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NOVAS USINAS LEVAM PROGRESSO 
AO MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE
C

om a instalação de usina 

do Grupo Louis Dreyfus o 

município de Rio Brilhante 

respira o desenvolvimento 

econômico. A cidade ao sul 

do Estado, que já viveu os ciclos da pecuária 

e agricultura, agora se rende a uma nova 

matriz produtiva, a bioenergia, contando 

com três usinas na região. 

A prefeitura estima um aumento de 

arrecadação de mais de 450% aos cofres 

públicos. “Tivemos um incremento em 

área plantada com cana significativo. 

Em 2003 eram aproximadamente 21 mil 

hectares e agora já passa dos 95 mil – mo-

tivada pela alta demanda das indústrias 

que estão chegando“, conta o prefeito 

Donato Lopes.

Segundo ele, a chegada da industriali-

zação no município foi um grande salto no 

progresso desde sua existência. A geração 

de empregos atendeu a oferta local, e, in-

clusive teve que buscar mão-de-obra nos 

municípios vizinhos.

A monotonia de uma tarde da sexta fei-

ra, típica de cidade do interior, foi trocada 

por movimento considerado anormal nos 

últimos meses para o porte da cidade. Na 

área central, o trânsito de automóveis era 

algo - guardadas as proporções - como um 

congestionamento de nível médio. 

Um dos principais supermercados da 

cidade mostrava-se abarrotado de gente 

que foram às compras causando um alvo-

roço de carrinhos e vozes pelos corredores. 

O proprietário, Armando Leonel, que há 

20 anos tem o estabelecimento, diz que o 

movimento aumentou consideravelmen-

te nos últimos quatro anos por conta da 

instalação das indústrias, mas depois que 

a mão-de-obra terceirizada vai embora, a 

renda garantida chega a 10% mais do que 

antes das usinas. “Em tempos de tercei-

rização o movimento chega a fi car 100% 

maior”, ressalta.

Por conta disso, tudo teve que ser 

ampliado para a chegada de mais trabalha-

dores. Serviços básicos como de moradia, 

alimentação e até mesmo os bancários 

registraram demandas antes nunca vistas. 

“Fechamos a meta anual de abertura de 

contas em apenas cinco meses”, conta o 

gerente de banco Sicredi do município, 

Osmar Quin.

Dessa forma, a cana-de-açucar traçou 

um destino diferente para região que se 

desenvolve de modo acelerado com a ge-

ração de muitos empregos, promovendo 

o crescimento do comércio local e, ainda 

causando défi cit habitacional.  No último 

mês a prefeitura doou 300 terrenos para 

a construção de casas. 

No campo a mudança também foi 

grande. A matriz produtiva da Fazenda 

Ramalhete teve que mudar para cana-de-

açúcar, pecuária de cria, arroz irrigado e 

semente de pastagem. Mas, como ressalta 

o proprietário Rafael Possik, o principal 

é que tudo está sendo feito dentro de um 

critério de sustentabilidade do negócio e 

do meio ambiente.

“Com a crise imposta pela febre aftosa 

no fi nal de 2005, precisamos encontrar 

solução que permitisse manter a fazenda 

produtiva e lucrativa – fi zemos vários 

estudos e a diversifi cação com a cana 

foi a de maior viabilidade”, explica. Mas, 

para viabilizar essa opção, Possik teve 

que costurar uma união estratégica com 

as fazendas Celeiro, Primavera e Vaca-

ria, do pecuarista José Roberto Ferreira 

Martins, para viabilizar uma negociação 

mais forte com as usinas. 

Assim a cana-de-açúcar - até então 

vista por muitos como vilã pelos boatos 

de erosão de solo, entre outros - trouxe 

desenvolvimento a Rio Brilhante no campo 

e na cidade. Como afi rmou o prefeito Lo-

pes, esse, “foi o maior salto do progresso 

que o município já experimentou desde 

sua existência”.

FAZENDA 3R OFERTA QUALIDADE 
MÁXIMA EM DOIS CERTAMES NA 
PRÓXIMA SEMANA. PÁG 10. 

FAZENDA UNIÃO SE DESTACA 
COM APRIMORADO SISTEMA DE 
PRODUÇÃO. PAG 11.

TURISMO RURAL: JACARÉ PRECOCE 
SE TRANSFORMA NA NOVA VEDETE DO 
PANTANAL. PAG 17.
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Quantas vezes você já ouviu uma pessoa lhe dizer que precisa tirar 

férias pra se isolar, esquecer do mundo? Certamente algumas vezes. Mas 

já percebeu que isso está fi cando cada vez mais distante? As facilidades de 

comunicação e de acesso à informação permitem hoje que o cidadão viaje 

mais e, mesmo ausente de sua base, continue encaminhando questões 

e resolvendo pendências profi ssionais e particulares. Esta possibilidade 

confere mais tranqüilidade e permite que o indivíduo prolongue mais 

suas férias ou mesmo seu fi m de semana, sem comprometer vários dos 

compromissos assumidos e em execução.

Pesquisa divulgada no ano passado pelo Ministério do Turismo 

mostra, por exemplo, que o brasileiro está viajando mais pelo seu país 

e buscando cada vez mais conforto. Um detalhe: conforto não é luxo; é 

acesso – dentre outras coisas - a recursos que lhe confi ram tranqüilidade 

e paz para se ausentar de casa e do trabalho; é dispor de condições para 

se comunicar, ordenar, decidir e resolver problemas quando isso for ne-

cessário. Assim ele continuará sua viagem sem se angustiar com “o que 

deve estar acontecendo lá”.

A mesma pesquisa aponta que quatro entre 10 brasileiros fazem, pelo 

menos, uma viagem ao ano. Isso quer dizer que 74 milhões de brasileiros via-

jam anualmente. Outro detalhe: o carro próprio é o principal meio de viagem, 

preferido por 48,5% dos entrevistados. E por último: a procura por hotéis e 

pousadas cresceu 5% em relação a 2002. 

Estes números nos levam a um setor da economia brasileira que vem 

despontando com grande potencial: o turismo rural. Em várias regiões 

brasileiras cresce o número de pousadas e hotéis-fazenda em proprie-

dades rurais, uma atividade também classifi cada como diversifi cação do 

agronegócio convencional.

No entanto, em várias situações, o empreendedor não investe em 

recursos para que o hóspede possa viver o seu lazer sem se desplugar do 

mundo. A tecnologia disponível hoje permite que qualquer pousada ou 

hotel instalado no interior de Santa Catarina, em pleno Pantanal ou na 

Amazônia possa oferecer recursos básicos de comunicação e informação, 

como telefonia, televisão e Internet.

E não só oferecer isso durante sua viagem, mas também antes do momen-

to dele se decidir para onde vai. O destino turístico rural que se antecipa e 

disponibiliza ao cidadão informações sobre condições de estradas de acesso, 

mapas dinâmicos, tempo, recursos hospitalares na região e recursos de 

comunicação que ele encontrará ao se hospedar, certamente sai na frente. 

E para as propriedades rurais que trabalham com turistas estrangeiros – a 

maioria dentro do Pantanal, por exemplo – este cuidado tem de ser redo-

brado. Quem não disponibilizar, ao hóspede, recursos tecnológicos para 

sua comunicação e informação será engolido pela concorrência.

E mais: o empreendedor do turismo rural que ainda tem certa ojeriza 

pela tecnologia, sobretudo pela informática e Internet, deve começar, de 

forma urgente, a rever seus conceitos. Sem conhecer a praticidade, a funcio-

nalidade e a conveniência destes recursos, difi cilmente ele compreenderá as 

necessidades de comunicação de sua clientela. É hora do empreendedor do 

também chamado agroturismo investir neste aprimoramento – pessoal e em 

sua propriedade. Empresas aptas para prestar este serviço de assessoramento 

tecnológico existem nas principais regiões e cidades brasileiras.

No período de 01 a 03 de agosto, Campo Grande, no Mato Grosso do 

Sul, sediará a 5ª. Feria Nacional de Turismo Rural – a Feiratur 2008 – que 

deverá ser um painel para esclarecer ao turista sobre quem está mais apto a 

recebê-lo. E nos painéis e palestras, certamente o assunto será abordado. A 

ligação do turismo com os processos de comunicação e informação é cada 

vez mais estreita em todo o mundo e mais necessária no turismo rural. O 

eventual isolamento geográfi co deve ser compensado pela aproximação 

tecnológica. Torço para que a Feiratur 2008 consiga deixar isso patente e 

que sirva de alerta para todos os agentes envolvidos no setor. 

(*) Wilson Bento é empresário, sócio-proprietário da Master Case 

Digital Business em Campo Grande/MS

Wilson Bento (*)

A tecnologia a serviço do turismo rural

Jorge Zaidan (*)

Meios de comunicação: meu bem, meu mal
Para falar sobre a importância da comunicação para o 

produtor rural, é necessário, antes de tudo, entender o que 

é, para que serve, e de que forma deve ser usado um meio de 

comunicação.

Ao descobrir-se limitado e desprotegido, o homem primitivo 

tentou criar instrumentos com o objetivo de aumentar as funções 

do seu corpo e a extensão de seus braços. Tentou aumentar a 

capacidade de mover-se e de conquistar territórios. O mais 

importante na história de nosso antepassado foi a tentativa de 

criar mecanismos para satisfazer suas necessidades básicas, como 

comer e beber, e de defender-se de feras e, assim, proteger-se da 

morte. Como não possuía garras, o homem lascou pedras para 

a sua defesa. Sem comida, criou calendários para a época do 

plantio. Sem conseguir segurar a caça, aprendeu a domesticar e 

a criar animais. Por não ter asas, inventou o avião. E ainda: sem 

voz para o mundo ouvir, o homem criou o satélite e as redes de 

informação.

Os meios de comunicação foram uma extensão para as li-

mitações do homem primitivo, e ainda o são para o homem dos 

nossos dias. As comunicações são matéria-prima para qualquer 

fi nalidade planejada pela espécie humana.

Apesar de passados milênios, ainda permanece o princípio 

básico que levou à criação dos meios de comunicação: o medo da 

morte é que faz o homem viver e estabelecer comunicações.

Na agropecuária, a informação é, portanto, ferramenta 

fundamental para “continuar vivo” na atividade. 

O processo de informação pode ser dividido em pelo menos 

três vertentes: a difusão de tecnologia; as notícias sobre o mer-

cado; e as opiniões e análises sobre o mercado. Para estas três, 

há um sem-número de veículos de mídia: impressa (jornais e 

revistas) e eletrônica (rádio, TV e internet). Se tiver paciência, 

o produtor poderá tentar enumerar os veículos destinados a ele. 

Vai chegar à conclusão de que o volume de informações sobre o 

agronegócio é cada vez maior, de origens cada vez mais diversas. 

Ou seja, não será por falta dessa “pedra lascada” que o produtor 

vai “morrer na atividade”. No entanto, é preciso ter atenção ao 

buscar as informações. Uma análise detalhada sobre o conteúdo 

—especialmente das informações relacionadas às notícias de 

mercado e às análises e opiniões— pode revelar mais confusão 

que esclarecimentos.

Apenas a título de exemplo, vamos relembrar o episódio, 

no início do ano, do embargo da União Européia à carne bovina 

in natura brasileira. Ao acompanhar notícias e análises, fi cou 

dif ícil saber qual informação estava correta e coerente. Havia 

um fato concreto: o embargo temporário. E atrás dele, muitas 

explicações, justifi cativas e transferência de responsabilidades. 

A relação de propriedades habilitadas pelo Sisbov, o serviço 

ofi cial de rastreabilidade, foi considerada o pivô da proibição. 

Ao contrário dos anunciados 2.600, o Brasil deveria apresentar 

uma lista de 300 Eras (Estabelecimentos Rurais Aprovados 

pelo Sisbov). Tal informação fi cou bem evidente nos meios de 

comunicação. Não faltou quem protestasse, quem defendesse a 

decisão dos europeus, e, ainda, quem se vangloriasse: “eu bem 

que avisei que isso poderia acontecer...”.

Ao fi nal do imbróglio, no dia 27 de fevereiro, ao anunciar 

a liberação da exportação de carne de 106 fazendas, o chefe da 

delegação européia no Brasil, embaixador João Pacheco, disse: 

“pode ter havido um problema de interpretação do governo 

brasileiro em relação ao número de fazendas que estariam aptas 

a exportar”. Segundo a Agência Brasil (ofi cial do governo), “o 

embaixador explicou que a indicação de limitar o comércio a 

300 fazendas foi apenas uma recomendação, não uma limitação 

quantitativa”. Quanta confusão!!! 

