFA 
conta com R$ 11 milhões em caixa para dar 
continuidades às ações sanitárias.

Porém o grande desafio sanitário para 
o superintendente da SFA será o de levar 
a rastreabilidade a todo o gado do Estado. 
Dos 21 milhões de bois, apenas 7 milhões 
são rastreados. 

NúMeROS - Mato Grosso do Sul, com a 
certificação, está habilitado a exportar carne 
para todos os 163 países membros da OIE. 
Estima-se que o Estado tenha sozinho, 40% da 
carne que pode ser exportada do País. Antes 
da aftosa o Estado exportava para 150 países, 
entre eles alguns da União Européia. 

Com o surteo de aftosa o Ministério 
da Agricultura conseguiu alavancar para o 
Estado R$ 70 milhões de reais. Desses, R$ 
30 milhões foram para pagar indenizações 
à 550 produtores rurais. Aproximadamente 
77.000 animais foram sacrificados. 

mato GroSSo do Sul recebeu da oie StatuS 
como livre de Febre aFtoSa com vacinação

técnicoS da oie viSitam 
o eStado em outubro
Em outubro técnicos da União Eu-

ropéia virão à Mato Grosso do Sul 
avaliar as condições sanitárias para 

que o Estado volte a exportar carne. A 
secretária de Desenvolvimento Agrário, da 
Produção, da Indústria, do Comércio e do 
Turismo (Seprotur), Tereza Cristina Corrêa 
da Costa Dias afirma que acredita que “a cer-
tificação da União Européia será quase que 
automática; se for como aconteceu com São 
Paulo, Paraná e Mato Grosso não será dif ícil, 
deve ser uma conseqüência”, afirma

Outra novidade é a implantação de uma 
ZAV (Zona de Alta Vigilância) também com 
a divisa com a Bolívia. “Já estamos procurado 
as autoridades sanitárias bolivianas para 
manter um diálogo com eles, com objetivo 
de realizar um bom trabalho, como estamos 
fazendo com o Paraguai. Tem que ter uma 
sensibilização do governo boliviano. Pre-

cisamos trabalhar como região, não como 
Estado, como área, enfim, a preocupação é 
com a América do Sul”, explica a secretária. 
Ela lembra que, diferente do Paraguai, 
grande parte da fronteira com a Bolívia é 
de rio. “Vamos ter que fazer um monitora-
mento através da água”, conclui.

Com a certificação da OIE, conforme 
a secretária, 163 países poderão comprar 
carne de Mato Grosso do Sul. Mas, continua 
Tereza Cristina, o mais importante, nesse 
momento, é alcançar mercados que pagam 
um preço mais alto pela arroba do boi. 
“Estamos vendendo para alguns mercados 
que podem ser aquecidos, como o Irã e a 
Rússia. Mas o principal é a Europa, já que os 
27 países da Comunidade Européia são os 
que pagam melhor. Esses paises importam 
uma quantidade menor, mas o preço é bem 
maior queoutros mercados”, avalia.

Secretária Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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“quando é período de chuva 
os veículos atolam no 
barro. Quando é estação 
de seca tem o areião”. 
A frase de Aparecido 

Fernandes, 72 anos, produtor e presidente 
do Sindicato Rural de Figueirão, retrata 
bem a realidade dos produtores rurais 
dos municípios de Figueirão, Camapuã 
e Alcinópolis que utilizam a rodovia 436 
para escoamento da produção e meio de 
locomoção. A estrada nunca foi pavimen-
tada pelo governo estadual e desde que foi 
aberta é motivo de reclamação também de 
outros setores que a utilizam.

A falta de pavimentação asfaltica na MS-
436, por onde são transportadas centenas 
de animais toda semana rumo aos frigorí-
ficos e leilões, traz prejuízos que travam 
investimentos do setor. A Fazenda 3R, por 
exemplo, que produz gado de elite e bezerro 
de corte, é uma das propriedades que 
amargam prejuízos toda vez que embarca 
animais. O que se perde nas carcaças dos 
animais, devido aos baques sofridos dentro 
dos caminhões por conta dos buracos na 
estrada chega a cifras consideráveis que 
poderiam ser investidas para aumentar a 
produção, por exemplo.

O trecho que liga os três municípios 
é de terra, sendo 135 quilômetros entre 

Camapuã e Figueirão e 75quilômetros 
entre Figueirão e Alcinópolis. A região, 
que tem como base principal de economia 
a pecuária, espera pelo cumprimento da 
promessa feita pelo governador André Puc-
cinelli (PMDB) que garantiu durante visita 
a localidade que vai asfaltar a rodovia.

Segundo Aparecido Fernandes, quando 
ele faz o embarque de animais para o abate 
em frigoríficos de São Paulo e Campo 
Grande perde, em média, de 10 a 15 qui-
los por cabeça transportada, pelas más 
condições da estrada. “O motorista, muitas 
vezes, não tem pra onde desviar com tanto 
buraco. Além disso, o tempo de viagem é 
muito maior na estrada de terra. Isto pro-
voca até morte de bois”.

Aparecido Fernandes defende que a 
pavimentação da rodovia 436 como uma 
importante conquista não só para a classe 
produtora, mas também para todas as 
pessoas que necessitam da via como, por 
exemplo, alunos que precisam sair das 
fazendas onde moram para estudar. Ele 
relata um fato recente que aconteceu no 
final do mês de julho quando um caminhão 
carregado de carvão tombou em cima da 
ponte sobre o Rio Figueirão. “Os produtores 
da região tiveram que passar com suas car-
gas por dentro do leito do rio porque não 
tínhamos suporte na cidade para remover”, 
conta reforçando ainda a falta de segurança 
das pontes.

