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Amigos produtores,

Quando levantamos as informações e 
reportagens que iríamos apresentar neste 
informativo, focamos em apresentar ao 
produtor dados relevantes para ajudar no 
desenvolvimento de sua propriedade.

Então, caro leitor, destaco dois 
importantes temas, um é a análise do 
pesquisador da APTA, Flávio Resende, 
sobre estiagem na pecuária, trazendo 
orientações tanto para quem tem gado 
magro, como para bezerros.

O outro tema é sobre como a assistência 
técnica e gerencial, do Senar/MS, está 
mudando a realidade local dos produtores 
de Campo Grande. Veja o caso do seu 
Juarez, que com dedicação e humildade, 
absorveu o conhecimento apresentado 
pelos técnicos e hoje tem uma produção 
farta e de qualidade.

Trazemos também a lista dos cursos 
do Senar/MS do mês de julho. Lembrando 
que o conhecimento é a chave para o 
crescimento e o desenvolvimento pessoal 
e profissional. Aproveito para parabenizar 
a todos os nossos associados deste mês. 

Nos vemos na próxima edição! 
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Uma alternativa sem custos 
para uma boa rentabilidade é o 
manejo bem feito. Segundo a 
pesquisadora da Embrapa Gado 
de Corte, Mariana Pereira, um dos 
experimentos que não vinculou 
adubação e manejo adequado, 
constatou o prejuízo na casa de 
R$ 1,2 mil por hectare. Os dados 
foram apresentados por ela 
durante a passagem do Rally da 
Pecuária, no Sindicato Rural de 
Campo Grande, nesta sexta-feira 
(29).

 
“Colocávamos mais adubo, 

em uma pastagem que não tinha 
condição de responder, então 
acertar o manejo da pastagem 
pode ser o fator mais importante. 
E muitas vezes isso é possível 
fazer sem custo nenhum, apenas 
manejando a lotação do pasto, 
conseguimos ter um retorno 
melhor”, detalha a pesquisadora.

 
“Pastagem realmente é um 

fator crítico da pecuária que 
vem melhorando. O Rally da 
Pecuária mostrou os dados da 
redução de área de pastagem, 
com o aumento de produtividade 
e da produção. E é isso que vai 
acontecer, recursos escassos e 
uma disputa por oportunidades no 
uso desses recursos e, com isso, 
só vai prevalecer aquela atividade 
que compensa para o produtor”, 
completa Mariana.

 
Além das questões de manejo 

e adubação do solo, a equipe 
do Rally da Pecuária, projeto 
coordenado pelo consultor 
Mauricio Nogueira, identificou 
diversas situações em Mato 
Grosso do Sul. “Aqui temos várias 
condições diferentes de pecuária, 
com alto aporte tecnológico, com 
integração, de forma intensiva 
entre outras maneiras. Quando 
medimos os dados do Rally no 
quesito produtividade, este Estado 
está acima da média. O pecuarista 

ADUBAÇÃO DO PASTO 
SEM MANEJO ADEQUADO 
ACARRETA EM GRANDES 
PREJUÍZOS
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daqui está mais acelerado em 
relação ao todo”, destaca.

 
“Mas ai temos o caso do Pantanal, 

um bioma com fatores limitantes, 
para se colocar uma intensificação 
muito alta, que permite melhorar a 
produtividade, mas dentro de um 
limite. E a pecuária indo para um 
nível de exigência muito alto, com 
a tendência de que os preços se 
adaptem a essa produtividade de 
alta, cria-se uma dificuldade para o 
produtor pantaneiro, fazendo com 
que ele se posicione, em cadeia, em 
prol de uma valorização de mercado, 
agregar valor. O ideal seria ter uma 
marca para o boi do Pantanal , 
que chegue no mercado valendo 
mais, o que não é um trabalho fácil 
de se fazer, mas trata-se de uma 
alternativa muito interessante, 
uma vez que temos as questões do 
bioma, questões culturais junto à 
competência do produtor que está 
lá”, ressalta Nogueira.