Muitas notícias pregam o caos, diante de fatos concretos. 

Outras propõem a “salvação da lavoura” através da aplicação 

de determinada técnica. Sem uma análise crítica à notícia, o 

receptor da mensagem toma decisões que podem não ser as mais 

adequadas no momento: por exemplo, usar tecnologia imprópria 

ao tamanho e ao perfi l da propriedade, vender o gado ou a soja a 

qualquer preço, com medo de uma queda de preços. Neste caso, 

o benefi ciado será a indústria, que se fartará de boa mercadoria a 

preços baixos. A pregação do caos ocorre ora involuntariamente, 

por falta de gente especializada no mercado, ora, deliberadamente, 

por gente interessada em “mexer” no mercado. Uma dica obri-

gatória para quem busca as informações é perguntar: “de onde 

vem, e a quem interessa a informação?”. 

No caso de informação de tecnologia e produtos, é preciso 

entender se a mensagem objetiva-se a apenas divulgar conteúdo, 

ou se ela também tem caráter comercial. Manifestar essa dife-

rença é obrigação de quem emite a mensagem, a fi m de torná-la 

transparente. Para o produtor, entender essa diferença contribui 

para a sua opção pelo uso de um produto ou serviço. Assim 

como em qualquer atividade exercida em sociedade, nos meios 

de comunicação destinados ao agronegócio há o joio e o trigo. 

É preciso saber separá-los. É necessário conhecer o histórico e o 

papel de uma mídia. A quem ela está relacionada, o que pretende, 

e quais têm sido os erros e os acertos nas informações, análises 

e opiniões? São perguntas a fazer na hora de buscar informação 

com credibilidade, que possa resultar em ganhos na fazenda.

*Jorge Zaidan é jornalista e apresentador do programa “Mer-
cado do Campo”, do Canal do Boi. 
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M
ato Grosso do Sul possui 

apenas 200 hectares de 

seringueiras enquanto 

que o necessário para 

suprir a demanda do 

consumo de borracha seria de, pelo menos, 

30 mil hectares. Apenas 30 produtores 

cultivam a planta no Estado, na região 

norte do município de Água Clara, e os 

dois milhões de toneladas adquiridos nesse 

cultivo não são sufi cientes para atender as 

empresas fabricantes de pneus que buscam 

matéria-prima aqui.

Ainda pouco difundida em Mato Gros-

so do Sul, a heveicultura é uma alternativa 

de diversifi cação altamente rentável ao 

produtor rural. Só que, assim como o 

plantio de eucalipto (silvicultura) ela de-

mora cerca de seis anos para começar a dar 

lucros. Talvez esse seja o motivo de tanta 

resistência por parte dos produtores rurais 

de Mato Grosso do Sul, em sua maioria 

pecuaristas tradicionais.

 “O investimento inicial é de mais ou 

menos R$ 4 mil por hectare. Nos três pri-

meiros anos a manutenção fi ca em menos 

de  e, depois, os gastos são praticamente 

zero”, explica Klinger Custódio Alves, 

proprietário de um dos três viveiros de 

mudas de seringa no Estado e também 

comprador de borracha para uma multi-

nacional fabricante de pneus.

Segundo ele, a heveicultura é uma ati-

vidade extremamente segura do ponto de 

vista mercadológico, com retorno garanti-

do ao produtor, uma vez que a borracha, 

um dos produtos da atividade, deve fi car 

valorizada pelo menos pelos próximos 

25 anos, por conta da falta no mercado 

mundial. Hoje a remuneração por hectare 

fi ca em torno de R$ 400,00 livres por mês 

– valor difi cilmente adquirido em outra 

atividade no Estado.

“O Brasil precisa produzir cinco vezes 

mais o que produz hoje para conseguir 

atender a demanda. O montante é im-

possível, já que nos próximos cinco anos 

São Paulo, o maior produtor do País deve 

cortar parte de seu seringal que fi cou 

improdutivo”, explica.

Isso porque depois de 35 anos de ex-

tração de borracha, as árvores começam a 

parar de produzir e daí, um outro produto 

pode ser adquirido: a madeira. Considera-

da nobre como mogno e cedro, a madeira 

da seringueira pode ser destinada ao 

mercado moveleiro, proporcionando total 

aproveitamento para o produtor.

HEVEICULTURA: ATIVIDADE RENTÁVEL MAS  AINDA
POUCO DIFUNDIDA EM MATO GROSSO DO SUL

Mesmo cotada como atividade altamente lucrativa, o cultivo 
de seringueiras não atrai produtores do Estado e a produção de 
Mato Grosso do Sul é insufi ciente para atender a demanda das 

indústrias que utilizam a borracha como matéria-prima

EMBRAPA AVALIA FORRAGEIRAS PARA OVINOS NO ESTADO
A 

Embrapa Gado de Corte de Campo 

Grande está realizando uma série 

de pesquisas com quatro tipos 

diferentes de gramíneas, atualmente já 

utilizadas em bovinos, para alimentação 

de ovinos. A fi nalidade de lançar e indicar 

variedades de pastagens para tornar a 

ovinocultura uma atividade rentável e de 

qualidade em Mato Grosso do Sul.  São 

cerca de 130 animais que foram coloca-

dos em uma área total de 2,4 hectares na 

própria Embrapa com as variedades de 

brachiária Brizantha Marandú e Arapoty, 

sendo que a última ainda não foi lançada 

pelo órgão; e ainda as panicuns Tanzânia e 

Massai. Entre as raças utilizadas no projeto 

estão a Texel mestiça, Santa Inês e ainda 

ovelhas nativas.

“Estamos avaliando a capacidade de 

suporte, ganho de peso e, principalmente 

o problema de verminose”, explica o pes-

quisador da Embrapa Caprinos do Ceará 

que desenvolve a pesquisa aqui, Fernando 

Alvarenga Reis. Segundo ele, a principal 

preocupação é a de conseguir alinhar tipo 

de gramínea e manejo com os índices de 

verminose, muito freqüentes e mortais aos 

ovinos, uma vez que são espécies muito 

susceptíveis a esse problema.

Por conta desse alto índice de ver-

minose, os produtores vêem no confi -

namento dos animais a melhor saída na 

produção comercial, porém, como nos 

bovinos, o sistema é mais caro que o à 

pasto. “Queremos que o produtor tenha 

a mesma rentabilidade e qualidade da 

carne confi nada, só que com a gramínea”, 

afi rma Reis, explicando que a rotação 

das pastagens com ovinos e gado pode 

ser uma boa alternativa para o problema 

dos vermes, uma vez que os parasitas dos 

dois animais não competem e a criação 

de um por algum tempo em uma área faz 

uma limpeza para a outro, que poderá 

ser colocado mais tarde naquela mesma 

área.

A pesquisa deve passar por dois perío-

dos de seca e dois de águas e será concluída 

até o fi nal do ano, quando será possível 

indicar os pastos, suporte e manejos mais 

adequados para a produção intensifi cada 

de ovinos em Mato Grosso do Sul. 

O Estado possui grande potencial, mas até agora só existem cerca de 200 hectarec com a cultura

São avaliadas gramínias utilizadas em bovinos, visando tornar a ovinocultura um complemento da pecuária
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A 
menor área cultivada, asso-

ciada à baixa produtividade 

de algumas cultivares, fez 

com que os preços das se-

mentes de pastagens subis-

sem em até 30% neste primeiro semestre 

em Mato Grosso do Sul. A alta ocorre em 

um período onde os preços deveriam estar 

em baixa, já que as pastagens são plantadas 

em novembro e colhidas entre os meses 

de abril e junho.

Segundo o técnico em agropecuária e 

supervisor de vendas da Germipasto, Ro-

drigo Cozzubo Domingues, a alta em plena 

safra sinaliza preços ainda maiores nos pró-

ximos meses. “O produtor que não quiser 

gastar mais deve comprar agora, porque a 

tendência é de alta”, recomenda.

As cultivares que apresentaram altas 

foram: brachiária humidícula cv. humi-

U
ma pesquisa realizada pela Agra-

er (Agência de Desenvolvimento 

Agrário e Extensão Rural) em 

Mato Grosso do Sul revelou o aumento 

de produtividade de em média 20% nos 

videiros cujo sistema de condução era 

latado (em parreira). O acréscimo foi 

notado quando comparadas a produções 

desse sistema com o em cercas – também 

muito utilizado no Estado.

Segundo a pesquisadora Cássia Re-

gina Yuriko Ide Vieira, o experimento 

avaliou 24 vinhedos na espécie Niagara 

Rosada, na região de Dourados, no sul 

dícula, brachiária humidícula cv. llanero, 

panicum maximum cultivar tanzânia, 

panicum maximum cultivar mombaça, 

e a brachiária brizantha cv. marandú 

– mais conhecida como brachiarão, e a 

mais utilizada, representando 60% das 

comercializações no Estado.

No geral, os preços subiram 30% para 

as humidículas e 10% para as demais. Já a 

brachiária decubens, ainda não colhida, 

poderá sofrer queda, conforme Domingues, 

por conta da previsão de alta produção.

O Brasil é hoje o maior produtor e ex-

portador de sementes de pastagem. Mato 

Grosso do Sul lidera o ranking dos estados 

produtores, seguido de Mato Grosso, 

Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. 

No Estado, destacam-se na produção das 

forrageiras os municípios de Camapuã, 

Costa Rica e Bandeirantes. 

do Estado. A pesquisa considerou plantas 

cujo desenvolvimento se encontrava na 

fase produtiva.

“Notamos que o diferencial de 

20% ocorreu por conta da incidência 

de luz recebida pela planta – que foi 

maior no sistema latado – o identi-

ficando como o mais propício para 

essa região”, explica. As avaliações, 

conforme Cássia, que se concentraram 

na identificação do melhor sistema 

de produção, ocorreram por conta 

do atual momento da viticultura em 

Mato Grosso do Sul.

SEMENTES DE PASTAGEM AUMENTAM 
MAIS DE 30% NO PRIMEIRO SEMESTRE

PESQUISA REVELA MELHOR SISTEMA DE PRODUÇÃO PARA UVAS EM MS

A
pesar de reduzir os custos de produ-

ção e ter mais valorização comercial, 

a pecuária orgânica não consegue 

se fi rmar em Mato Grosso do Sul por conta 

da falta de consumo, que cresce a passos 

lentos. A conclusão de especialistas é que 

faltam alianças mercadológicas para tornar 

o produto mais acessível ao consumidor, que 

hoje paga caro por essa qualidade.

Os avanços têm sido pequenos no nú-

mero de animais abatidos no Estado. O Fri-

boi – único que realiza abate de orgânicos 

certifi cados através de uma parceria com a 

ABPO (Associação Brasileira de Pecuária 

PECUÁRIA ORGÂNICA PRECISA DE ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS
Orgânica), anunciou que irá aumentar de 

205 para 210 o número de bovinos abatidos 

por mês do programa.

Para o médico-veterinário, consultor 

e também criador, José Carlos Th imoteo 

Lobreiro, a pecuária orgânica de Mato 

Grosso do Sul precisa avançar nesse senti-

do, e agir assim como o estado do Paraná, 

que fi rmou oito alianças mercadológicas 

com a carne orgânica. “Devemos criar 

parcerias cuja proposta fi nal seja oferecer 

esse produto de qualidade sem penalizar 

o consumidor”, afi rma.

Lobreio explica que esse tipo de ativida-

de é extremamente lucrativa para o criador, 

não só por diminuir os custos de produção, 

que só com medicamentos chegam a cair 

de R$ 50,00 para R$ 0,36 por cabeça anual, 

mas também por garantir melhor remune-

ração ao criador. “Os diferenciais chegam 

de 4% a 8% a mais em relação ao preço da 

arroba do boi comum”, conta.

Mas na gôndola do supermercado, 

os preços dependendo do corte, são bem 

mais caros que desse diferencial pago 

ao criador. Com o produto escasso e 

também mais caro, o consumidor acaba 

não se habituando ao consumo de uma 

considerada altamente saudável, por não 

conter hormônios, aditivos químicos ou 

antibióticos.