CuStO – O administrador geral da Fa-
zenda 3R, localizada em Figueirão, Rogério 
Rodrigues Rosalin, revela que no transporte 
cada animal perde, em média, 20 quilos no 
peso até chegar na estrada pavimentada 
mais próxima, que fica em Camapuã há 
100 quilômetros da propriedade. “Consid-
erando o valor da arroba com custo de R$ 
90 tem-se uma perda de R$ 60 por cabeça. 
Além disso, cada animal tem custo de R$ 30 
para ser transportado e levando em conta 
que cada caminhão leva 30, perdemos R$ 
1.800 por carga, sem contar que ainda tem 
o imposto que vai para o Fundersul”, diz.

Tentando escapar do alto custo que pode 
ter, como os pecuaristas no transporte do 
gado, Deocleciano Zeni adiou seu investi-
mento no setor de madeira, no município de 
Figueirão. Ele pretende plantar 70 hectarie 
de eucalipto, mas como não há boa estrada 
para fazer o escoamento desta produção, 
ele prefere aguardar o cumprimento da 
promessa governamental.

O Fundo de Desenvolvimento do 
Sistema Rodoviário de Mato Grosso do 

produtoreS ruraiS cobram promeSSa 
do Governo para aSFaltar a mS-436

Sul (Fundersul) é uma espécie de pedágio 
que incide sobre o ICMS nas operações 
internas de produtos agropecuários e de 
combustíveis. Ele foi criado para manuten-
ção recuperação das estradas. Porém, a 
grande reclamação dos produtores é que 
todos pagam a mesmo valor de imposto 
independente das vias serem pavimentadas 
ou não. Na região de Maracaju, por exemplo, 

há asfalto; já na de Figueirão o clamor dos 
produtores ainda não foi atendido.

Rogério  ressalta que embora o mercado 
da carne esteja vivendo boa fase, com arroba 
paga ao produtor na casa dos R$ 90, o preço 
dos insumos subiu bastante nos últimos 
meses. Ou seja, somados a precariedade das 
estradas com o custo alto de produção, o 
produtor arca com muitos prejuízos.

Flagrante de atoleiro no período de chuva na rodovia 436: produtores reclamam e pedem providências

A pavimentação da MS-436 não é 
um desejo apenas da categoria 
dos produtores rurais da região 

de Figueirão. O setor de transportes, por 
exemplo, tem um gasto muito maior para 
manutenção dos veículos do que teria 
se a via fosse pavimentada. Suspensão 
e combustível são os filões na lista de 
gastos.     

Manoel Custódio Santana é encar-
regado do setor de transportes da JBS 
S.A., empresa ligada ao Grupo Friboi. 
Ele afirma que, na verdade, nenhuma 
rodovia do Estado é considerada boa, 
porém a região da 436, em especial, traz 
prejuízos quase que assustadores com 
manutenção e conserto de caminhões. Os 
maiores prejuízos são com molas, atraso 

Setor de tra

Rogério Rodrigues RosalinDeocleciano Zeni

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

Foto: Rogério Rosalin / 3R



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 13

Enquanto o asfalto não chega, 
os produtores afirmam que 
em casos de emergências não 
contam com auxílio do poder 
público municipal para socorrê-

los. Quando algum veículo quebra ou fica 
atolado, os próprios fazendeiros acabam se 
ajudando, pois a prefeitura não disponibiliza 
maquinários.

O prefeito de Figueirão, Ildo Furtado 
(PSDB), rebate dizendo que a prefeitura 
disponibiliza patrola e trator para socorrer 
casos de veículos atolados nas proximidades 
da cidade, mas reconhece que a dificuldade 
dos produtores é grande, inclusive pela 
falta de comunicação na estrada. “Aqui não 
temos torre para serviço de telefonia móvel 
(celular), então quando há problemas é 
preciso aguardar alguém passar pelo local 
e ir buscar socorro”.

Sobre a promessa do governo do Estado 
de asfaltar a MS-436, Furtado afirma que o 
governador André Puccinelli disse que até 
setembro o projeto deve ficar pronto, mas 
a obra mesmo só ano que vem. “A data ele 
não disse. Ano que vem é de primeiro de 
janeiro a 31 de dezembro, né? Não podemos 
fazer nada a não esperar pelo cumprimento 
da promessa”.

Sobre a contribuição para o Fundersul, 
que é igualitária para todos os produtores, 
Ildo Furtado prefere não fazer comentários 

Prefeito de FIgueirão Ildo Furtado

pectativa é grande para que a rodovia seja 
asfaltada”, diz.

O empresário destaca ainda o gasto 
maior de combustível e, conseqüentemente, 
maior quantidade de monóxido de carbono 
liberado na atmosfera.

Segundo Rodrigo Possari, atualmente 
cada carro faz uma média de 2,8km por litro 
de óleo diesel. Se a estrada fosse asfaltada, 
o mesmo veículo faria 3,7km por litro e o 
tempo de viagem seria menor.

Na foto ao lado, flagrante de motorista 
fazendo zig-zag com ônibus de transporte 
intermunicipal de pasageiros para desviar 
de buracos na MS-436.

Além de trazer muitos prejuízos, os 
buracos na MS-436 também aumntam 
possibilidades de acidentes.

se é justo ou não. Porém, ressalta que sua 
região é uma das maiores produtoras do 
Estado, principalmente de gado. “Uma das 
coisas que estraga bastante a estrada são as 
comitivas, onde o gado pisoteia bastante a 
estrada. Mas tenho certeza que os produ-
tores preferem as comitivas por conta da 
má conservação da MS-436”, frisa.

na viagem, combustível, entre outros.
“Só para se ter uma idéia, se um camin-

hão rodar 500 quilômetros numa estrada de 
chão vai gastar 2,5 litros por quilômetro; ou 
seja, 200 litros no total. Numa estrada como 
a 436, os mesmos 500 quilômetros repre-
sentam 38 litros a mais; que corresponde a 
uma média de 16% mais”, explica.

Rodrigo Possari, diretor da Viação 
Cruzeiro do Sul, que diariamente tem um 
ônibus fazendo o itinerário Costa Rica/
Figueirão – passando por Pontinha do 
Coxo - destaca que os veículos são com ar 
condicionado, ou seja, foram projetados 
para circular em estrada pavimentada e isto 
acaba encarecendo na manutenção.