 
O diretor do Sindicato Rural de 

Campo Grande e presidente do 
Movimento Nacional dos Produtores 
(MNP), Rafael Gratão, valoriza a 
iniciativa do Rally da Pecuária, que 
já percorreu propriedades de Nova 
Andradina, Aquidauna, Campo 
Grande e Três Lagoas, em MS. “Os 
dados do Rally da Pecuária são 
importantes para fazermos um 
raio-x do setor, verificarmos para 
onde está caminhando e de que 
maneira. Alertamos sempre que 

pequenos e grandes produtores 
precisam estar atentos a esses 
dados para saber se ele pode 
mesmo investir e se terá retorno. 
O Brasil continua patinando em 
uma crise devido ao cenário 
político, e esse é mais um motivo 
de que se deve fazer as contas, de 
quanto custa produzir e quanto o 
frigorífico está pagando por esse 
boi”, esclarece Gratão.

 
Com transmissão ao vivo 

pelo Agricultura BR, do Canal do 
Boi, o evento no Sindicato Rural 
de Campo Grande, contou com 
a participação de produtores 
rurais, representantes de classe, 
patrocinadores do Rally da 
pecuária e técnicos do setor.
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O Nelore Lion realiza no dia 28 de julho um certame com 100 touros reprodutores 
nelore e nelore mocho, no município de Rio Verde de Mato Grosso, localizado em Mato 

Grosso do Sul.
 

Essa é a única oportunidade no ano para pecuaristas de Mato Grosso do Sul adquirirem 
animais de alta qualidade e com referência de 47 anos de melhoramento genético, 

avaliados pela GenePlus e Embrapa. 
 

Realizado anualmente desde 2010, o leilão de reprodutores Nelore Lion apresenta os 
melhores reprodutores do grupo, com frete facilitado e até 24 parcelas para pagamento. 

Por uma mudança estratégica, desde o ano passado o certame é realizado em Mato 
Grosso do Sul, com animais produzindo na fazenda de Rio Verde, no Pantanal da 

Nhecolândia.  Durante o leilão também será vendido sêmen dos reprodutores. 
 

Ainda serão ofertados 500 animais de corte de convidados da região. O Leilão Lion 
acontece a partir das 14hno Retiro Oroyte. A realização é da Capitaliza Leilões e mais 
informações podem ser obtidas nos telefones (67) 3015-7400/3292-1413 ou no site 

www.capitalizaleiloes.com.br. O AgroCanal fará a transmissão do certame.

LEILÃO LION OFERTA 100 REPRODUTORES 
NELORE DIA 28 DE JULHO



IAGRO PRORROGA 
VACINAÇÃO CONTRA 
AFTOSA NO PANTANAL

A Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária 
de MS emitiu um ofício aos sindicatos rurais do estado 
informando que a Iagro – Agência Estadual de Defesa 
Sanitária Animal e Vegetal divulgou a alteração no 
calendário de vacinação contra febre aftosa – etapa 
maio, na região do Pantanal.

A medida atende o pedido da Federação diante das 
enchentes que atingiram a região. Com a mudança, os 
produtores tem até o dia 30 de julho para a vacinação do 
rebanho bovino contra a febre aftosa e até 15 de agosto 
para o registro. Em relação à Brucelose, o prazo encerra-
se no dia 15 de agosto, tanto para vacinação como para 
o registro.

EM DIA DE CAMPO, ALUNOS 
DO CURSO TÉCNICO EM 
AGRONEGÓCIO APRENDEM 
SOBRE EMPREENDEDORISMO 
PRODUÇÃO EM ESTUFAS

empreendedorismo

Foi uma verdadeira aula de empreendedorismo e 
técnicas  de produção em estufas. Assim definiram 
os 27 alunos do Curso Técnico em Agronegócio 
do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural) a aula prática realizada este sábado em uma 
propriedade localizada em Campo Grande.

Durante o dia de campo, os estudantes 
conheceram técnicas de plantio de hortaliças 
e legumes em estufas, além de práticas de 
compostagem, viram de perto o funcionamento 
do minhocário, entre outras atividades distribuídas 
nos 7 hectares do senhor Antônio Sérgio Chiquito.