Em expansão, a atividade no Estado 

esbarra em problemas de produtividade e 

qualidade das uvas – que não são satisfa-

tórias. Por isso, a Agraer, através de seus 

pesquisadores tem realizado experimen-

tos buscando sistemas que viabilizem a 

cultura em diversas regiões.

Hoje, Mato Grosso do Sul conta com 

cerca de 50 produtores de uvas. Juntos 

eles possuem uma média de 60 hectares 

de viticultura, totalizando uma produção 

de 1,2 mil tonelada ao ano, por conta da 

produtividade que fica em torno de 20 

toneladas por hectare.
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LOGÍSTICA É EMPECILHO PARA SILVICULTURA EM MS

M
ato Grosso do Sul deve 

chegar a 2015 com 

500 mil hectares de 

florestas comerciais 

plantadas – número 

igual ao da década de 70, mas, que por 

falta de industrialização acabou sendo 

reduzido pela não lucratividade da cultura. 

Mas para atingir esse montante, o Estado, 

que hoje tem algo entre 200 e 250 mil 

hectares precisa vencer seu maior gargalo: 

a logística.

De acordo com o diretor-executivo da 

Refl ore MS (Associação Sul-Matogrossense 

de Produtores e Consumidores de Florestas 

Plantadas), Dito Mário, as perspectivas 

para o setor são as melhores possíveis em 

relação ao crescimento da cadeia produtiva 

com a instalação de novas indústrias que 

se utilizam da madeira e com a ampliação 

das já existentes. Mas essa expectativa pode 

não se alcançada caso investimentos em 

logística não sejam realizados.

“Nossa ferrovia hoje anda a 15 quilô-

metros por hora e é perigosa e danifi cada. 

As estradas mais utilizadas, a BR-262 e 

BR-163 também têm condições ruins. 

Qual a grande empresa que decidirá se 

instalar aqui sem o mínimo de condições 

de importar matéria-prima ou escoar 

sua produção com rapidez e segurança?”, 

indaga Mário. “Com a atual estrutura não 

temos condições de chegar a uma produção 

tão grande”, completa.

Ele cita uma fábrica de MDF, por 

exemplo, que utiliza na composição do 

produto cerca de 48% de madeira, e o 

restante são materiais incorporados como 

a cola – produzida fora de Mato Grosso 

do Sul. A importação desse produto, na 

atual situação logística do Estado, fi caria 

muito cara e demorada.

Isso porque a danifi cação das estra-

das e falta de alternativas de transporte 

encarece o frete e acaba tirando a compe-

titividade de Mato Grosso do Sul frente a 

outros estados, porque ele acaba fi cando 

automaticamente mais caro. Os grandes 

centros consumidores do sub-produtos 

da madeira são Minas Gerais, São Paulo, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

LUCRATIVIDADE – A silvicultura 

é uma das atividades mais rentáveis ao 

produtor hoje em Mato Grosso do Sul e 

tem sido incentivada por trazer benef ícios 

não só ao produtor rural, mas também ao 

Estado, que ganha com a industrialização 

necessária para o consumo da cultura. 

Conforme o engenheiro agrônomo Wilson 

Gonçalves, em relação à pecuária, por 

exemplo, o plantio de eucalipto chega a 

ser até oito vezes mais lucrativo.

“É uma cultura de logo prazo, leva 

pelo menos seis anos para começar a dar 

retorno, mas é altamente rentável”, explica. 

Segundo Gonçalves, as vantagens econô-

micas da agregação de valor à propriedade 

fi zeram com que em 2007, fossem planta-

dos cerca de 60 mil hectares de eucalipto no 

Estado – 40 mil só com recursos adquiridos 

através do FCO (Fundo Constitucional de 

Financiamentos do Centro-Oeste).

C
om o objetivo de evitar 

fraudes e sonegação, au-

mentando o rigor da fi scali-

zação, a Receita Federal está 

implantando a Nota Fiscal 

Eletrônica em diversos segmentos. Nos 

frigorífi cos, atacadistas e transportadores 

de carnes resfriadas, o prazo para adesão é 

1º de setembro, em Mato Grosso do Sul.

A partir dessa data, toda venda feita 

deverá ter a nota fi scal eletrônica, emiti-

da através de um software instalado nas 

empresas, que envia os dados automatica-

mente para a Receita Federal, que realiza 

a certifi cação digital, gerando o Danfe 

(Documento Auxiliar de Nota Fiscal Ele-

trônica) – utilizado no transporte junto 

com a carga. Outro programa, permite a 

visualização da nota.

da Nota Fiscal.

SERVIÇO:

Setril Informática Ltda

(67) 3326-8425

nfe@setril.com.br • www.setril.com.br

INDÚSTRIA DA CARNE TERÁ QUE EMITIR 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA NO ESTADO
Frigorífi cos, atacadistas e transportadores de carnes 
serão obrigados a emitir o novo modelo de documento, 
elaborado pela Receita Federal. A partir de setembro 
não será mais aceita a nota fi scal em papel

Ambos os programas são gratuitos e 

podem ser adquiridos na Sefaz (Secreta-

ria de Estado e Fazenda). Mas, segundo 

Everton Rodrigues, diretor da Setril, esse 

sistema só permite a emissão de notas uma 

a uma, portanto, a empresa disponibilizou 

no mercado um software que permite a 

integração com o sistema de faturamento 

da empresa. “Assim ele pode emitir várias 

notas ao mesmo tempo e não precisa re-

digitar os dados do cliente – agilizando o 

processo”, explica.

A Setril é a única empresa em Mato 

Grosso do Sul que desenvolveu esse 

sistema de integração. O custo gira em 

torno de R$ 4,5 mil, com R$ 800,00 de 

manutenção mensal.

A Nota Fiscal Eletrônica está substituin-

do totalmente a sistemática atual de emissão 

do documento fi scal em papel. 

Caso a empresa não realize a 

transição, ela fi ca impedida de 

comercializar produtos e pagará 

multa, que em São Paulo, chega 

a R$ 20 mil.

VANTAGENS - De acordo 

com a Receita, entre os bene-

f ícios do novo sistema para as 

empresas estão a redução de 

custos de impressão; redução 

de custos de aquisição de papel; 

redução de custos de envio do 

documento fi scal; redução de 

custos de armazenagem de do-

cumentos fi scais; e redução de 

tempo de parada de caminhões 

em Postos Fiscais de Fronteira; 

entre outros.

Para a sociedade, as van-

tagens estão na redução do consumo de 

papel, com impacto em termos ecológicos; 

no incentivo ao comércio eletrônico e ao 

uso de novas tecnologias; a padronização 

dos relacionamentos eletrônicos entre 

empresas; e o aumento na confi abilidade 
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CORRÊA DA COSTA 
APOSTA NO GADO DE 
CORTE DO ESTADO

H
á 16 anos no mercado 

de leilões rurais de Mato 

Grosso do Sul, a leiloei-

ra Corrêa da Costa está 

apostando na qualidade 

e no bom momento da pecuária de corte 

sul-matogrossense. Até agora a empresa 

já realizou mais de 1.870 certames de gado 

de corte no Estado.

Conforme o diretor da Corrêa da Costa 

Leilões, Aguiar Pereira, o fortalecimento 

do segmento tem um motivo mercado-

lógico. “A demanda se manteve maior 

que a oferta, por isso estamos com bons 

preços”, explica.

Para os próximos meses a previsão é 

de valores ainda melhores. Tanto o boi 

gordo como o bezerro sinalizam altas no 

mercado futuro. Isso porque o abate de 

matrizes no passado aliado ao período de 

entressafra que se aproxima deve diminuir 

ainda mais a oferta de animais – elevando 

os preços a patamares históricos em Mato 

Grosso do Sul.

C
om características rústicas e 

extrema adaptabilidade da raça 

Caracu - européia, porém formada 

no Brasil selecionada pela natureza - têm 

conquistado os tradicionais criadores de 

Mato Grosso do Sul, que sempre optaram 

pela Nelore. A procura por reprodutores 

meio sangue Caracu X Nelore tem sido 

grande em leilões de corte no Estado.

De acordo com o diretor da Corrêa da 

Costa Leilões, Aguiar Pereira, os animais 

frutos do cruzamento das duas raças 

estão valorizados nos certames de corte, 

“o que prova que vale à pena usar esses 

reprodutores”, conta. Nos últimos dois 

remates realizados em Campo Grande 

e Jardim, quando foram ofertados mais 

de 1,2 mil animais meio sangue, os lotes 

foram disputadíssimos e com preços 

acima da média praticada no mercado 

no período.

A raça Caracu hoje pode ser utilizada 

em qualquer parte do País, seja no frio do 

Sul, como no calor do Norte e Nordeste 

ou nas zonas alagadas do Pantanal. A raça 

também se encaixa perfeitamente na forte 

tendência do mercado mundial para o con-

sumo do “boi ecológico”, do “boi verde” ou 

do “boi de capim”, cujo custo de produção 

é barato. Isso porque ela está adaptada 

à facilidade de conversão alimentar de 

pastagens pobres.

RAÇA CARACU SE 
DESTACA EM MS
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R
eflorestamento é um bom 

negócio? Enquanto a per-

gunta ecoa na sede da razão 

de alguns, os menos céticos 

e mais racionais vêem um 

futuro extremamente promissor para a 

atividade que cresce tanto em área plan-

tada quanto em mercado consumidor. De 

excelente rentabilidade o refl orestamento é 

uma necessidade mundial para suprir a de-

manda de matéria prima para as indústrias 

da construção, moveleira, papel e celulose, 

siderurgia, carvão vegetal, etc. 

O Brasil é o 3º maior exportador de 

celulose do planeta - atrás do Canadá e dos 

Estados Unidos - o 17º maior exportador 

de papel, o 4º de madeira serrada e de com-

PORTAL VERDE PIONEIRA NA PRODUÇÃO DE 
MUDAS E CLONES DE EUCALIPTO NO ESTADO

pensados. Em 2006 as vendas externas de 

produtos refl orestados alcançaram algo em 

torno de US$ 5.158 bilhões, com incremen-

to de 10% em relação ao ano anterior. Há 

uma crescente demanda interna e externa 

por produtos que vêm da fl oresta plantada 

e, para atender a essa demanda, o Brasil, 

por sua extensão territorial e seu clima 

irá ocupar, também nessa área, a primeira 

colocação num curto período.

Neste contexto promissor, está o 

produtor rural que busca meios de sub-

sistência para seu negócio. Agregar outra 

atividade àquela que já desenvolve, pode 

ser a saída para os altos custos de produção 

e rentabilidade desestimulante na agro-

pecuária que não vê soluções, no curto 

prazo, enquanto políticas governamentais 

não derem subsídios aos produtores. A 

produtividade média de madeira em uma 

área plantada, fi ca entre 30 e 40 metros 

cúbicos ao ano, porém, o período mínimo 

preconizado para o colheita é de sete anos, 

com  rendimento de 200 a 300 metros 

cúbicos/ha no fi nal de cada corte.

O crescimento acelerado do setor 

revela muitas outras necessidades, entre 

as quais está o melhoramento genético e a 

produção de mudas e clones das espécies 

utilizadas para o cultivo. O engenheiro 

fl orestal Luiz da Costa Vieira Neto, de 

olho no atrativo mercado investiu nesse 

segmento do setor, que é a produção de 

mudas e clones de eucaliptos; sua empre-

sa, a Portal Verde, é uma das pioneiras 

no estado. Vieira conseguiu ver o que 

quase ninguém via ao iniciar a atividade, 

o Mato Grosso do Sul, que nas décadas 

de 70 e 80 foi importante produtor com 

500 mil hectares, é hoje o estado de maior 

interesse das grandes indústrias que de-

pendem desse sistema de manejo fl orestal, 

principalmente os de papel e celulose e 

siderurgia. Com o crescente interesse, 

a base da cadeia produtiva necessita de 

sustentação, com a produção de mudas e 

clones para aumentar num curto espaço 

de tempo a atual área que é de apenas 250 

mil hectares.