 “A passagem é tabelada, mas nossos 
gastos oscilam muito, por isso nossa ex-

deciSão política é o 
entrave para aSFaltar

O município de Figueirão, criado 
por meio da Lei Estadual nº. 
2.680, de 29 de setembro de 

2003, corre o risco de não existir mais. 
Isto se o Congresso Nacional não regula-
mentar o artigo 18, § 4º, da Constituição 
da República que dispõe sobre a criação 
de novos municípios no Brasil.

O texto anterior publicado em 13 
de junho de 1996 dizia que “A criação, 
a incorporação, a fusão e o desmem-
bramento de Municípios preservarão 
a continuidade e a unidade histórico-
cultural do ambiente urbano, far-se-ão 
por lei estadual, obedecidos os requisitos 
previstos em Lei Complementar esta-
dual, e dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações 
diretamente interessadas”.

Já o de 12 de setembro de 1996 
“A criação, a incorporação, a fusão e 
o desmembramento de Municípios, 
far-se-ão por lei estadual, dentro do 
período determinado por Lei Com-
plementar Federal, e dependerão de 
consulta prévia, mediante plebiscito, 
às populações dos Municípios envol-
vidos, após divulgação dos Estudos de 
Viabilidade Municipal, apresentados 
e publicados na forma da lei.(Redação 
dada pela Emenda Constitucional 
nº 15, de 1996)”. O problema é que o 
Congresso Nacional ainda não regula-

mentou esta segunda redação e o Supremo 
Tribunal Federal (STF) questionou esta 
vacância na Lei e isto atinge diretamente 
municípios criados a partir de 1996, como 
é o caso de Figueirão.

O prefeito de Figueirão, Ildo Furtado 
(PSDB) acredita que se o Congresso não re-
gulamentar esta segunda redação o próprio 
STF deve fazê-la até maio do ano que vem. 
“Só o período de criação dos municípios que 
falta regulamentar, por isso acredito que o 
Supremo deva agir em favor do povo. Pra 
criar Figueirão fizemos tudo dentro da Lei. 
Até os municípios vizinhos foram consulta-
dos. Precisamos saber se é no penúltimo ou 
no último ano, por exemplo, que podemos 
criar novas cidades”, diz.

Ildo Furtado está confiante que Figuei-
rão vai continuar na categoria de município, 
já que outras 57 cidades no Brasil estão com 
o mesmo “problema” devida à falta de regu-
lamentação da emenda Constitucional. “Se 
o critério fosse o número de habitantes até 
poderia ser uma preocupação, mas existem 
cidades com mais de 60 mil moradores 
que foram criadas depois de 96. Seria um 
absurdo voltarem a ser distritos”.

Acéfalo – Um dos motivos que podem 
travar a regulamentação da Emenda no 
Congresso Nacional é o período eleitoral 
nos municípios. Os parlamentares estarão 
voltados para atender suas bases e há o risco 
dos plenários de ficarem esvaziados.

FiGueirão pode voltar a 
cateGoria de diStrito

nSporteS também eStá na expectativa por aSFalto

Foto: Assomasul

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Suplementação para o Gado pode
aumentar produtividade na Seca
Na época da seca, ocorre 

uma queda acentuada na 
disponibilidade de pasto. 
Isso acontece devido à baixa 
umidade, baixa temperatu-

ra e à redução da luminosidade que torna os 
dias mais curtos. O período é caracterizado 
por uma produção extremamente baixa de 
forragem, sendo aproximadamente 10% do 
total produzido no ano. 

O médico veterinário Alessandro Miller, 
responsável pela linha de suplementos mi-
nerais da empresa Real H Nutrição e Saúde 
Animal, salienta que “além da menor oferta 
de alimento no pasto, o animal dispõe de 
uma forragem com menor teor de proteína e 
menor digestibilidade, o que tende a piorar 
conforme o avanço da estiagem”. 

“Como resultado desses fatos, os animais 
consomem menos pastagem do que em 
épocas mais favoráveis e o que ingerem é 
de qualidade insatisfatória, levando à perda 
de peso e, às vezes, até a morte, por conta 
da deficiência de energia, proteína, mineral 
e vitamina”, completa.

Uma boa opção para suprir as necessi-
dades do rebanho é investir na suplemen-
tação correta e de qualidade. O animal bem 
suplementado consegue expressar melhor o 
seu potencial de produção, tem a garantia 
de melhor ganho de peso e sofre um menor 
estresse nutricional.

No período da seca, a melhor alternativa 
é utilizar suplementos múltiplos, também 
conhecidos como proteinados. Esses pro-
dutos contêm proteína, energia, minerais, 
vitaminas e aditivos, elementos que ga-
rantem resultados satisfatórios evitando 
a perda de peso, característica encontrada 
nos animais não suplementados de maneira 
correta nesta época do ano. 

Vale a pena ressaltar que, além do ganho 
em peso do animal, que já paga o inves-
timento com a suplementação, deve ser 
levado em consideração que o gado suple-
mentado sairá mais rápido da propriedade, 
reduzindo o custo de permanência e abrindo 
espaço para a entrada de novos animais, 
aumentando assim o giro de capital dentro 
da propriedade” argumenta Miller. 

Para que a conta final seja positiva, é fun-
damental que o produtor se atenha à quali-
dade dos produtos que utilizará. Somente 
produtos com matéria-prima de primeira 
qualidade e balanceados corretamente po-
dem levar a resultados satisfatórios.

A categoria animal a ser suplementada 

e o perfil do produto para isso dependem 
dos objetivos do produtor e do planeja-
mento da propriedade. A suplementação 
depende ainda da qualidade e quantidade de 
pastagem e do tamanho da área de pastejo. 
Além disso, o recurso financeiro disponível, 
infra-estrutura adequada e mão-de-obra 
devem ser avaliadas. 