“Eu tenho 23 estufas e faço o plantio escalonado 
de milho e abobrinha, além da vermicompostagem. 
Eu recebo o conteúdo ruminal do um frigorífico e 
possuo a licença ambiental para isso. Em relação  
à venda da matéria orgânica, tem tido muita 
demanda devido à qualidade do produto”, afirmou. 
Com o minhocário, segundo Chiquinho, o lucro tem 
ultrapassado 50%. 

Acompanhados pela professora, Natália Araujo, 
o grupo tirou as dúvidas sobre o cultivo de pepino, 
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de pimentão. “Com esse sistema de 
irrigação e estufa, o senhor Chiquinho 
produz o ano inteiro e tem um ciclo menor, 
conseguindo vantagens financeiras e boa 
qualidade produtiva”.

Depoimentos dos alunos - Para Patrícia 
Monteira, que já é formada em técnica 
agropecuária, a aula foi proveitosa. “Todo 
aprendizado é ótimo.  Para mim foi uma 
novidade aprender sobre a parte de 
nutrientes das hortaliças”, salientou.

 O professor de educação física, Kelson 
Nogueira, a aula  despertou a vontade de 
aprender mais sobre a agricultura familiar. 
“A visita técnica foi de muita valia para 
compreender o processo produtivo”.
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vazio sanitário

O vazio sanitário começou 
oficialmente em Mato Grosso do 
Sul no dia 15 de junho e até 15 de 
setembro, agricultores não podem 
cultivar soja em suas propriedades. 
A resolução do Governo do Estado é 
uma medida sanitária para prevenir 
a ocorrência de focos de ferrugem 
asiática e outras doenças.

De acordo com o Consórcio 
Antiferrugem, da Embrapa, na safra 
2017/18 foram contabilizados 114 
focos da doença em Mato Grosso 
do Sul, com aumento de 78% em 
relação à temporada anterior, de 64 
ocorrências.

Além de não plantar o grão, os 
produtores devem eliminar todas as 
plantas voluntárias – conhecidas 
como guaxas ou tigueras – nas 
propriedades, seja por meio de 
processos mecânicos ou químicos, e 
antes de plantar ele deve ficar atento 
ao prazo de cadastramento das áreas 
onde será feito o cultivo da soja.

Esse cadastro é obrigatório e 

os dados recebidos são mantidos 
no banco de informações da Iagro 
servindo de base para identificar 
o total de área plantada, prevenir 
os agricultores vizinhos quando 
houver foco da ferrugem por meio 
de alerta sanitário, além de facilitar 
as atividades da equipe da Agência 
Estadual de Defesa Sanitária 
Animal e Vegetal (Iagro), órgão 
vinculado a Semagro (Secretaria de 
Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar).

O descumprimento das normas 
do vazio, de acordo com a Lei, pode 
implicar em autuação da Iagro e multa 
de até mil UFRMS, que é a Unidade 
Fiscal Estadual de Referência de 
Mato Grosso do Sul. A unidade teve 
seu valor estabelecido para o mês de 
junho em R$ R$ 24,66.

Para sanar quaisquer dúvidas a 
Iagro coloca à disposição do produtor 
o telefone 0800 647 2788.

Fonte: Semagro
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VAZIO SANITÁRIO 
PARA PRODUTORES 
DE SOJA SEGUE ATÉ 
15 DE SETEMBRO 
EM MS
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 Touros da safra 2016 em centrais 
  
Representantes das principais centrais de coleta do País estiveram neste mês 
na Fazenda Canaã, propriedade da Genética Aditiva, em Terenos (MS), com o 
objetivo de escolher novos reprodutores para integrar as suas baterias. Como 
resultado, 16 touros foram contratados pela CRV Lagoa, ABS Pecplan, Semex, 
Alta Genetics e Select Sires, que logo entrarão em coleta, oferecendo ao 
mercado de todo o País a genética de qualidade da empresa, que trabalha na 
seleção de Nelore há mais de 30 anos. 
  