A Portal Verde coloca mensalmente 

O engenheiro fl orestal Luiz da Costa Vieira Neto, 
proprietário da empresa, revela que o eucalipto 
pode ter rendimento médio entre 75 e 130% 
superior a outros produtos do agronegócio

“É um negócio muito lucrativo, o arrendamento de pastagens  rende apenas R$ 10 reais ha/mês, o eucalipto 

quase o dobro”, ressalta Luiz Vieira. A Portal Verde investiu em estufas de alta tecnologia

A   Portal Verde  emprega  mais de 65 funcionários, 

em sua maioria mulheres

RODOVIA BR-163 - Nº 2066 • CAMPO GRANDE-MS  
FONE: 67 3393-9178 • FAX: 67 3393-7057

no solo do estado cerca de 1 milhão de 

clones de duas das principais espécies 

de eucalipto híbrido, urophila e grandis. 

A empresa oferece também assessoria 

técnica a produtores que buscam desen-

volver projetos de plantio e consórcio entre 

pecuária e o refl orestamento, ou seja, o 

sistema silvipastoril. A atual demanda 

garante retorno rápido, lucratividade e 

giro rápido de capital.
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IA EM REBANHOS DE CORTE DIMINUI CUSTOS E AUMENTA LUCROS

A
o contrário do que se pensa a Inse-

minação Artifi cial (IA) em rebanhos 

de corte é muito mais vantajosa e 

barata do que a monta natural. A afi rmação 

é do zootecnista Cristiano Leal, que destaca 

a técnica como uma grande ferramenta na 

agilização da reprodução e no melhoramento 

genético do plantel. Muito utilizada em re-

banhos de elite, a técnica é considerada pelo 

especialista altamente econômica quando 

aplicada em rebanhos de corte, valorizan-

do a produção. “Um sêmem bom, de um 

touro renomado para fi ns comerciais custa 

de R$ 10,00 R$ 15,00 a dose. Para se ter 

um touro desses na propriedade o criador 

teria que desembolsar pelo menos R$ 3,5 

mil”, compara Leal. “E a taxa de natalidade 

do procedimento é bem semelhante a da 

monta natural”, completa.

Segundo ele, a técnica é uma redutora 

de custos no sistema de reprodução. Ao 

mesmo tempo ela agiliza o processo de 

produção e aumenta a qualidade do plantel, 

já que acessa genética da melhor qualida-

de – o que proporciona, por exemplo, a 

produção de animais com características 

específi cas desejadas pelo criador. 

Fazendo um paralelo entre os dois 

sistemas, o zootecnista calcula que, além 

dos gastos com a compra de reprodutores, 

no caso da produção por monta natural, 

a cobertura de 250 fêmeas em cinco anos 

custaria R$ 22,00 por bezerro ao criador, 

mais os custos para mantença do touro, 

como medicamentos e ração.

Já na IA, esse valor cai para R$ 12,80 

por bezerro. “Além da economia, a IA traz 

também a oportunidade de acasalamento 

em raças onde o touro não conseguiriam 

cobrir à campo”, pondera, ressaltando que 

a maior vantagem não está no custo me-

nor, mas sim no resultado: bezerros mais 

qualifi cados para a produção de carne e 

mais valorizados no mercado. 

O 
JBS Friboi, líder mundial em 

carne bovina, resolveu investir 

em estratégias para colocar no 

mercado a carne orgânica – considerada 

mais saudável que a convencional pelos 

animais serem criados sem qualquer adi-

ção de hormônio sintético ou agrotóxico. 

O grupo é o único no País com linhas e 

cortes especiais provenientes de bovinos 

criados nesse sistema.

Hoje cerca de 3% da produção de carne 

in natura do Friboi é orgânica. Desses, 

em média 1% é exportado para países do 

Oriente Médio e o restante consumido no 

mercado interno brasileiro.

O percentual ainda é modesto frente a 

enorme produção do grupo, e a estimativa 

é de que até o fi nal de 2008, esse valor 

seja acrescido de 50%, embora aumentar 

a venda do segmento não seja o foco do 

projeto, segundo o gerente de marketing 

do grupo, Flávio Saldanha, que esteve em 

Campo Grande realizando palestra sobre o 

assunto durante a Semana dos Orgânicos, 

realizada pelo Mapa (Ministério da Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento). 

“Estamos investindo em divulgação 

para que o consumidor conheça um pro-

duto diferenciado. Nossa idéia com essa 

linha não é vender mais carne, e sim carne 

de melhor qualidade”, diz. A qualidade que 

o gerente se refere é verifi cada no sabor 

diferenciado, maciez e, principalmente 

nos índices de gordura, que são muito 

inferiores aos dos animais criados de forma 

convencional.

Os cortes orgânicos custam de 25% a 

30% a mais que os de gado criado sem as 

restrições impostas pelo programa orgâ-

nico. Hoje a carne colocada no mercado 

pelo grupo é proveniente de parcerias em 

Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal 

(cerca de 40%) e de Tangará da Serra, no 

Mato Grosso (cerca de 60%). 

MAIOR FRIGORÍFICO DO MUNDO INVESTE EM BOI ORGÂNICO

ULTRA-SOM EM OVINOS ACELERA PROCESSO DE 
MELHORAMENTO GENÉTICO EM MATO GROSSO DO SUL

D
epois de gerar excelentes re-

sultados no melhoramento 

bovino agora chegou a vez 

da ovinocultura se utilizar 

do ultra-som na avaliação 

de carcaças objetivando o aprimoramento 

do rebanho. A técnica, que começou a ser 

estudada no ano passado na espécie, e já 

é aplicada com sucesso.

Em bovinos a ultra-sonografi a é utiliza-

da desde 1996 em todo o Brasil, avaliando 

índices de área de olho de lombo, gordura 

e marmoreio. Já nos ovinos, Mato Grosso 

do Sul desponta na utilização da técnica, 

que foi implantada apenas em São Paulo e 

que, através dos mesmos índices verifi ca o 

rendimento de carcaça, idade para abate, 

qualidade do sabor e suculência.

De acordo com a médica-veterinária 

Liliane Suguisawa, como nos bovinos essa é 

uma técnica que chega à ovinocultura para 

acelerar e intensifi car o sistema produtivo. 

“Assim os acasalamentos serão feitos para 

gerar o produto específi co que o criador 

deseja, já que ele identifi ca os animais po-

tenciais para isso e os une – aprimorando 

o plantel”, explica. Nos ovinos, Liliane des-

taca os índices de marmoreio, que verifi ca 

a gordura dentro da carne, interferindo no 

sabor do produto. Segundo ela, a produzida 

por esses animais, a CLA (Ácido Linoléico 

Conjugado) é extremamente saudável e au-

menta o colesterol bom nos seres humanos. 

Nos animais pesquisados pelo estudo, de 

32 quilos, com idade entre 4 e 6 meses, os 

índices de marmoreio variaram entre 2,98 

e 3,22 em uma escala de referência que vai 

de zero a dez. 

Entre as raças pesquisadas estiveram 

a SRD, e os cruzamentos SRD com Texel 

e SRD com Santa Inês. Nos resultados o 

cruzamento do SRD com Texel apresentou 

melhor desempenho em dois dos três índi-

ces, de 9,66 cm2 na área de olho de lombo e 

de 2,88 milímetros na espessura de gordura. 

Já no marmoreio, a SRD se destacou, alcan-

çando 3,22 na escala de zero a dez.

Para a secretária-executiva da Câma-

ra Setorial da Ovinocaprinocultura de 

Mato Grosso do Sul, Mariana Gilberti, 

a tecnologia chega em um momento de 

crescimento da cadeia produtiva e torna-

se altamente essencial pela diversidade 

de raças encontradas no Estado. “Como 

existem muitas raças de ovinos no Mato 

Grosso do Sul, cerca de 12, o ultra-som é 

essencial para avaliar a produtividade e 

aprimorar os cruzamentos”, afi rma. 

Hoje, o rebanho Sul-Matogrossense de 

ovinos é de 600 mil animais (entre corte e 

elite, sendo maioria corte) e a atividade, até 

então tida como secundária na proprieda-

de pecuária, segundo Mariana, já chega a 

cobrir os custos da pecuária de corte em 

fazendas que possuem as duas criações. 

“A ovinocultura se consolida com mais um 

produto do agronegócio que vem agregar 

valor aos criatórios do Estado”, avalia.
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D
os 384 campograndenses 

entrevistados por uma 

pesquisa na Capital, 80% 

disseram conhecer a carne 

ovina, porém, desses, ape-

nas 36,7% afi rmaram consumir o produto. 

Esse é o refl exo da falta de organização do 

setor, que embora tenha se esforçado na 

para a melhoria quantitativa e qualitativa 

da produção, ainda não tem seu produto 

fi xado no mercado.

Segundo o empresário e mestre em 

produção e gestão de agronegócios, Ronei 

Dutra Sanches, autor da pesquisa realizada 

na Capital, o consumo da carne ovina no 

município ainda está muito associada a 

datas comemorativas, assim como outros 

tipos de carnes como, por exemplo, o peru. 

“Grande parte dos pesquisados disseram 

consumir carneiro apenas no natal, aniver-

sário, ou outras festividades”, conta.

Para ele, na pesquisa, fi cou claro que 

faltam estratégias de venda para inserir 

o produto no mercado. O levantamento 

realizado por Sanches, além de mostrar 

os números do consumo aponta ainda três 

bases de ação para tentar solucionar o ao 

menos minimizar o problema.

A primeira é a de estabelecer estratégias 

de marketing para aumentar o consumo. 

Depois é necessário melhorar a comuni-

cação, informando aos consumidores as 

propriedades e qualidades desse tipo de 

carne. E, por último, criar uma imagem 

emocional do produto, que o possa tornar 

tradicional para o consumo.

“Percebemos que o que falta é infor-

mação e a construção de uma imagem do 

produto, assim como a que existe com a 

carne bovina, que já é tradicionalmente 

consumida com regularidade pela maio-

ria da população”, explica o empresário. 

Conforme a pesquisa, dos 36,7% que 

disseram consumir algum tipo de carne 

ovina, a maioria, 52,6%, não a consome 

regularmente, assim como ocorre com a 

carne bovina.

Os maiores consumidores são do sexo 

masculino, 72,7%, embora as mulheres 

sejam as principais compradoras desse 

tipo de carne nos supermercados. Desses, 

a maioria está na faixa etária entre 18 e 

36 anos. Mas no geral, contabilizando as 

mulheres, os maiores consumidores da 

carne ovina estão entre os 31 e 40 anos 

de idade.

Rica em nutrientes e extremamente 
saborosa a carne de avestruz chega 

ao mercado Sul-Matogrossense 
e ganha o paladar daqueles que 

sempre apreciaram um bom 
churrasco bovino.

CAMPOGRANDENSES CONHECEM MAS 
NÃO CONSOMEM A CARNE DE OVINOS

A 
carne de avestruz, até então des-

conhecida pela maioria dos sul-

matogrossenses, começou a ganhar 

espaço no Estado. Em menos de três meses 

em uma churrascaria em Campo Grande, 

o consumo já aumentou de 40 para 120 

quilos por semana – o que revela a grande 

aceitação do produto por aqueles que são 

fãs de um bom churrasco bovino.

Conforme o proprietário, Edson Khalil, 

que resolveu investir pesado na propaganda 

da carne como diferencial de sua churrasca-

ria - única em Mato Grosso do Sul a servir a 

carne de avestruz - a aceitação fi cou acima 

das expectativas e rendeu ao estabeleci-

mento um aumento de 30% no movimento. 

“Primeiro as pessoas experimentavam por 

curiosidade, hoje elas já chegam e pedem”, 

explica, revelando que o segredo está no 

preparo, realizado como o da carne bovina, 

no espeto e com tempero de churrasco.

Segundo ele, os consumidores elogiam 

o sabor forte e, principalmente a riqueza 

nos aspectos nutricionais. Elogios esses 

comprovados por uma pesquisa publicada 

pela revista Avicultura Industrial, em 2006, 

que através de diversos autores confi rmou 

superioridade em textura, sabor, suculên-

cia e nutrição.

Na textura, a maciez se deve à pe-

quena quantidade de gordura saturada e 

da relação entre o colágeno e a proteína, 

que a tornam altamente digerível e de 

fácil mastigação. O baixo teor de gordura 

a torna mais suave, que, se comparada a 

cortes magros bovinos, apresenta um sabor 

muito próximo, sendo praticamente im-

perceptível a diferença, tendo como único 

diferencial o sabor ligeiramente adocicado, 

associado ao maior teor de glicose.