Para o período da seca, Alessandro 
Miller indica alguns produtos da Linha 
Max, como o Pecmax, Beefmax, Recrimax, 
Fortmax e Pesomax, para o gado de corte, e 
o Lactomax AC para o gado leiteiro. 

A preocupação em adquirir produtos de 
qualidade deve ser a primeira para garantir 
uma suplementação de resultados. Hoje, o 
mercado está repleto de empresas de nutri-
ção animal, mas o que faz o cliente procurar 
esta ou aquela empresa são os diferenciais 
oferecidos por cada uma. Mas apenas 
investir em produtos de qualidade não é o 
suficiente para garantir a suplementação 
correta no período da estiagem.

“Depois de definida a escolha do pro-
duto, é fundamental que o produtor o 
mantenha em oferta constante aos animais, 
pois somente assim conseguirá resultados 
uniformes”. 

Além disso, a área de cocho deve aten-
der ao perfil de consumo e a freqüência de 
reabastecimento desses cochos deve ser 
respeitada conforme a recomendação do 
fabricante para que os resultados sejam 
atendidos.

Especialistas indicam a suplementação do gado em períiodo de seca para evitar perda no peso da carcaça

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Um grupo aberto de pequenos pro-
dutores, que se reúne mensalmente 
para trocar idéias, conhecimentos 

e problemáticas do setor leiteiro em Mato 
Grosso do Sul. Este é o Grupo de Produ-
tores de Leite (GPL), que foi fundado há 
sete anos.

O grupo tem por objetivo melhorar a 
comercialização dos produtos, troca de 
idéias e informações de manejo, nutrição, 
genética, saúde e questões que envolvem 
a produtividade do leite no Estado. Atu-
almente, o GPL tem 30 produtores asso-
ciados de vários municípios do Estado. A 
meta da diretoria é ampliar o número de 
componentes para somar idéias e, assim, 
fortalecer o diálogo nas negociações do 
preço do leite, frente às políticas governa-
mentais e também divulgação do produto 
ao consumidor final.

A produtora de leite e veterinária, Auro-
ra Cinato (foto) é secretária geral do GPL e 

entrou para o grupo há três anos. Segundo 
ela, a iniciativa partiu de sua necessidade em 
gerenciar uma pequena propriedade com 
poucas cabeças de girolando e obter lucros 
com a venda do leite. “Depois que comecei a 
participar dos encontros semanais comecei 
a ter contato com pessoas que passaram 
informações importantes e que falavam a 
linguagem que eu precisava”, revela.

Aurora Cinato reforça que os demais pe-
quenos produtores de leite devem procurar 
apoio no GPL, pois nele encontram uma 
união de forças que pode orientar quanto ao 
preço praticado no mercado, saúde animal, 
insumos, vacinas; enfim informações para 
serem aplicadas nas propriedades. Outra 
oportunidade é participar do Dia do Leite 
e de leilões dentro da programação da Ex-
pogrande e dos dias de campo.

A próxima reunião do GPL acontece 
no dia 1º de Setembro, à Rua 14 de Julho, 
1175, em Campo Grande. 

produtoreS de leite Se únem e criam Grupo

A ordenha mecânica é uma 
ferramenta que ajuda os 
produtores de leite a reduzir 
custos, aumentar a produção 
e atender as exigências legais 

e de mercado por melhor qualidade em sua 
produção. 

Mato Grosso do Sul engatinha quando o 
assunto é ordenha mecânica. O presidente 
do Grupo Girolando no Estado, Paulo 
Tognini, afirma que ainda existe muita 
resistência por parte dos produtores à se 
adaptarem as novas tecnologias. “Tudo 
está voltado para a pecuária de corte. Falta 
eventos para divulgação para esclarecer as 
vantagens da melhora nos rendimentos de 
uma propriedade leiteira quando o assunto 
é uma ordenhadeira”, declarou. 

Paulo acredita que a ordenha mecânica 
daria mais rapidez, reduziria custos de pro-
dução, traria mais agilidade e produtividade 
ao produtor rural. Todos esses fatores são 
necessários agregado ao trabalho de manejo 
do gado, ganhando o produtor, um preço 
mais justo pelo seu leite. “Quando um pro-
dutor investe em tecnologia ele adquire um 
pacote de informações, proporcionando o 
seu ganho financeiro”, pontua.

Tognini explica ainda que os equipamen-
tos necessários dentro de uma propriedade 

ordenha mecânica  reduZ oS cuStoS e 
oFerta tecnoloGia ao produtor rural

são um resfriador de leite e uma ordenhadeira 
mecânica (mesmo que pequena) para que a 
escala de produção aumente considerável. 
“A tecnologia ajuda a agregar e melhorar 
o trabalho dos produtores, pois melhora a 
qualidade do leite, não tendo contato ma-
nual, não contaminando o leite”, acrescenta, 
lembrando que todo o leite quando chega 
ao lacticínio é passado por um controle de 
qualidade – “o leite pode ter até 1 milhão de 
colônia por ml – número limite aceito de 
bactérias formadoras de colônias”, explica.

Para as pessoas que ordenam manual-
mente, Paulo adverte que os leites analisados 
e que passam dos valores autorizados pelos 
lacticínios são descartados. “A contamina-
ção acontece pelo simples fato das pessoas 
não lavarem as mãos depois que vão ao 
banheiro”, esclarece, observando outros 
fatores importantes como a falta de higie-
ne ao lavar as tetas das vacas, o vento que 
carrega bactérias, entre outras. 

A maioria dos produtores de leite do 
estado produz, em média, 80 litros de leite 
por dia. Tognini sugere para os produtores 
que queiram aumentar a sua produção in-
vestirem em uma ordenhadeira mecânica 
que tira, em média, 150 litros por dia. Mas 
para os pequenos, que tiram, em média, 100 
litros/dia, o melhor é ter um resfriador para 

que o leite não seja desvalorizado quando 
chegar no lacticínio. 