Todos os touros selecionados são precoces e entraram em puberdade entre 
11,27 e 15 meses de idade. E três deles – REM Futuro FIV (Caballero x Vokolo), 
REM F22 FIV (Armador x Backup) e REM Fantástico (Vokolo x Sagres) 
são candidatos ao Programa de Reprodução Programada (RP) da Associação 
Nacional de Criadores e Pesquisadores – ANCP, Teste de Progênie de Touros 
Jovens que tem como objetivo disseminar o sêmen de machos jovens 
geneticamente superiores e com biótipo interessante para o maior número de 
rebanhos possível. Atualmente, a Genética Aditiva contabiliza mais de 40 touros 
em centrais. 
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PESQUISADOR 
CIENTÍFICO 
APRESENTA 
FERRAMENTAS 
PARA 
MANUTENÇÃO 
PECUÁRIA 
NA ÉPOCA DE 
ESTIAGEM

Para o pesquisador científico 
da APTA, Flávio Dutra de Resende, 
é possível passar pelo período de 
estiagem com impactos reduzidos 
em relação aos efeitos do rebanho 
bovino, caso o produtor rural invista em 
planejamento. “ Todo pecuarista sabe: 
¨Todo ano tem seca, e às vezes geada¨. 
Nesta época é comum os animais 
manterem ou, na maioria das vezes, 
perderem peso.  Para contornar esta 
situação os pecuaristas podem tomar 
algumas providências dependendo da 
categoria animal”.

 
Segundo o especialista, para quem 

possui boi magro, uma possível 
alternativa é confinar os animais em 
confinamento próprio ou boitel ou 
terminar os animais a pasto. “Utilizando 
o chamado confinamento a pasto onde 
os animais recebem o correspondente 
em ração equivalente ao que ele 
receberia no confinamento, os animais 
podem chegar a 2% do peso vivo em 
ração”.

 
Na avaliação de Resende, para que tal 

orientação funcione o pecuarista deve 
procurar um técnico especializado no 
assunto ou a sua empresa parceira de 
nutrição animal onde ele pode comprar 
o núcleo e fazer a ração na própria 
fazenda. “Com isso ele consegue 
abater os animais com ganhos de peso 

semelhantes aos do confinamento 
convencional, evitando o prejuízo da 
perda de peso dos animais”.

 
Vale ressaltar que para terminar 

os animais a pasto é necessário ter 
pasto com boa ¨macega e para isso, 
o planejamento precisa começar no 
período das águas onde o manejo de 
vedação de algumas áreas da fazenda 
permite estocar forragem para ser 
utilizada na época da seca.

 
Agora para o produtor que está 

desmamando a bezerrada ou mesmo 
comprando bezerros, a melhor 
alternativa seria trabalhar com 
suplementação dos animais, utilizando 
proteinados (com consumo aproximado 
de 0,2 kg/cabeça dia) e ou mesmo 
proteico/energéticos com consumo 
variando de 0,5 a 1,0 kg/cabeça/dia.

 
“Neste caso o sucesso dependerá de 

uma boa oferta de pasto, principalmente 
aqueles com maior proporção de 
folhas. O produtor rural deve mesclar 
na fazenda pastagens que produzam 
mais no período das águas como 
tanzânia, mombaça, dentre outros e 
trabalhar com espécies forrageiras 
que permitem um maior acúmulo de 
folhas para serem vedadas e utilizadas 
no período da seca, como braquiarão e 
outras”, acrescenta.

pecuária na estiagem
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 O planejamento é fundamental, uma 
vez que um bom manejo das pastagens no 
período das águas que preconizem uma 
sobra de pasto para o período da seca. O 
planejamento forrageiro da fazenda tem que 
ser pensado para o ano todo, levando em 
consideração a lotação a ser utilizada nos 
diferentes meses do ano.