Já nos aspectos nutricionais, a riqueza 

em proteína se destaca, sendo de aproxi-

madamente de 28%. Também há valores 

elevados de creatina e aminoácidos, sendo 

o último essencial para função cardíaca. O 

teor médio de minerais é de 1,29% - valor 

considerado melhor se comparado, por 

exemplo, à carne de frango, que possui 

1,17%. Mas um benef ício bastante relevan-

te em relação à carne de avestruz é o baixo 

teor de gordura, de 2,8%, em média, sendo 

que 2/3 disso é gordura insaturada, de 

fácil digestão. A quantidade de colesterol 

é também uma das menores, se comparada 

à outras carnes vermelhas e brancas.

E uma outra grande vantagem da carne 

está na presença de ômega 3 e ômega 6 

– ácidos graxos essenciais no desempenho 

do metabolismo bioquímico. E, como não 

são produzidos por nosso corpo, precisam 

ser consumidos através de alimentos, como 

o peixe e a avestruz, pois desempenham 

importante papel no controle da pressão 

arterial.

Rica em nutrientes e extremamente saborosa a carne de avestruz chega 
ao mercado Sul-Matogrossense e ganha o paladar daqueles que sempre 

apreciaram um bom churrasco bovino.

CARNE DE AVESTRUZ GANHA ACEITAÇÃO EM MS
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FAZENDA 3R REALIZA 
DOIS LEILÕES DE 
QUALIDADE MÁXIMA 

O
timista, o criador Ru-

bens Catenacci, titular 

da Fazenda 3R do Mu-

nicípio de Figueirão, 

ressalta que além dos 

bons preços apontados pelo mercado 

nos últimos meses para a pecuária de 

corte, principalmente com a valorização 

do bezerro, o aprimoramento genético 

do seu rebanho deve garantir maior 

procura pelos produtos nos leilões que 

acontecem no dia 23 e 24 de julho. “Cada 

vez mais o mercado exige mercadoria 

de melhor qualidade, ou seja, o animal 

obrigatoriamente deve ser funcional, isso 

é qualidade”, afi rma Catenacci.

Além do bezerro, a Fazenda 3 R 

fi gura ainda no grupo elitista do nelore 

sul-mato-grossense e do Brasil, o que 

a torna reconhecida nacionalmente 

nos dois segmentos e, de acordo com 

Rubens Catenacci, é essa duplicidade 

profi ssional que faz a marca buscar 

com o mesma tenacidade produzir um 

bezerro de equivalência para o mercado 

de gado comercial. 

No que diz respeito à tecnologia de 

produção, os dois segmentos da 3 R se 

confundem pelo fato de que a fazenda 

não poupa recursos para transformar 

projetos em realidade, “aqui nós procu-

ramos sempre fazer bem feito, o melhor, 

não importa quanto isso custe. A ordem 

aqui é o melhor ou nada”, reforça o pe-

cuarista referenciando ao tratamento de 

elite ao seu rebanho comercial. 

Os sistemas de avaliações torna-

ram-se ferramentas obrigatórias para 

várias características produtivas. Essas 

avaliações são relevantes para as relações 

Consagrado, o Leilão Bezerros de Qualidade 
ganha mais um aliado, o Grupo Brascan

Rubens Catenacci recebeu o título de Embaixador da Capital do Bezerro 

de Qualidade e homenagens, por ser o pecuarista de maior relevância da 

pecuária camapuanense. Paranaense, Rubens adotou a cidade como a do 

seu coração, o que faz questão de deixar claro por onde passa. Foi ele quem 

deu início à referência a Camapuã como a Capital do Bezerro de Qualidade. 

Quando questionado de onde vem, responde: “Sou de Camapuã, a Capital 

do Bezerro de Qualidade”.

de compra e venda, adquirir animal que 

não tenha sido medido é correr riscos. 

Obedecendo a essa máxima, a Fazenda 

3R adotou o posicionamento de oferecer 

somente exemplares avaliados. 

Os leilões Bezerros de Qualidade 

Camapuã, que reunirá a Marca 3R, Fa-

zenda União e o Grupo Brascan, ofertará 

somente animais com essas característi-

cas, pelo que deve se consagrar como os 

melhores leilões de bezerros em médias 

e superioridade genética de Estado de 

Mato Grosso do Sul e do Brasil em toda 

a história do gado comercial. 
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FAZENDA UNIÃO REVELA-SE COMO GRANDE 
PRODUTORA DE BEZERROS DE EXCELENTE PADRÃO

C
ompetentes empresá-

rios do setor têxtil no 

estado de São Paulo, 

os irmãos Meneguel, 

detêm o mesmo sta-

tus profi ssional também no setor 

rural. A mesma visão empresarial é 

aplicada nos negócios gerados nas 

Fazendas União, divididas em duas 

unidades: em Suzanápolis/SP onde 

fi ca o gado PO e em Cassilândia/MS 

onde está o rebanho comercial. 

A equipe do Jornal Agroin esteve 

nas duas propriedades e verifi cou 

um aprimorado sistema de criação 

pecuário de alto padrão e qualidade. 

A viagem começou pelo interior de 

São Paulo, Suzanápolis, belíssima 

região com abundante fartura de 

água, às margens do Rio São José, 

fi ca a unidade de criação do gado 

PO da empresa. Pode parecer, mas 

não são exageros tais adjetivos em 

referência ao trabalho desenvolvido 

pelo grupo. Tudo é milimetrica-

mente coordenado por Carlos da 

Matta, médico veterinário, gerente 

das fazendas que há 15 anos está com 

os Meneguel; inclusive uma das re-

ceitas para o bom funcionamento do 

sistema é a valorização da equipe de 

funcionários. 

Na propriedade paulista, com mais 

de 1 mil cabeças, são desenvolvidos os 

animais superiores. O gado elite dos 

Irmãos Meneguel já obteve grandes 

conquistas, destaque para o touro En-

canto da União - fi lho do Bitello da SS 

com Saúna, matriz oriunda do criatório 

de um ícone do nelore, Torres Homem 

- que em sua carreira conquistou mais 

de cinco grandes campeonatos e, em 

2006, o título de Grande Reservado 

Campeão da Expozebu. Os investi-

mentos em melhoramento genético 

continuam, um laboratório próprio 

foi montado na fazenda paulista para 

TE e FIV e ampliou-se aquisição em  

novas linhagens e criatórios renoma-

dos como Mata Velha, Sabia, Marca 

CS, Marca OT, Unimar, Santa Nice, J. 

Galera. É essa base elite que sustenta 

geneticamente o gado comercial em 

Cassilândia no Mato Grosso do Sul.

Altamente produtiva no sistema de 

cria, a Fazenda União alcança parâme-

tros muito acima da média nacional, 

de maneira que fi ca posicionada em 

lugar de destaque entre os criadores 

de bezerros e gado comercial do Brasil. 

Cerca de 15 mil matrizes selecionadas 

de forma criteriosa convivem num 

sistema orquestral de instalações e de 

pastagens, o que faz com que fazenda 

se sobressaia produzindo machos 

e fêmeas para um mercado de alta 

exigência. A Fazenda União en-

controu ainda um grupo coeso em 

todos os sentidos, principalmente 

na qualidade. Aliou-se a Marca 3R 

e a Brascan, e juntos realizam no 

próximo dia 23 e 24 o Leilão Bezerros 

Qualidade Camapuã, onde levará 

180 bezerras de 8 meses com média 

de 220 kg e 360 machos com 240 kg, 

todos desmamados.

Nossa equipe de repórteres esteve nas duas 
fazendas do Grupo Irmãos Meneguel e revela 
que a qualidade contínua é o fundamento nos 
negócios da empresa

Encanto da União
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M
ato Grosso do Sul quer 

estimular a produção 

de frutas e ao mesmo 

tempo desenvolver a 

industrialização no se-

tor da fruticultura. A idéia foi apresentada 

esta semana pelo diretor-administrativo da 

Coopgrande, Paulo Nery, durante palestra 

na Expo MS.

Segundo Nery, esta é uma grande 

oportunidade de crescimento no setor do 

agronegócio, uma vez que o Estado importa 

cerca de 80% das frutas que consome. “Temos 

um enorme potencial, um clima propício 

à produção, logística privilegiada, além de 

água em abundância”, afi rma Nery. Dados 

da Ceasa-MS (Central de Abastecimento de 

Mato Grosso do Sul) revelam que o Estado 

no ano passado consumiu cerca de 48 mil 

toneladas de frutas. Desse montante, apenas 

6 mil toneladas, ou seja, 5,82%, foi produzido 

por fruticultores locais.

Hoje Mato Grosso do Sul produz um 

pouco de abacaxi, banana, e frutas cítricas, 

como limão e laranja, além de goiaba, mamão 

e uva, também em pequenas quantidades. 

Porém, além de importar parte da produ-

ção dessas variedades, o Estado também 

compra de outros lugares a totalidade 

consumida aqui de maçã, ameixa, pêssego, 

entre outras.

A oportunidade, conforme o diretor, está 

em aliar o aumento da produção ao mesmo 

tempo em que se implanta a industrialização 

– que tem recebido grande apoio por parte 

do governo Estadual. 

“A industrialização nos trará além da 

maior remuneração pelo produto agregado, 

o aproveitamento de frutas saudáveis que 

estão fora dos padrões estéticos (cerca de 

15% da produção que geralmente é perdida 

e que será destinada à produção de doces e 

compotas), e a geração de empregos”, res-

salta, explicando que, apenas no campo, a 

fruticultura gera de dois a cinco empregos 

diretos por hectare, fora os indiretos e os na 

própria indústria.

Mato Grosso do Sul possui, além do 

potencial ao seu favor, a representatividade 

internacional brasileira, que ocupa o terceiro 

lugar a nível mundial na produção de frutas, 

fi cando atrás apenas da Índia e China. Inves-

tir no setor da fruticultura poderia tornar o 

Estado, que hoje ocupa, de acordo com dados 

do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a e 

Estatística) o penúltimo lugar na produção 

nacional, em um dos maiores exportadores 

de frutas, doces e sucos do País.

ESTADO BUSCA DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL NA FRUTICULTURA

A 
indústria do leite de Mato Grosso 

do Sul quer que o governo do 

Estado a isente da cobrança do 

ICMS. A reivindicação foi feita pelo Silems 

(Sindicato da Indústria de Lacticínios do 

Estado de Mato Grosso do Sul) no mês 

passado e aguarda reposta do governador 

André Puccinelli, que se comprometeu em 

avaliar o caso.

Hoje, são cerca de 110 empresas que 

pleiteiam a isenção, com o objetivo de 

ganhar competitividade e gerar empregos 

no setor. Conforme o presidente do Silems, 

Edgar Pereira, a cobrança, que hoje é de 

6% nas operações internas e externas, e de 

12% na exportação de leite in natura, tem 

prejudicado o desenvolvimento industrial 

do setor lácteo no Estado. “Perdemos com-

petitividade no mercado. São Paulo, por 

exemplo, possui alíquota zero”, explica.

Mato Grosso do Sul possui ainda ou-

tros gargalos, como a logística, já que 80% 

dos produtores de leite são agricultores 

familiares, que produzem em pequenas 

quantidades e em regiões distantes – o que 

encarece ainda mais o custo à indústria. 

“Temos ainda a escassez de matéria-prima, 

que também é empecilho para o desenvol-

vimento industrial”, conta Pereira.

Para tentar amenizar o problema e 

buscar o desenvolvimento da indústria 

láctea no Estado, o sindicato propôs ao 

governador André Puccinelli, a geração de 

emprego e aumento da produção, em troca 

da isenção do ICMS, assim como já ocorre 

em São Paulo. A contrapartida envolveria 

um prazo de dois anos, em que seriam am-

pliados em 20% o número de trabalhadores 

e a produção nos laticínios.

Hoje Mato Grosso do Sul possui cerca 

de 2,5 mil trabalhadores diretos neste setor. 

A produção Estadual de leite gira em tono 

de 480 milhões de litros por ano. 

LATICÍNIOS PEDEM ISENÇÃO 
DA COBRANÇA DE ICMS

ABATE DE SUÍNOS E AVES AUMENTA

A
o contrário dos bovinos, que apre-

sentaram redução no número de 

animais abatidos neste ano, em 

relação ao mesmo período do ano passado, 

o abate de suínos e aves cresceu, conforme 

relatório divulgado pelo Mapa (Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). 

De acordo com a publicação, de janeiro a 

maio desde ano, o abate de suínos aumen-

tou 4,6%, em Mato Grosso do Sul, passando 

de 308.320 em 2007, para 323.270 animais 

em 2008.