“Os produtores estão melhorando os 
seus pastos, aumentando o número de vacas 
e também investindo em tecnologia”, acredi-
ta Tognini. Ele espera que Mato Grosso do 
Sul avance nas áreas tecnológicas, assim o 

mercado seria mais competitivo e atrativo. 
“O gado leiteiro é o rebanho que dá mais 
renda comparada a um rebanho de gado 
de corte. Hoje o leite é muito mais rentá-
vel, dentro de um trabalho bem feito, com 
manejo adequado, com tecnologia mínima 
e higiene”, finaliza. 

A tecnologia ajuda a agregar e melhorar o trabalho dos produtores

anuncie 
aqui

67 3026 5636

quer aparecer 
no eStado 
inteiro?

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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O novo modelo foi apresen-
tado no último dia 04 de 
agosto para um público de 
mais de 200 pessoas que 
consideraram a idéia como 

positiva.  Prova disso foi que, na noite da 
inauguração, os proprietários da boutique 
tiveram que vender os produtos que eram 
dispostos para a apresentação. Os convi-
dados levaram para casa mais da metade 
do estoque que estariam à venda somente 
no dia seguinte quando a casa abrisse em 
definitivo para o comércio. “Não estava pro-
gramada a venda dos cortes, mas os nossos 
convidados insistiram em adquiri-los, tive-
mos que atendê-los”, ressalta Mauro Morais 
um dos diretores da Brangus MSX.

Os três proprietários do estabelecimen-
to têm experiência de sobra na produção 
de carne bovina. Dois são tradicionais 
pecuaristas e o outro é zootecnista com 
amplo conhecimento em nutrição animal. 
“Acredito que não exista no Brasil, talvez no 
mundo, uma configuração desta, onde os 
donos vivenciam toda a cadeia produtiva”, 
diz Anildo Conrado que é zootecnista.

Entre os convidados da imprensa, 
estiveram jornalistas do setor rural que 
argumentaram quanto à questão preço ao 
consumidor. Normalmente paga-se muito 
mais por produtos e serviços de alto padrão 
e qualidade, dois itens que são tidos como 

inauGurada em campo 
Grande boutique de carneS 
com padrão cota hilton

exigência das classes A e B.  
Preocupada em atender outras classes 

que também buscam a satisfação, aliaram 
o fator custo acessível para o padrão in-
ternacional da carne ofertada. No modelo 
adotado pela empresa, foi possível fazer 
algo inovador com os dois fatores. O sócio 
da boutique, Mauro Morais, que também 
é criador da raça brangus, diz que quase 
não há diferença de preço com o mercado 
comum, “o preço do nosso produto não é 
muito diferente dos preços praticados num 
supermercado, tem uma pequena diferença 
que é compensada na satisfação”, afirma.

Ainda nem bem a empresa se estabeleceu 
no mercado e já recebeu diversas propostas 
para filiais ou a cessão de franquias, “É cedo 
para falarmos nas possibilidades, mas elas 
existem e são viáveis. O mercado quer maior 
qualidade sem aumento de custos, e isso 
nós conseguimos”, diz Luciano Zamboni, 
pecuarista e um dos diretores.

A empresa preocupou-se ainda com o 
quesito atendimento, os níveis de qualidade 
e padrão dos cortes deveriam ser os mesmos 
no atendimento ao público. A empresa In-
vestiu em profissionais e deu treinamento 
de interação com o cliente para garantir o 
sucesso da marca. 

Os proprietários já pensam para muito 
em breve aumentar a diversificação das 
atividades da boutique.

Inovadora, a Brangus MSX Excelência em Carnes, 
que entrou em atividade no mês de agosto, vai 
colocar no mercado cortes bovinos com padrão e 
qualidade internacional

O governo de Mato Grosso do Sul 
enquadrou nos últimos dois 
anos 63 operações de crédito no 

FCO no valor de R$ 217,7 milhões para 
implantação de florestas de eucalipto 
e negocia outros R$ 409,5 milhões em 
investimento de três novas indústrias 
siderúrgicas que devem viabilizar seus 
empreendimentos no Estado. 

Há ainda outras quatro unidades 
semelhantes em funcionamento que já 
investiram R$ 234,5 milhões e geram 769 
empregos em Aquidauana, Corumbá, 
Ribas do Rio Pardo e na Capital. 

Hoje existe no Estado cerca de 200 mil 
hectares de florestas plantadas, sendo essa 
produção destinada, em parte, à produ-
ção de carvão vegetal para as indústrias 
siderúrgicas existentes e em fase de im-
plantação. Ano passado o FCO assentiu 
55 projetos de financiamento no valor de 
R$ 156,2 milhões, tendo contratado 20 
operações que somam R$ 38,2 milhões em 
investimento. A implantação de florestas 
de eucalipto – principalmente no eixo 
Três Lagoas/Campo Grande/Corumbá 
– poderá alcançar até o final do ano uma 
área de 50 mil hectares.   

O diretor executivo da Reflore, Bene-
dito Mario, afirma que a silvicultura é uma 
boa oportunidade para a diversificação 
tanto para o produtor rural, quanto para a 
economia do Estado. “Além de diversificar 
o seu trabalho, o produtor rural poderá 
ajudar o nas condições climáticas em 
Mato Grosso do Sul. É uma oportunidade 
de agregar a madeira, com responsabili-
dade e desenvolvimento”, pontua.  

Já o Secretário Adjunto da Seprotur, 
Paulo Engel, acredita que o Governo está 

trabalhando para resolver as questões 
legais no setor florestal, carvão e da side-
rurgia de Mato Grosso do Sul. “Estamos 
acelerando essas questões para que as 
indústrias não encontrem nenhum tipo 
de problema para se instalarem no Es-
tado, trazendo benef ícios socialmente e 
economicamente”, ressalta o secretário. 