 
Na meta de reduzir preços, o pecuarista 

também deve, segundo especialista, 
utilizar outras formas de volumoso tais 
como as silagens (milho/sorgo/capim, 
etc...) e ou capineiras tais como cana de 
açúcar. “Assim como para os bois magros, 
pode lançar mão do confi namento, para os 
bezerros recém desmamados pode utilizar 
a técnica conhecida como confi namento 
de sequestro que consiste em fechar os 
bezerros e alimentá-los no cocho e, assim 
que as pastagens tiverem uma boa rebrota 
no período das águas, voltar os animais para 
o pasto. Essa técnica permite fazer com 
que a bezerrada ganhe peso e assim não 
atrase a idade de abate, porém chamamos 
atenção para que a operação tenha um 
acompanhamento técnico permitindo bons 
resultados econômicos”.

Na Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (APTA) em Colina/SP, 
é desenvolvido o sistema de produção 
conhecido como Boi 777 trabalhamos 
com todas estas técnicas citadas. No  dia 
15/08/2018, a instituição realizará um dia 
de campo e os interessados poderão se 
inscrever através dos site www.beefday.com.
br 

      
“Lançamos um livro denominado 

¨Entendendo o conceito Boi 777¨ onde 
explicamos mais detalhadamente 
as diferentes estratégias a serem 
utilizadas nas fases de cria, recria e 
engorda a pasto e confi namento. Os 
interessados poderão adquirir o livro 
através da loja virtual Livroboi777.
lojavirtualnuvem.com.br”, fi naliza o 
pesquisador.



milho

A Aprosoja/MS – 
Associação dos Produtores 
de Soja de Mato Grosso do Sul 
realizou, nessa segunda-feira 
(25), o Lançamento Estadual 
da Colheita de Milho 2ª safra, 
em Jaraguari, município 
localizado a 32 quilômetros 
de Campo Grande.

Durante o evento, realizado 
na Fazenda Campo Grande, o 
presidente da Aprosoja/MS 
anunciou que Mato Grosso 
do Sul colherá cerca de 7 
milhões de toneladas de 
milho. “Em relação à safra 
anterior, quando a colheita 
atingiu 9,8 milhões de 
toneladas, a queda é de 29%. 
Esta diminuição é resultado 
da estiagem que atingiu, 
principalmente, a região Sul 
do estado”.

“Viemos da melhor 2ª safra 
de milho, com uma esperança 
de repetir o desempenho. 
Mas neste ano, as condições 
climáticas atrapalharam 
nossa produtividade”, 
acrescentou Schmaedecke.

Apesar da redução na 
safra, o diretor-tesoureiro 
do Sistema Famasul, Luis 
Alberto Moraes Novaes, falou 
do desempenho obtido pelo 
agro em Mato Grosso do Sul. 
“Não teríamos esse ambiente 
para o avanço da agricultura 

senão fosse a pesquisa e 
o trabalho da comunidade 
de cientifica, somatório das 
ações desenvolvidas pelas 
duas fundações e pelas três 
Embrapas existentes no 
estado. O nosso ambiente 
institucional é exemplo para 
o Brasil”

O senador, Waldemir 
Moka, saliento que Mato 
Grosso do Sul é referência 
em agricultura e pecuária. “O 
produtor é quem faz a riqueza 
desse País. O agro é a nossa 
locomotiva que gera renda e 
emprego”.

Em recepção aos técnicos, 
pesquisadores e analistas 
presentes, o proprietário da 
Fazenda Campo Grande, Luis 
Kohl, acrescentou: “Estou 
feliz por receber grandes 
personalidades do agro aqui. 
Dificilmente consegue reunir 
tantos especialistas em 
uma propriedade. Aqui, onde 
pegou a chuva, colhemos 
uma média de 90 quilos 
por hectare”, comemorou o 
produtor.

O superintendente 
da Semagro, Rogério 
Beretta, falou do trabalho 
desenvolvido pelo produtor 
diante das adversidades 
climáticas. “O empreendedor 
é aquele que corre risco e 

esse é o produtor rural sul-
mato-grossense”.