A maior alta foi registrada no mês de 

abril, quando foram abatidos 68.563. Em 

2007, o mesmo mês registrou 58.623 ani-

mais abatidos – alta de mais de 17%. Em 

maio houve pequena queda, de cerca de 

2,5%, quando o somatório de abates foi de 

62.410 animais, contra os 64.024 do mesmo 

mês do ano passado.

Já nas aves a alta foi de 2,8% no acu-

mulado do ano. Em 2007 foram abatidas 

51.953.321 aves de janeiro a maio. Neste 

ano o número foi de 53.537.986 aves no 

mesmo período. O mês de maior abate em 

comparação com o ano passado foi o de 

abril, que neste ano registrou 11.069.704, 

contra 10.219.847 de 2007. 
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FLORES TROPICAIS: MAIS UMA ALTERNATIVA DE 
DIVERSIFICAÇÃO PARA MATO GROSSO DO SUL
A 

beleza que simboliza uma opor-

tunidade para os produtores de 

Mato Grosso do Sul. 

O homem que vive do cultivo de 

alimentos - perfi l do produtor sul-ma-

togrossense - também pode diversifi car 

a produção através do cultivo de plantas 

altamente valorizadas no mercado interna-

cional: as fl ores e folhagens tropicais. 

Foi com o objetivo de mostrar essa 

oportunidade que o Mapa (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento), 

através da SFA-MS (Superintendência 

Federal de Agricultura), trouxe ao Estado, 

pesquisadores e produtores do Pernam-

buco: pioneiro na produção de fl ores 

tropicais.

O fi scal Federal Agropecuário Narciso 

Bezerra de Freitas é um deles. Saiu de Recife 

para apresentar aos sul-matogrossenses 

a oportunidade que há por trás de tanta 

beleza. “Esse Estado tem um mercado 

enorme para ganhar porque possui ape-

nas um produtor que trabalha de forma 

comercial”, revela. 

Segundo ele, além da falta de concor-

rência mercadológica há outras vantagens 

instaladas em Mato Grosso do Sul, como 

clima propício (alta umidade e temperatu-

ras elevadas), o solo (arenoso/argiloso) e a 

água em abundância tanto para o cultivo 

natural, como para o irrigado. “Apostamos 

como municípios potenciais para o plantio 

comercial em Corumbá, Campo Grande 

e Bonito”, avalia Freitas.

Entre as possibilidades de espécies 

para o Estado estão as Helicôneas, os 

Bastões do Imperador, o Sorvete, Antúlio, 

Musas, Strelitzia, diversos tipos de folha-

gens e o abacaxi ornamental, sendo este 

último, um dos mais procurados pelos 

compradores internacionais, chegando 

a gerar de lucro mais de US$ 1 a unidade 

ao produtor.

Essa miniatura de abacaxi, além de 

valorizada, deu ao estado do Ceará o 

título de maior exportador do Brasil de 

fl ores tropicais.

Quanto a rentabilidade, o produtor An-

tônio Chagas, que apresentou seu caso de 

sucesso durante o workshop, garante: “Esta é 

uma região estratégica para a produção desse 

tipo de fl or principalmente para a venda 

interna no Brasil, uma vez que o clima do 

sul não permite a sobrevivência de espécies 

tropicais e os estados daquela região impor-

tam de outros estados grandes quantidades 

para compor arranjos”, explica. “Há ainda 

o fator ‘valorização’ desse tipo de produto. 

Um hectare de Alpínea Purpurata gera R$ 

4.596,00 de lucro por mês, enquanto que um 

mesmo hectare de banana, por exemplo, não 

passa de R$ 3 mil”, completa.

Hoje cerca de 17 estados brasileiros 

mais o Distrito Federal realizam o cultivo 

de fl ores tropicais para fi ns comerciais. 

A maioria desses estados importa a 

outros países, gerando uma renda anual 

de US$ 30 milhões - enquanto que a mo-

vimentação mundial deste setor é de US$ 

5 bilhões . A Europa é atualmente um dos 

principais compradores do Brasil.

CAMPO GRANDE TERÁ CENTRAL DE 
DISTRIBUIÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES

F
acilitar a venda de hortifru-

tigranjeiros de cerca de 300 

micro e pequenos produtores 

de Campo Grande e região. 

Esse é principal o objetivo de 

um projeto da Coop-Grande em parceria 

com a Prefeitura Municipal, que preten-

de criar uma Packing House (central de 

embalagens e comercialização) na Ca-

pital. Conforme Paulo Nery, diretor da 

Coop-Grande, hoje os micro e pequenos 

produtores enfrentam difi culdades para 

colocar seus produtos no mercado por 

conta da pouca produção e sem freqü-

ência. “Os grandes mercados preferem 

trazer cargas fechadas de outros estados 

do que garimpar vários produtores aqui 

para conseguir a quantidade que desejam, 

na regularidade necessária”, explica.

Sem conseguir vender para os su-

permercados, os produtores acabam 

deixando seus produtos nas mãos de 

atravessadores, o que gera uma renda 

baixa, uma vez que os lucros são dividi-

dos.  Com a criação da Packing House, 

os produtores receberão total assistência 

desde a lavagem e embalagem, até a co-

mercialização das frutas e verduras, que 

será realizada em um mercado específi co, 

a ser construído em um terreno já doado 

pela ADCG (Agência de Desenvolvimento 

Econômico de Campo Grande).

O local possui 10 mil metros quadra-

dos e está localizado na Avenida Coronel 

Antonino, em frente ao terminal Nova 

Bahia. A obra, que busca parceiros para 

ser edifi cada é está estimada em R$ 1,5 

milhão. E além de realizar a inclusão de 

micro e pequenos produtores no mercado, 

a Packing House também terá um papel 

social. Os alimentos que, diariamente 

forem descartados por estarem fora 

dos padrões de venda, porém dentro da 

qualidade para o consumo, serão doados 

a CPA (Central de Processamento de 

Alimentos da Prefeitura) – que distribui 

sacolões a cerca de 500 famílias carentes 

da Capital. 
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S
omente 2% de toda a produção 

agrícola no Brasil possui atual-

mente seguro contra problemas 

relacionados à natureza. Um 

mercado ainda incipiente, mas 

que começa a ganhar fôlego por conta 

do próprio aumento nos negócios e da 

importância que o segmento ganhou no 

mundo. “Ao falarmos de seguro rural, 

pensamos basicamente em clima e mer-

cado, mas, é importante fazer uma refl exão 

de um outro ponto de vista”, defi niu o reitor 

da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), José Tadeu Jorge, na abertura 

do seminário Riscos e Gestão do Seguro 

Rural no Brasio. Para ele, as seguradoras 

devem olhar para a cadeia produtiva e 

identifi car riscos também no pós-colheita, 

estendendo o seguro rural a todas as etapas 

do agronegócio, para evitar perdas e des-

perdícios da safra. 

Estas discussões foram concentra-

das no evento promovido pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), vinculada ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

que reuniu empresas seguradoras, insti-

tuições públicas, produtores e agentes do 

agronegócio, para apontar como a pesquisa 

pode colaborar nas defi nições de métodos 

quantitativos confi áveis para as avaliações 

do seguro rural. A Embrapa tem o maior 

interesse no assunto. O agronegócio gera 

37% dos empregos brasileiros. No ano 

passado, obteve R$ 59 bilhões com a ex-

portação. No panorama mundial, o Brasil 

responde por 86% das exportações de 

laranja, 39% do etanol, 40% na avicultura 

e 33% da carne. 

Porém, é na agricultura que estão os 

maiores riscos. Pelo fato de ser um produto 

biológico, a produção está sujeita aos riscos 

da natureza. Por isso, a popularização do 

seguro se torna mais importante, já que 

de todos estes números que impressionam 

estão praticamente sujeitos à sorte em 

relação ao clima. 

O negócio agrícola é composto de vári-

os setores como a indústria de defensivos 

e máquinas agrícolas, que, cada vez mais, 

dependem do sucesso do empreendedor 

rural. Se o produtor não tiver suporte 

necessário para sua sobrevivência, todo o 

sistema entra em colapso e as renegocia-

ções da dívida rural afetam todos os setores 

e a todas as pessoas, porque atingem o 

Tesouro Nacional. A última negociação 

custou R$ 7 bilhões aos cofres públicos. 

SEGURO RURAL COBRE 
APENAS 2% DA PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA DO BRASIL

A 
demanda por etanol produzido 

a partir da cana-de-açúcar vem 

aumentando a cada dia no mer-

cado mundial dos combustíveis limpos 

e renováveis. Isso porque há um grande 

interesse na sua capacidade de reduzir 

a emissão de gases causadores do efeito 

estufa e suas conseqüências danosas ao 

meio ambiente e ao planeta. 

Outro fator é o custo da matéria-prima 

para produção do álcool combustível, 

considerado baixo se comparado ao preço 

alcançado pelo barril de petróleo nas últi-

mas semanas (US$ 140 dólares).  Assim, a 

cana-de-açúcar se torna uma opção inter-

essante para o produtor rural e para o país, 

que reúne condições de área, clima e solos, 

ideais para o plantio dessa cultura.

 Nesse contexto, as discussões sobre 

a cadeia produtiva da cana-de-açúcar 

tornam-se fundamentais para informar, 

esclarecer e mobilizar todos os segmentos 

envolvidos no setor. E é por isso que nos 

dias 22 e 23 de agosto Mato Grosso do 

Sul realiza 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 par-

ceria de outras entidades. O evento acon-

tecerá no Centro de Convenções Rubens 

Gil de Camillo, em Campo Grande.

 O Canasul 2008 pretende reunir, em 

um mesmo espaço, empresários, produ-

tores rurais, investidores, profi ssionais da 

área técnica, consultores e acadêmicos de 

cursos afi ns ao setor sucro-alcooleiro. A 

proposta do evento é ampliar a discussão 

acerca do 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. 

2º CANASUL SERÁ EM AGOSTO



groina gronegócioaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 15

LEILÃO DO CORIXÃO ALCANÇA 
MÉDIAS EXPRESSIVAS

N
ovo pólo da pecuária 

no estado, a região 

norte tem suprido a 

grande procura pelo 

gado magro e pelo 

bezerro desmama. Na região está 

também boa parte do pantanal sul-

mato-grossense que, no passado, 

sofria com a venda dos seus animais 

por supostamente não atenderem 

aos padrões do mercado. 

 Hoje a história se mostra bem 

diferente a da última década, não 

há mais aquela visão discriminatória 

e as vendas estão aquecidas com 

expectativa para melhor. “Tivemos 

um crescimento de 30% no total de 

vendas neste segundo leilão num 

comparativo com o primeiro, e a 

tendência é aumentar”, diz Florên-

cio Lemos diretor do SBA - Sistema 

Brasileiro do Agronegócio - empresa 

que é proprietária de três canais seg-

mentados para o agronegócio; Canal 

do Boi, Agro Canal e Novo Canal.

Embora o remate tenha sido 

transmitido, o que não faltou foi 

comprador no recinto. Mais de 

100 pecuaristas compareceram e 

fi zeram com que houvesse uma 

disputa acirrada nos lances, isso 

fez com que a velocidade da venda 

fosse acima do normal para um 

leilão com tantas cabeças. “Quem 

veio aqui, veio para comprar! Esse 

pecuarista sabe que não pode fi car 

indeciso, e os pregões tendem ser 

mais dinâmicos”, ressalta Pantelão 

Flores da Leilofort Leilões que foi 

a responsável pela administração 

do evento.

Um dos maiores compradores da 

tarde foi o empresário paulista Charles 

Adolfo Timm, que arrematou algo em 

torno de 40% dos lotes. Adolfo Timm 

é empresário do setor alimentício em 

São Paulo capital e tem fazendas nos 

municípios de Rio Negro e Corguinho 

onde faz a recria/engorda e entrega o 

produto acabado para dois dos maiores 

frigorífi cos do país, Bertim e Friboi. 

O empresário/pecuarista diz que está 

em negociação para atender a rede de 

supermercados Carrefour, “...estamos 

fi nalizando o acerto com a rede, temos 

que atender aos padrões impostos 

por eles que buscam principalmente 

fêmeas” relata Timm. O empresário 

disse também a nossa reportagem que 

além da logística, outro fator de escolha 

para a compra do gado no Corixão foi 

a qualidade dos animais. “Em nada o 

gado daqui deixa a desejar, o padrão é o 

mesmo do gado lá de cima, a diferença 

é que minhas fazendas estão próximas 

e aqui tem quantidade”, afi rma.