O aquecimento dos setores de si-
derurgia a carvão vegetal, conforme a 
secretária da Seprotur, Tereza Cristina 
Corrêa da Costa, deve-se as grandes 
reservas de ferro e manganês, na região 
de Corumbá, aliadas à demanda mundial 
por produtos florestais. “Mato Gros-
so do Sul já começa a vislumbrar um 
futuro promissor. Saímos da condição 
de exportador de minério in-natura, 
caminhando para industrialização. Um 
segundo momento será a verticalização, 
com a produção de aço”, prevê ela desta-
cando que Conselho de Desenvolvimento 
Industrial do Estado (CDI) associado ao 
Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro-Oeste (FCO), são indutores 
deste avanço. 

Saindo do setor produtivo para o in-
dustrial, o Estado mantém contatos com 
empreendedores que já estão realizando 
estudos de viabilidade para implantação 
de suas unidades industriais. Junto ao 
CDI há três novos empreendimentos sen-
do um em Aquidauana (para produção 
de ferro gusa, com investimento de R$ 
22,3 milhões e geração de 258 empregos) 
e outros dois em Três Lagoas - um para 
produção de ferro gusa e outro para fabri-
cação de vergalhões, investimentos que 
somam R$ 387,1 milhões com a geração 
de 700 empregos.

mS avança noS SetoreS de 
SiderurGia a carvão veGetal

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com



groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 18

Em época de seca é comum a 
ocorrência de queimada em 
pastos e uma das formas de 
evitar o problema é fazer acei-
ro. O coordenador estadual do 

PrevFogo, Márcio Yule, explicou que os 
produtores rurais se sentem ameaçados 
a cada período de estiagem, que dura em 
média quarto meses, sendo que agosto e 
setembro é o período mais crítico.

“Temos um trabalho de conscientização 
e treinamento dentro das propriedades, 
ensinando para os trabalhadores rurais 
a prática de combate ao incêndio e seu 
controle”, determina, lembrando que a 
grande prevenção hoje contra incêndio é 
fazer aceiros. 

Aceiros são faixas ao longo das cercas 
onde a vegetação foi completamente eli-
minada da superf ície do solo. A finalidade 
do aceiro é prevenir a passagem do fogo 
para área de vegetação, evitando-se assim 
queimadas ou incêndios.  

Acontece que além de constituir cri-
me, segundo a legislação ambiental, ações 
como atear fogo agravam a poluição da 
atmosfera e principalmente coloca em risco 
a segurança e até a vida de motoristas e 

passageiros que transitam pela região tento 
em vista a fumaça que invade a pista e tira 
a visibilidade.

Uma portaria assinada pelo IBAMA 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) e 
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
determina a proibição da realização de quei-
madas, mesmo as controladas, no período 
entre 1de julho e 30 de setembro em todo 
o Estado em Mato Grosso do Sul. Desde 1 
de janeiro de 2008 até o início de agosto, 
o IBAMA registrou 140 focos. Na mesma 
época de 2007 já tinham sido registrados 
700 focos. 

“É uma grande avanço para nós. Acre-
ditamos que a queima controlada mal 
conduzida pelos produtores rurais é o 
nosso maior problema.”, pontua Márcio. O 
coordenador acredita também que fatores 
naturais e máquinas com condições de usos 
nas propriedades, para que uma fagulha 
não produza uma queimada, reduzindo os 
focos de calor. 

De acordo com a portaria do IBAMA 
e da Secretaria de Meio Ambiente de MS, 
a pessoa flagrada ateando fogo em pastos, 
dentro do período proibido, a multa é de R$ 
1.000 por hectare queimado. Se a queimada 

atingir mata ou floresta a multa é de R$ 
7.500 a R$ 9.000 por hectare, além de 2 a 4 
anos de prisão por crime ambiental. “Isso 
sem levar em consideração os processos 
pelo fogo atingir uma área de um vizinho, 
por exemplo. O culpado ainda terá que 
arcar com todos os prejuízos”, considerou 
Márcio.   

Cuidados - Os produtores rurais podem 

aceiro: alternativa barata para 
combater FoGo em épocaS SecaS

tomar alguns cuidados como construir 
aceiros entre as divisas das propriedades. 
Se houver a necessidade de atear fogo em 
lixos, que seja feito em um buraco, sempre 
acompanhado por trabalhado rural e após 
a queimada jogue água para garantir que 
nenhuma fagulha possa por em risco a 
propriedade. 

A partir do dia 11 de agosto a Re-
ceita Federal começa a receber as 
declarações do Imposto Territorial 

Rural- DITR de 2008. A declaração poderá 
ser feita pela Internet, mediante utilização 
do programa de transmissão Receitanet, 
que está disponível no site: www.receita.
fazenda.gov.br ou em formulário.

Ano passado foram recebidos cerca de 
4,8 milhões de documentos.

Estão obrigados a apresentar a 
DITR/2008 os contribuintes, f ísicos ou 
jurídicos que na data da entrega do docu-
mento sejam proprietários de imóveis ru-
rais, titulares do domínio útil ou possuidores 
a qualquer título. Será também obrigado a 
declarar pelo menos um dos membros de 
condomínio de imóvel rural, quando na 
data de apresentação o mesmo pertencer 
a mais de uma pessoa f ísica ou jurídica, em 
decorrência de contrato ou decisão judicial, 
ou a ma mais de um donatário, em função 
de doação recebida em comum.  

Os contribuintes que realizarem sua 
declaração após o prazo, estão sujeitos à 
multa de 1% (um por cento) ao mês, calcu-
lada sobre o total do imposto devido, não 
podendo seu valor ser inferior a R$ 50,00 
(cinqüenta reais), no caso de imóvel rural 
sujeito à apuração do imposto, sem prejuízo 
da multa e dos juros de mora devidos pela 
falta ou insuficiência do recolhimento do 
imposto ou quota; e de R$ 50,00 (cinqüenta 
reais), no caso de imóvel rural imune ou 
isento do ITR. 

O documento deverá ser entregue em 
disquete nas agências do Banco do Brasil 
S.A. e da Caixa Econômica Federal, durante 
seus horários de expediente, ou ainda nas 
agências e nas lojas franqueadas da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) 
ao custo de R$ 3,50 (três reais e cinqüenta 
centavos). O prazo para entrega termina às 
20 horas do dia 30 de setembro.