Safra 2017/18 - De acordo 
com os dados anunciados 
pela Aprosoja/MS, a área 
plantada caiu 8,2%, saindo 
de 1,852 milhão de hectares 
para 1,7 milhão de hectares. A 
produtividade média recuou 
de 88,3 sacas para 68 sacas 
por hectare.

Se por um lado o volume 
produzido caiu, por outro 
o nível de comercialização 
elevou, saindo de 16,5% 
as safra 2016/17 para 
31% na atual temporada. 
“Até o momento, 2,15 
milhões de toneladas foram 
comercializadas”, afirmou o 
presidente da Aprosoja/MS.

Participaram também do 
evento, o diretor técnico do 
Sistema Famasul, Renato 
Roscoe; gerente geral do 
Banco do Brasil, André 
Risseto; o chefe-adjunto da 
Embrapa Agropecuária Oeste, 
Harley Nonato de Oliveira; o 
presidente da Fundação MS, 
Luciano Muzzi Mendes; o 
vice-presidente da Aprosoja/
MS, André Dolbaschi, o diretor 
Sindicato Rural de Ponta 
Porã, Jean Pierre e o gerente 
de defesa sanitária vegetal da 
Iagro, Felix Castro.
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Durante o Lançamento Estadual da Colheita, 
lideranças rurais falaram das principais ações do 
setor produtivo

COLHEITA DO MILHO 
EM MS DEVE ATINGIR 
CERCA DE 7 MILHÕES 
DE TONELADAS

www.estanciasantahelena.com.br
(67) 99972.4313 | (67) 99667.4313



Localizada no município de Campo Grande 
(MS), a Estância Santa Helena tornou-se 
a principal referência em venda de GADO 
LEITEIRO no estado, com aproximadamente 
20.000 animais comercializados nos últimos 
anos, a paixão pelo gado leiteiro permitiu 
que este projeto familiar fosse estruturado 
e solidificado, buscando como principais 
diferenciais a QUALIDADE dos animais 
ofertados, a EXCELÊNCIA no atendimento e 
relacionamento com o cliente, colaboradores 
e parceiros. Trabalhamos em harmonia 
com o meio ambiente, contribuindo para o 
desenvolvimento da pecuária.

Já promovemos mais de 30o Feirões de 
Vacas Leiteiras, que é uma maneira inovadora 
de ofertar, um mecanismo para facilitar a 
aquisição de animais com confiabilidade, 
comodidade e facilidade de pagamento, onde 
os animais podem ser adquiridos através de 

recursos de financiamento bancário, ou com 
recursos próprios contando com o pagamento 
parcelado oferecida pela própria Estância 
Santa Helena, na prática, o feirão é colocar 
à disposição, nos currais, vacas produzindo, 
amojadas, bezerras, novilhas e também 
touros de diversas raças leiteiras, a preço 
fixo e distribuídos em lotes, diferente de um 
leilão, pois nesta modalidade proporcionamos 
ao cliente o tempo necessário para a 
escolha certa dos animais conforme a sua 
necessidade, além de darmos toda assessoria 
na sua compra!

Estamos de porteiras abertas para os 
amigos, clientes, parceiros e fornecedores 
que desejam nos visitar e conhecer de perto 
todo nosso trabalho ou comprar animais 
com qualidade, garantia e facilidades de 
pagamento.

COM 20 MIL ANIMAIS COMERCIALIZADOS EM 1 ANO,
 ESTÂNCIA SANTA HELENA É REFERÊNCIA NACIONAL

INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 11INFORMATIVO OFICIAL SINDICATO RURAL 13

www.estanciasantahelena.com.br
(67) 99972.4313 | (67) 99667.4313



PROGRAME-SE: 
CAMPO GRANDE 
EXPO

A primeira edição 
acontece de 16 a 20 
de julho, no Terra 
Nova Eventos 

Inovação, ciência e 
tecnologia. Características 
da mais jovem feira de 
agronegócios do Centro-
Oeste, a Campo Grande Expo. 
A primeira edição acontece de 
16 a 20 de julho, na capital sul-
mato-grossense, no Terra Nova 
Eventos.