Outro fator que tem chamado em 

muito a atenção são os valores médios 

alcançados nos pregões da Nhecolân-

dia. Muito próximos dos praticados no 

planalto, os produtores estão animados 

e se preparam com expectativa para os 

próximos certames. “Tem pecuarista 

solicitando a realização de pelo menos 

um leilão a cada 15 dias”, diz Carlos 

Mareco diretor da Leilofort que já 

marcou para o dia 23 de agosto, às 

12 horas, a terceira edição do Leilão 

Criadores do Corixão com cerca de 

3 mil animais comerciais. A leiloeira 

mantém site na rede mundial de com-

putadores onde você pode encontrar 

mais informações, www.leilofort.com.

br ou pelo telefone 67 2107 8989

O remate foi realizado no dia 21 junho e vendeu 
mais de 3.000 cabeças em 3 três horas e ainda 
faltou gado para suprir a alta demanda
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C
om o objetivo de auxiliar o pro-

dutor rural e também informar 

a população geral com dados de 

previsão do tempo, o Agraer (Agência 

Estadual de Desenvolvimento Agrário e 

Extensão Rural) inaugurou no último dia 

23, o Cemtec (Centro Estadual de Moni-

toramento do Tempo, Clima e Recursos 

Hídricos). O centro é o primeiro de Mato 

Grosso do Sul a oferecer prognósticos 

específi cos para o Estado.

Até então as informações obtidas eram 

do Inmet (Instituto Nacional de Meteoro-

logia) e Inpe (Instituto Nacional de Pes-

quisas Espaciais). “Verifi camos a neces-

sidade de termos algo exclusivo do nosso 

Estado, que atendesse principalmente aos 

produtores rurais, objetivando otimizar 

sua produção e nortear as tomadas de 

decisões”, disse o diretor-presidente da 

Agraer, José Antônio Roldão, ao explicar 

a real fi nalidade do Cemtec.

Através de mais de 20 estações meteo-

rológicas instaladas em todas as regiões do 

Estado, será possível monitorar o tempo 

e emitir prognósticos diários para cada 

uma delas, orientando o produtor sobre 

o melhor dia para aplicação de defensi-

vos e insumos, colheita ou plantio das 

safras. Hoje, já existem quatro estações 

meteorológicas instaladas nos municípios 

de Aquidauana, Amambaí, Cassilândia e 

São Gabriel do Oeste, outras seis insta-

ladas por meio do Inpe nos municípios 

de Campo Grande, Corumbá, Coxim, 

Jardim, Guia Lopes da Laguna e Naviraí 

e ainda 15 pertencentes ao Inmet – todas 

servindo de base para coleta de dados do 

Cemtec.

E a previsão da Agraer é de que, até o 

fi nal do ano, estejam instaladas estações 

em todos os 78 municípios de Mato 

Grosso do Sul, ampliando e dando mais 

segurança às informações de cada área do 

prognóstico. “Queremos ter informações 

precisas sobre cada município, por isso 

estamos com esse projeto de ampliar o 

número de estações”, explica Roldão.

Para avaliar os dados dessas unidades 

e emitir os prognósticos, a meteorologista 

Cátia Cristina Braga Rodrigues, respon-

sável pelo Cemtec, está montando um 

modelo meteorológico específi co para 

Mato Grosso do Sul, e para isso conta 

com o auxílio dos agricultores. “Quere-

mos ter uma proximidade grande com o 

produtor, saber sua necessidade e assim 

divulgar informações que os atendam e 

auxiliem”, pondera.

Os produtores interessados em cola-

borar com a pesquisa e também adqui-

rirem informações específi cas sobre sua 

região, segundo Cátia, podem ligar no 

Cemtec e conversar diretamente com 

ela através do telefone (67) 3365-9761, 

ou enviar e-mail para meteorologista@

ms.gov.br.

As previsões do tempo do Cemtec já 

começaram a ser divulgadas, e estão sendo 

feitas três vezes por semana, fornecendo 

dados de temperatura e umidade do ar de 

todos os dias, inclusive fi nais de semana. 

As informações podem ser acessadas no 

site www.agraer.ms.gov.br.

ESTADO TERÁ CENTRO DE MONITORAMENTO DO TEMPO

CHEGADA DE TEMPESTADES ALERTAM PRODUTOR 
PARA PREVENÇÃO CONTRA RAIOS NAS FAZENDAS

C
om o inverno chegando e a 

previsão de temporais para 

as próximas semanas em 

algumas regiões de Mato 

Grosso do Sul, o produtor 

rural precisa fi car atento a um detalhe que 

normalmente ele se lembra só depois que 

ocorrem prejuízos: a incidência de raios 

nas propriedades. 

Hoje apenas 5% das fazendas possuem 

equipamentos para evitar perdas por conta 

de descargas elétricas – número bastante 

baixo, considerando que o Estado tem 

65.619 estabelecimentos agropecuários, 

totalizando uma área de 26.449.105 hec-

tares, conforme dados do Censo Agrope-

cuário 2006, realizado pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografi a e Estatística).

A falta de pára-raios e aterramento 

nas fazendas pode acarretar perdas na 

rede elétrica, de equipamentos eletrôni-

cos e telecomunicação, além é claro, de 

animais. Atualmente a maior incidência 

desse tipo de fenômeno na área rural está 

nas regiões norte e sul de Mato Grosso do 

Sul, com ocorrência mais acentuada nos 

municípios de Ribas do Rio Pardo, Água 

Clara, Camapuã, Chapadão e também em 

Campo Grande.

Segundo o engenheiro eletricista, 

Henrique de Deus, a instalação de equi-

pamentos de proteção em conjunto com 

aterramento pode proteger contra descar-

gas elétricas em até 88% as propriedades. 

“Não existe proteção 100%, como alguns 

até prometem. Mas um trabalho bem feito, 

com a instalação de DPS (Dispositivo de 

Proteção e Supressores) e aterramento, 

previne grande parte dos danos provoca-

dos pelos raios”, explica.

A proteção envolve cercas, currais, resi-

dências, caixas d’água e antenas de torres. No 

caso dos animais à pasto, que em tempestades 

podem ser atingidos pelas descargas elétricas, 

não há proteção específi ca, conforme explica 

o engenheiro, mas como normalmente os 

animais buscam as cercas quando começam 

os temporais, o aterramento delas pode evitar 

perda de bovinos, por impedir a propagação 

do raio – que chega a ser de 5 mil metros de 

onde ele caiu.

O custo dessa proteção é muito variá-

vel. Depende de tamanho da propriedade 

e sistemas envolvidos. Em Mato Grosso do 

Sul os preços variam entre R$ 4 e R$ 30 mil 

em propriedades já construídas. “Vale res-

saltar que essa prevenção deveria ser feita 

na construção, formação da propriedade, 

nas bases ainda. Geralmente as pessoas só 

procuram isso depois que tiveram algum 

prejuízo com raios”, comenta Henrique.

Ele ainda ressalta que a prevenção, além 

de evitar futuras perdas, ainda minimiza o 

custo do prêmio de seguros, uma vez que 

as seguradoras consideram esse sistema 

na avaliação do imóvel.

Cátia Rodrigues, meteorologista do Cemtec
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O 
avanço da industrialização em 

Mato Grosso do Sul fez com 

que o Estado se preocupasse 

antecipadamente com a emissão de gases 

poluentes e buscasse alternativas para que 

nos próximos anos a emissão de gás car-

bônico seja zero. O seqüestro de carbono 

foi a opção discutida para esse problema 

entre os dias 25 e 27 de junho, durante 

o I Seminário de Seqüestro de Carbono 

de Mato Grosso do Sul, organizado pelo 

deputado Paulo Corrêa.

Propostas foram apresentadas para 

conscientização e também adesão dos 

produtores e indústrias aos projetos de 

seqüestro de carbono existentes hoje no 

Estado. “Estamos tendo vários investimen-

tos como, por exemplo, no setor de papel 

e celulose, que pode fazer compensação 

com fl orestas plantadas – atividade que 

O 
Projeto científico/

econômico Jacaré-do-

Pantanal Precoce e a 

atividade turística ao 

seu redor são atrações 

inesquecíveis para quem vai ao Panta-

nal, no Mato Grosso do Sul. Desenvol-

vendo pesquisas desde o fi nal dos anos 

80 e hoje cultivando um rebanho de 

mais de 12 mil animais (répteis), as fa-

zendas conjugadas Cacimba de Pedra-

Reino Selvagem - distantes apenas 26 

km de Miranda/MS e 226 km da capital 

sul-mato-grossense (Campo Grande) -, 

são hoje destino obrigatório, sobretudo 

de turistas europeus e asiáticos. 

Além das belezas naturais panta-

neiras o visitante pode interagir com 

os jacarés, conhecer e manipular as 

peles curtidas e curadas do animal, ter 

acesso a material explicativo sobre o 

cultivo dos répteis, informar-se sobre 

a viabilidade econômica das peles, e 

conferir toda atividade produtiva na 

propriedade. A cozinha é um detalhe 

mais seqüestra carbono atualmente no 

mundo”, explicou Corrêa. 

Outra atividade também em ascensão 

no Estado e que é potencial para o pro-

cedimento é o cultivo da cana, segundo 

o deputado. Isso porque a cultura realiza 

o seqüestro de carbono nas três fases de 

seu ciclo.

Para os produtores, como por exem-

plo, os de suínos, já existem projetos com 

biodigestores, que transforma dejetos dos 

animais em gás utilizado no aquecimento 

da água, queima em motores e irrigação 

na propriedade. E embora pareça algo in-

visível, hoje já são mais de 200 projetos do 

tipo instalados no Estado, principalmente 

nos municípios de São Gabriel do Oeste, 

Dourados, Camapuã, Jateí, Bandeirantes 

e Chapadão do Sul.

O mais interessante é que o produtor 

a parte. Os pratos a base de jacaré são 

um convite ao deleite gastronômico. Da 

carne do animal precoce só não vai para 

o prato a cabeça (utilizada, empalhada, 

como souvenir).

A fazenda conta hoje com receptivo, 

restaurante, parque aquático (piscina no 

formato de um jacaré), pomar, rendário e 

atividades de acompanhamento da lida com 

o jacaré e com o gado de corte, potencializan-

do o turismo rural em torno das atividades 

econômicas ainda consideradas principais 

(a pecuária bovina e a produção de jacarés 

precoces em cultivo). Este acompanhamento 

é feito através do Núcleo de Cultura Rural, 

ativado em dezembro de 2007 e que trabalha 

com educação rural e ecológica.

“O turismo hoje já corresponde a 

10% de nosso faturamento, contra 40% 

da exploração econômica do couro do 

jacaré e 50% da pecuária bovina de corte; 

no entanto, pelo ritmo crescente logo o 

turismo representará 30% de nossa receita”, 

garante o empresário Gerson Bueno Zahdi, 

proprietário e responsável pelo desenvol-

PROPOSTAS PARA O SEQÜESTRO DE 
CARBONO SÃO DISCUTIDAS NO ESTADO

JACARÉ PRECOCE: A NOVA VEDETE DO PANTANAL

não paga pela instalação e manutenção 

dos equipamentos em sua propriedade, e, 

depois de cinco ou sete anos, ele começa a 

ter lucros com a atividade. “Os europeus, 

os maiores compradores de créditos de 

carbono do Brasil hoje, precisavam re-

duzir em 5% a emissão de gás carbônico 

na década de 90, por isso eles destinam 

recursos para esse tipo de projeto e depois 

compram os créditos – gerando renda ao 

produtor”, explica o diretor da BasCarbon, 

Luiz Lasas.

Hoje a tonelada de carbono, mais 

ou menos 10 mil metros cúbicos de 

gás metano, custa cerca de doze euros, 

o equivalente a aproximadamente R$ 

30,00. No Brasil, já existem mais de mil 

projetos de seqüestro de carbono, prin-

cipalmente em Santa Catarina, Paraná e 

São Paulo. 

vimento da tecnologia de reprodução dos 

jacarés precoces em cultivo na fazenda 

Reino Selvagem.