Aqueles que tiverem dúvidas a respeito 
da declaração podem solucioná-las entran-

do em contato com os contadores, que 
foram devidamente orientados para o pre-
enchimento formulário em um congresso 
de contabilidade rural promovido pela Fe-

começa no dia 11 deSte mÊS o paGamento do itr

deração da Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso do Sul (Famasul) juntamente com o 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC 
- MS), ou pelo telefone (67) 3326-6211. 

A queima controlada mal conduzida pelos produtores é um dos maiores problemas para órgãos fiscalizadores

Donos de propriedades têm até o dia 30 de setembro para fazer o pagamento do ITR

Foto: Arquivo

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Mato Grosso do Sul, esteve rep-
resentado no 21º Congresso 
Internacional sobre Pastagem 

ocorrido na China, pelos pesquisadores da 
Embrapa Gado de Corte, Cacilda Borges do 
Valle, José Raul Valério e Valéria Pacheco 
Euclides e pelo Presidente do Sindicato 
Rural de Campo Grande, José Lemos Mon-
teiro.

Os pesquisadores foram para o con-
gresso apresentar trabalhos que envolvem 
o melhoramento genético e biotecnologia 
no desenvolvimento de novas cultivares 
de Brachiaria, Panicum e Stylosanthes; 
avaliação de genótipos quanto a resistência 
à cigarrinha das pastagens; resultados da 
suplementação em pastagens de capim-
marandu com fins de acabamento de ani-
mais e ensaios de pastejo rotacionado em 
capim-tanzânia.

O Congresso ocorreu ente os dias 16 
de junho e 5 de julho,estavam presentes 
mais de 100 países e cerca de 1.400 
participantes,entre eles, pesquisadores das 
pastagens cultivadas e de pastagens nativas 
representando todos os ecossistemas de 
pastos do mundo, desde regiões áridas 
temperadas até os trópicos úmidos

Durante o congresso foi debatida a uti-
lização de pastagens para fins outros que não 
a produção animal, tais como para uso em 
bioenergia e para campos de esportes.

Pelo fato de o Brasil ser um país que 
investe em estudos e pesquisas sobre 
pastagem, foi encarregado de preparar 
para a próxima edição do congresso, que 
acontece e 2013 na Austrália, um painel de 
forrageiras tropicais.

Segundo a pesquisadora Cacilda Borges, 
oportunidades como a deste congresso são  
importantes não apenas pelo intercâmbio 
científico mas principalmente, para uma 
percepção das diferentes estratégias usadas 
na abordagem de problemas.

Para Valeria Pacheco, o mais importante 
no congresso foi o encontro com colegas da 
área e o acesso as pesquisas mais recentes 
a respeito de pastagem.

De acordo com José Raul, o congresso 
este ano se tornou mais amplo, visto que 
tratou de pastagens cultivadas e pastagens 
nativas. Para José Lemos, a novidade que 
mais chamou a atenção foi sistema de 
monitoramento do crescimento anual de 
pastagem, que ainda não está implanto em 
nenhuma propriedade.

mS participa 
de conGreSSo 
na china Sobre 
paStaGem

Na década de 60 sulistas princi-
palmente do Rio Grande do Sul 
descobriram que, no então sul do 

estado de Mato Grosso (hoje Mato Grosso 
do Sul) era possível comprar terras a custo 
baixo. Passados mais de 40 anos, os gaúchos 
começam um novo êxodo rural para terras 
sul-mato-grossenses, mas desta vez para 
trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. 
A revelação é do presidente do MTG 
(Movimento Tradicionalista Gaúcho), 

eStado apreSenta novo Êxodo de 
trabalhadoreS ruraiS SuliStaS

O Movimento Tradicionalista 
Gaúcho do Mato Grosso do 
Sul (MTG-MS) e o Centro 
de Tradições Gaúchas 
(CTG) Nova Querência 

realizaram o maior e mais importante 
festival regional gaúcho - o 19º Festival 
Sul-Mato-Grossense de Folclore e Tradição 
Gaúcha (Fegams), de 17 a 20 de julho, em 
Maracaju-MS. O Festival é realizado anual-
mente e reúne os integrantes do movimento 
tradicionalista de todo o Estado.

“Com o tema Arte gaúcha unindo povos 
e cultuando tradições em qualquer chão”, os 
CTG’s de Mato Grosso do Sul se confrat-
ernizaram e os tradicionalistas disputaram 
cerca de 100 provas, nas modalidades cam-
peira, artística, cultural e esportiva.

O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) 
Nova Querência, de Maracaju, conquistou 
o troféu de campeão geral no 19º Fegams. 
Conforme o presidente do MTG-MS, João 
Mello, participaram do festival cinco mil 
pessoas, entre visitantes e tradicionalistas 
integrantes das invernadas Mirim, Juvenil, 
Adulta, Veterana e Xirú, que disputaram 
cerca de 100 provas nas modalidades artís-
ticas, culturais, campeiras e esportivas. 

Mello explica que aqueles que con-
quistaram o troféu de 1º lugar, nas diver-
sas categorias, vão representar o Mato 
Grosso do Sul no Festival Nacional de Arte e 
Tradição Gaúcha (Fenart), que acontece em 
janeiro de 2009, em Florianópolis, reunindo 
todos os CTG’s do Brasil. A solenidade de 
encerramento do 19º Fegams aconteceu 
no domingo (20) com a integração cultural 
dos grupos de danças folclóricas e a entrega 
de troféus.

tRADICIONALISMO – Atualmente 
existe 20 Centros de Tradições Gaúchas no 

Estado, porém dois estão inativos, sendo um 
em Jardim e outro em Camapuã. Em média, 
cada CTG possui 300 associados que man-
têm viva a chama do tradicionalismo, por 
meio de encontros e festejos típicos. “Somos 

saudosistas por natureza e se não tem data 
para comemorar a gente inventa uma festa. 
Dizem por aí que basta 10 gaúchos para 
formar um CTG e isto é verdade. Somos 
muito animados”, frisa João Mello.