De acordo com a idealizadora 
do evento, a empreendedora 
Alessandra Piano, da Certfica 
Agro, a feira segue o padrão 
dos maiores eventos nacionais 
do agronegócio, a exemplo da 
Agrishow. “O intuito é priorizar 
a participação e o envolvimento 
direto dos produtores rurais na 
difusão de novas tecnologias 
e nos negócios gerados no 
evento”, explica.

A Campo Grande Expo 
conta com importantes 
patrocinadores, como Caixa 
Econômica, Yara, Germisul e 
Senar/MS, além de instituições 
públicas e privadas que 
confirmaram apoio e presença 
institucional. O evento reúne 
fabricantes de máquinas, 
implementos, insumos e 
serviços para a agricultura e 
pecuária, além de promover a 
realização de cursos, palestras 
e workhops. No total, serão 80 
estandes com lançamentos da 
mais alta tecnologia mundial. 



Quando o senhor Juarez foi convidado 
para a primeira reunião de mobilização do 
Hortifruti Legal, programa de Assistência 
Técnica e Gerencial, do Senar/MS, o 
que ele não imaginava é que veria sua 
produção aumentar e sua qualidade de 
vida melhorar.

 
Em sua propriedade, localizada em 

Campo Grande, saída para Sidrolândia, 
com um hectare, onde antes se via uma 
produção irregular e com quantidade 
escassa, pode-se ver hoje um mar verde, 
composto por alface, rúcula, coentro, 
salsa, almeirão e agrião. “Com o ATeG, 
aprendi a plantar, a não perder a produção, 
a administrar. O técnico de campo, Victor 
Almeida, me ensinou tanto a diminuir o 
uso do adubo como de [agua nas lavouras, 
com isso economizei muito e  meu produto 
melhor ficou valorizado no mercado”.

 
Citado pelo produtor, Victor afirma que 

a experiência no grupo de Campo Grande 
proporcionou resultados satisfatórios. “O 
fato que mais me chamou atenção é o de 
produtores tradicionais se interessarem 
pelo trabalho do Senar. Eles fizeram o curso 
(NCR), gostaram e já estão aplicando na 
propriedade”, destaca o agrônomo.

 
Independente do porte, os produtores 

apresentavam diferentes níveis de 
obstáculos. “Mesmos os maiores 
produtores tinham dificuldades na questão 

COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
E GERENCIAL DO SENAR/MS, 
PRODUTORES RURAIS DE CAMPO 
GRANDE TÊM OBTIDO ÊXITO COM 
PRODUÇÃO DE HORTIFRÚTI

produção 
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técnica e gerencial. Usavam 
insumos demais e não conseguiam 
o resultado esperado”, explicou o 
técnico de campo: “Uma das ações 
que fi zemos que já deu resultado 
é a redução na quantidade de 
fertilizantes aplicado, chegando 
casos até de 80% e melhorando a 
produtividade”.

 
Para o supervisor do ATeG, 

Victor Almeida, o grupo da Capital 
é composto por vários tipo de 
agricultores, de vários portes e de 
realidades diferentes. “Atendemos 
16 produtores do entorno de 
Campo Grande, num raio de 15 a 20 
quilômetros, além dos produtores 
de Rochedo. O que eu acho muito 
interessante é que é um grupo 
heterogêneo, com pessoas que 
tem mais de 20 anos de mercado 
ou por quem iniciou recentemente 
na atividade. Percebemos que o 
produtor quer fazer gestão da sua 
propriedade e que precisa e quer 
informação”

 
Na região, um dos principais 

problemas era o curso com 
fertilizantes. “Eles não trabalhavam 
com análise de solo. Agora, 

com essa informação, ele usa a 
quantidade certa de nutrientes. 
Isso aumenta sua produção e, 
consequentemente, eleva o custo”

 
Segundo o supervisor, o produtor 

aprender a fazer o escalonamento 
de produção. “Com isso, ele atende 
seu mercado demandante”.