Na verdade, Zahdi é o único empre-

endedor rural que desenvolve atualmente 

o cultivo do jacaré-do-Pantanal no Mato 

Grosso do Sul com devida autorização 

do Governo Federal. É também o único a 

trabalhar com jacaré-do-Pantanal Precoce 

no Mundo. Sua atividade é fruto de quase 

Dep. Paulo Corrêa, organizador da discussão dos 

projetos de sequestro de carbono na Caputal

Animais fortalecem a atividade do turismo 
rural e são exemplos de desenvolvimento 
produtivo com equilíbrio ambiental dentro do 
maior santuário ecológico brasileiro

20 anos de trabalho que hoje rende 

projeção nacional e internacional. E a 

imagem de local paradisíaco, selvagem 

e de aventura atravessou as fronteiras 

brasileiras e ecoa em boa parte da 

Europa. “Posso dizer que hoje 80% 

do meu fl uxo turístico são de euro-

peus, principalmente de países como 

Holanda, Portugal, França e Bélgica”, 

garante Zahdi.



PESQUISA DA EMBRAPA 
SELECIONA POR DNA ANIMAIS 
COM CARNE MAIS MACIA
U

m projeto desenvolvido por pes-

quisadores da Embrapa Gado de 

Corte, de Campo Grande, busca 

o melhoramento genético de bovinos 

através do DNA. A pesquisa estuda 

marcadores moleculares relacionados 

à maciez da carne em dois grupos de 

animais: os mais velhos, ou seja, as vacas 

de descarte, que hoje representam cerca 

de 50% dos abates nacionais, e em gado 

zebuíno, mais especifi camente da raça 

nelore, que historicamente possui menos 

índice de maciez que os taurinos.

Conforme o pesquisador da Embrapa 

na área de ciência da carne, Gelson Feijó, 

os marcadores moleculares estudados são 

os que envolvem um tipo de colágeno, o 

muscular termo-estável, responsável pela 

maciez da carne quando cozida. “Percebe-

mos que em um animal jovem, quando a 

carne é cozida, esse colágeno vira gelatina, 

deixando a carne macia. Mas em um animal 

mais velho, o músculo fi ca estruturado e 

não ocorre esse processo”, explica.

25% a 30% mais carcaça que o comum. 

Mas a utilização desse gene ainda requer 

pesquisa, uma vez que em conjunto com 

outros genes, ele provoca mutações no 

sistema reprodutivo.

Um exemplo desse tipo de mutação já 

foi identifi cado no gado leiteiro. Os que fo-

ram selecionados buscando agregar genes 

responsáveis pela maior produção de leite 

estão produzindo muito leite, porém, estão 

com problemas de reprodução. As vacas 

se tornaram pouco reprodutivas.

O projeto realizado hoje em Campo 

Grande envolve cerca de 800 bovinos da 

raça Nelore, sendo que de 80 a 100 já serão 

abatidos em julho para a verifi cação dos 

resultados. Também serão abatidas 40 

vacas de 6 a 8 anos. Os animais utilizados 

na seleção da pesquisa pertencem as Em-

brapas de Campo Grande-MS (25%), São 

Carlos-SP (25%), e a produtores rurais de 

Mato Grosso do Sul (50%).

Feijó acredita que realizando uma 

seleção de touros que possuam alelos 

favoráveis à maciez esse contexto possa 

mudar. “Já descobrimos um gene responsá-

vel pela maciez no processo de maturação, 

mas existe também um outro que freia 

isso – que nos zebuínos encontramos em 

maior quantidade”, conta. “Precisamos é 

trabalhar na seleção disso. Compor cruza-

mentos que sejam favoráveis, descartando 

os genes desfavoráveis”, completa.

O pesquisador ainda revela que, ao 

contrário do que se pensa, esse processo 

de seleção não é nada fora de realidade ou 

demorado. Segundo ele, com as ferramen-

tas adequadas, o procedimento pode já dar 

bons resultados à curto prazo, em cerca de 

5 anos. Para isso é necessário tecnologia 

como a de congelamento de embriões para 

a seleção dos genes.

“O futuro é a seleção genômica”, enfa-

tiza, explicando que já há muitos avanços 

nessa área, inclusive o da identifi cação 

de um gene que faz o animal produzir de 

PROJETO QUE PROPÕE ADIÇÃO DE AMIDO 
EM TRIGO PODE BENEFICIAR O ESTADO

U
m projeto de lei que tramita 

no Congresso Nacional des-

de 2006 e que agora pode ser 

sancionado pelo presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva a 

qualquer momento poderá benefi ciar pro-

dutores de mandioca de Mato Grosso do 

Sul, considerado segundo maior produtor 

do tubérculo do País.

Trata-se de uma lei que prevê a adição 

inicial de 10% de amido de mandioca à 

farinha de trigo, a serem inseridos em 

três anos nas proporções de 3%,3% e 4%, 

sequencialmente, no trigo adquirido pelo 

governo para merenda escolar e outros 

fi ns. Conforme o presidente da ABAM 

(Associação Brasileira de Produtores de 

Amido de Mandioca), Ivo Pierin Júnior, 

Mato Grosso do Sul detém hoje cerca de 

20% da produção nacional de mandioca, 

percentual esse que pode ser ampliado, 

caso haja mercado. “É uma cultura de 

fácil plantio e manejo e muito resistente. 

A Adição é uma porta que está se abrindo 

para gerarmos emprego, renda e dimi-

nuirmos a nossa dependência pelo trigo 

importado”, explica.

Hoje, o Brasil importa, em média, 70% 

da farinha de trigo que consome. Entre 

seus maiores fornecedores está a Argen-

tina. “Temos que deixar de ser reféns de 

outros países”, afi rma Júnior, explicando 

que a importação, além de nos prender a 

outros países, causa prejuízos econômicos 

e detrimento aos produtores do Brasil, já 

que mantém a sustentabilidade da ativi-

dade lá e não aqui.

A produção de trigo no Brasil tem 

caído nos últimos anos por conta da falta 

de políticas aos produtores e o encareci-

mento da atividade. Estudos realizados 

pela Embrapa (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária), afi rmam que a 

redução nas importações de trigo, a partir 

da transformação do projeto em lei, po-

derá resultar em economia estimada em 

U$ 104 milhões para o Brasil. O estudo 

evidencia também que com a aplicação 

da nova lei, serão gerados em torno de 50 

mil empregos no País.

Pesquisadores garantem que a adição 

de amido de mandioca ao trigo não trará 

diferenças tanto na textura como no sa-

bor para o consumidor. De acordo com o 

presidente da ABAM, essa mistura já foi 

feita no passado e não foi notada nenhuma 

diferença e, em alguns casos, como não 

foi passada de forma clara aos consumi-

dores, eles nem tomaram conhecimento 

da alteração.
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FEIRA DO EMPREENDEDOR SUPERA AS 
EXPECTATIVAS E RECEBE 20 MIL VISITAS

ABATE TÉCNICO AUXILIA NO MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO
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A 
Feira do Empreendedor, 

promovida pelo Sebrae/

MS, entre os dias 3 e 6 de 

julho, superou todas as 

expectativas, conforme 

informou a coordenadora do evento, 

Th aíse Coelho Calaça. O evento recebeu 

mais de 20 mil visitas e na pesquisa feita 

com os expositores, 96% deles relataram 

que o objetivo de sua participação foi 

alcançado. Os outros 4% não informaram. 

“Ou seja, não tivemos dos expositores 

respostas negativas quanto ao evento”, 

informou a coordenadora.

 O objetivo da Feira foi estimular 

novos empreendimentos e qualificar 

empresários e futuros donos de negócios. 

Foram 116 palestras e 112 ofi cinas e 

cursos dos mais diversos segmentos 

entre eles de agronegócios, econegócios, 

artesanato, dekassegui, oferecidos aos 

empreendedores.

A  Fe i r a  re ceb e u  v i s i t a s  d e 

empreendedores de 70 dos 78 municípios 

de Mato Grosso do Sul. Além das 

caravanas de Mato Grosso do Sul, futuros 

empresários do Distrito Federal e de 

Cuiabá (MT) também compareceram. 

Outro dado, demonstrado no balanço 

parcial do evento, mostrou que quem veio 

ao evento estava interessado em abrir um 

negócio ou já tem uma empresa e planeja 

amplia-la. “A Feira atendeu as nossas 

expectativas. Queríamos tanto divulgar 

o nosso produto como também buscar 

fornecedores para atender ao frigorífi co”, 

afi rmou o diretor da JS, João Esteves.

ONDE INVESTIR - A busca por 

investir melhor também levou os visitantes 

não só a cursos e palestras, como também 

à livraria. O livro mais vendido, “Grandes 

Oportunidades para Pequenos Negócios 

em MS”, é resultado de uma pesquisa feita 

pelo Sebrae/MS, que traçou o mapa de 

oportunidades em todas as regiões sul-

mato-grossenses para os interessados em 

abrir negócios ou diversifi car sua atividade 

econômica. O livro foi comercializado por 

R$ 22 e teve 40 edições vendidas.

CONFECÇÃO  A Rodada da 

Confecção reuniu 76 empresários, somou 

250 reuniões e movimentou mais de R$ 

243 mil em negócios. Na pesquisa feita 

depois da Rodada, 75% dos empresários 

que participaram do evento, respondeu 

que as reuniões superaram ou atenderam 

as expectativas e 81% apontou que já tem 

negócios a serem realizados.

Quem comprou as camisetas da Feira 

do Empreendedor, também ajudou a 

Pestalozzi, de Dourados, cidade que faz 

parte do Arranjo Produtivo Local Nova 

Costura, na região sul do Estado. Cada 

camiseta confeccionada na mini-indústria 

foi vendida por R$ 5. As camisetas podiam 

ser customizadas gratuitamente. No total, 

foram cerca de 200 peças que passaram 

por modifi cações.

A Feira do Empreendedor em MS teve 

como mote Oportunidade de Negócios e 

Responsabilidade Ambiental. A emissão de gás 

carbônico vai ser calculada e depois o carbono 

será neutralizado com o plantio de árvores no 

Pólo Empresarial Norte em Campo Grande. 

C
ompilar informações sobre ren-

dimento, sanidade e resultado do 

manejo realizado na propriedade 

faz parte de um modelo de consultoria 

existente em São Paulo e que, desde agosto 

do ano passado tem sido implantado em 

Mato Grosso do Sul – tendo avaliado cer-

ca de quatro mil animais até agora. Esse 

modelo é baseado no abate técnico de bo-

vinos, onde o gado é avaliado em critérios 

f ísicos e sanitários durante o processo de 

abate, tendo seus resultados utilizados 

como ferramenta de melhoramento na 

propriedade de onde vieram.

Conforme o consultor Bruno Pinheiro 

Tedeschi, da Igen Consultoria Pecuária, a 

avaliação de animais através do abate téc-

nico é um trabalho único no Estado, que 

visa auxiliar no aprimoramento genético 

e sanitário dos animais. “Através desse 

abate acompanhado verifi camos diversos 

índices e identifi camos também problemas 

sanitários e de manejo”, diz, explicando que 

doenças como a cistecercose e também 

hematomas não são de fácil percepção 

com os animais no pasto.

Depois dessa avaliação, o produtor, recebe 

os dados, em forma de relatórios, fotos e víde-

os e também a consultoria com técnicos que 

debaterão o que deve ser feito para solucionar 

problemas e potencializar a produção. 

“Assim verifi camos o que é preciso 

mudar na fazenda para se produzir melhor, 

conforme as necessidades do mercado”, 

resume Tedeschi. Os índices verifi cados 

acompanham os padrões nacionais já 

utilizados em classifi cação de carcaças. 

Entre eles estão: o rendimento de carcaça, 

grau de musculosidade, acabamento de 

gordura, contusões e faixa de peso.

Os padrões considerados medianos 

devem apontar rendimento de 52% a 54% 

para machos. No grau de musculosidade, 

que possui escala de 1 a 5, os animais 

satisfatórios devem apresentar entre 3 e 

4 – mesmo índice esperado para o acaba-

mento de gordura, também com escala de 

avaliação de 1 a 5. Já para as contusões, a 

escala vai de 1 a 3. “O ideal é que os animais 

não tenham contusões devido ao manejo. 

Mas o nível médio que encontramos em 

animais de boa qualidade é de apenas uma”, 

explica o consultor. Para a faixa de peso, 

o ideal é entre 17 e 18 arrobas, segundo 

os padrões do frigorífi co utilizado como 

referência.
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