tradiçõeS GaúchaS mantidaS em 
mato GroSSo do Sul com o FeGamS

João Mello.
Segundo João Mello, os lavradores da 

região sul já estão acostumados com a lida 
da terra e também a operar equipamentos 
agrícolas, inclusive que necessitam de 
noções de informática. Por conta disto 
estão se mudando para cá para trabalhar 
nas lavouras de cana-de-açúcar. “Quando 
falamos deste êxodo é bom deixar claro que 
os nordestinos continuam sendo maioria no 
trabalho braçal. Os sulistas estão na parte 

de maquinários”, explica.
A vinda dos sulistas para Mato Grosso do 

Sul está em seu quarto estágio. O primeiro 
foi na década de 60 quando se aventuram 
na busca de terras baratas. Depois desco-
briram que as terras daqui eram boas para 
o cultivo da soja e muitos se transformaram 
em grandes fazendeiros. Posteriormente, 
vieram atraídos pela implantação de agroin-
dústrias. Agora, o setor sucroalcooleiro 
desperta interesse.

Danças típicas da cultura gaúcha são realizadas durante o Fegams

À direita, presidente do MTG, João Mello, destaca que não só o chimarrão acompanha os sulistas no MS

Fotos: Eder Campos / Agroimagebank.com
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Falar em turismo rural vai mui-
to além da contemplação dos 
animais, plantas e passeios em 
meio à natureza. O setor, que é 
cada vez mais crescente, é com-

prometido com a produção agropecuária, 
manifestações culturais e patrimoniais. 
Em Mato Grosso do Sul, o ramo possui 
um berço ecológico muito grande, mas 
em contra-partida falta infra-estrutura, 
mão de obra qualificada, entre outros itens 
para, de fato, somar-se as necessidades de 
promoção do desenvolvimento sustentável. 
Roberto Coelho, é proprietário da Fazenda 
San Francisco, que fica no Pantanal. Ele 
defende mais políticas governamentais 
pró-turismo no Estado.

Para Roberto Coelho, algumas iniciati-
vas já deveriam ter saído do papel e se trans-
formado em realidade e outras precisam ter 
continuidade como é o caso da manutenção 
da Estrada Parque Pantanal (Corumbá). A 
via é uma estrada cênica criada há apro-
ximadamente nove anos e que passa por 
importantes pontos turísticos como, por 
exemplo, o Passo do Lontra e o Morro do 
Azeite, chegando a Corumbá. A falta de 
trafegabilidade e estrutura para o turista 
ao longo do trajeto (banheiros, pontos de 
informação, telefone, guias turísticos, posto 
de combustível, refeições), são alguns pon-
tos apresentados pelo empresário. ‘Tudo 
isto tem que ser estruturado pelo governo 
do estado”, frisa.

O Trem do Pantanal, que é uma pro-
messa que não foi cumprida pelo atual 
governo estadual também é cobrado pelo 

empresário que detalha: no Estado existem 
dois pólos turísticos: O Pantanal e Bonito; 
este que está no livro “1.000 Lugares Para 
Conhecer Antes de Morrer”, da jornalista 
americana Patrícia Schultz. Se o trem es-
tivesse em atividade seria mais uma forma 
de atrair turistas.

Roberto salienta que o turismo rural 
acontece naturalmente, exige poucos cui-
dados, promove valorização das terras e do 
comércio local e é possível fazer sem agre-
dir a natureza. Porém, para que o mesmo 
traga movimentação financeira é preciso 
investimento do poder governamental. Os 
principais pedidos do setor são a conserva-
ção de estradas de chão, pavimentação de 
alguns trechos (como é o caso de 77km entre 
Bodoquena e Bonito). “O setor do turismo 
rural tem muito a oferecer. O governo só 
tem que fazer a parte dele: infra-estrutura, 
saúde, energia e outros itens tão básicos 
como para a vida na cidade”.

A turismóloga e diretora de turismo da 
Fazenda San Francisco, Carol Coelho, é mais 
cautelosa sobre a pavimentação da via. Para 
ela, uma boa conservação da estrada já seria 
o suficiente. Isto porque, segundo ela, os 
motoristas andariam em menor velocidade 
que no asfalto e, assim, ocorreriam menos 
atropelamentos de animais.

A falta de sinalização é uma das recla-
mações de Carol Coelho. “Tem muita ponte 
que não é sinalizada e isto é muito ruim 
para quem vem fazer turismo e não conhece 
nada da região. Isto é um fator de risco que 
pode trazer acidentes”, alerta.

O ramo de telefonia também recebe 

queixas do setor, devido às mudanças de 
tecnologias. Um exemplo é a troca do sistema 
TDMA para chip, pois antes os celulares 
funcionavam normalmente nas fazendas e 
agora fica prejudicada propagação do sinal. 
“O turista e os próprios responsáveis pela fa-
zenda ficam sem comunicação. Centenas de 
pousadas, fazendas e barcos que fazem pas-
seios ficam sem comunicação”, lamenta.

PeSCA – Uma importante referência 
do turismo no Mato Grosso do Sul está 
relacionada à pesca. São considerados im-

Falta de inFra-eStrutura prejudica 
turiSmo rural na reGião pantaneira

portantes para o setor os rios Aquidauana, 
Miranda, Taquari, Dourado, Paraguai, 
Paraná, Sucuriú e Apa.

Este potencial piscoso que atrai turistas 
de vários estados, na opinião de Roberto 
Coelho, deve ser explorado de forma ama-
dora e não comercial. “O governo tem que 
parar com esta política. O visitante tem 
que chegar ao Estado, provar a sensação 
de fisgar um peixe e comê-lo ali mesmo na 
beira do barranco. Nada de extrair peixes 
e levar”, defende. 

É comum animais atravessam a estrada, por isso setor pede sinalização para orientar turistas

Foto: Divulgação