 A potencialidade do segmento 
citado é a demanda por hortaliças e 
frutas, como afi rma, o coordenador 
da vertente, Dorly PAvei. “Em 
Mato Grosso do Sul, 80% do que é 
consumido aqui advém de outros 
estados. Mais que uma atividade 
secundária, a hortifruticultura 
pode se consolidar como fonte 
de renda principal de qualquer 
propriedade”.

 
Atualmente são atendidos 16 

produtores em Campo Grande e 
Rochedo, desde abril de 2018. Os 
produtores estão realizando seus 
planejamentos para organizar 
a escala de produção. Até o 
momento foram comercializados 
48.834 kg de pepino, abobrinha, 
tomate, alface, rabanete, couve e 
jiló.
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Arando, roçando, transportando 
implementos, ração, sementes, a 
versatilidade dos tratores da série 5000 
da John Deere é extraordinária. Muito 
procurado pelos pecuaristas, ideal para 
os pequenos e médios produtores e 
necessário em grandes propriedades ou 
na agricultura empresarial.

A grande vantagem da linha 5000 é 
o custo benefício, sendo o trator mais 
econômico nas operações diárias. O 
custo de manutenção é muito menor do 
que de outras marcas, pois enquanto 
nelas a primeira revisão deve ser feita 
com 500 horas/trabalho, na linha 5000 
a primeira revisão é feita somente com 

1.500 horas/trabalho. Ou seja, três vezes 
mais economia!

Tecnologia alinhada a economia é o 
que motivou o empresário Ricardo Nassif, 
de Campo Grande. Ricardo é sócio-diretor 
da Ambient Refl orestadora, conta que 
os tratores são usados desde o preparo 
da terra, como roçagem e tombamento, 
na plantação de mudas, no transporte 
e aplicação de defensivos e insumos. 
“Os tratores têm um consumo baixo e 
exige pouca manutenção, vantagens 
incontestáveis. Por isso escolhemos esta 
linha”, afi rma Ricardo, demonstrando 
extrema confi ança nas máquinas da John 
Deere.

SÉRIE DE TRATORES 5000 DEMONSTRA 
VERSATILIDADE NO CAMPO
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c o t a ç õ e s  e  i n f o r m a t i v o

MERCADO AGROPECUÁRIO 

MERCADO BOVINO – R$ / @

Boi Gordo – Campo Grande – à vista - 129
Vaca Gorda – Campo  Grande – à vista  - 120
Fonte: Scot Consultoriat
 
MERCADO FUTURO – BM&F BOVESPA
Vencimento – R$ /@ - Variação (%)
 
Jul-18  144,50              -0,30
Ago-18  146,70             -0,05
Set-18   148,45             -0,10
 
 
BOI GORDO – MERCADO FÍSICO
Data – 30/07
à vista – 129
Prazo / 30 dias – 130
Fonte: Scot Consultoria
 
GRÃOS / CAMPO GRANDE
Preço pago ao produtor
Soja – saca de 60 quilos – R$ 70
Milho – saca de 60 quilos – R$ 27

Fonte Scot Consultoria 

Mão de obra e serviços SALÁRIO MÍNIMO RURAL: R$ 1.061,91

BOLETIM INFORMATIVO | Julho 2018

1.061,91
1.061,91

1.061,91



Agenda de Cursos
C A M P O  G R A N D E

C O R G U I N H O

R O C H E D O

PRODUÇÃO DE BISCOITOS, BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS 

PRODUÇÃO DE PÃES E SALGADOS

PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL

PRODUÇÃO DE BISCOITOS, BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS 

PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

2/7 a 4/7 - 24h

3/7 a 5/7 - 24h

26/7 a 27/7 - 16h

19/7 a 20/7 - 24h

24/7 a 25/7 - 16h
23/7 a 27/7 - 40h

Aniversariantes

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL

ADESTRAMENTO DE EQUINOS (REDEAS)

NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

ARTES EM TECIDO: TÉCNICA DE ENVELHECIMENTO (PANO ASSADO)

MANEJO BÁSICO DE BOVINOS DE LEITE

UTILIZAÇÃO DE DRONES COMO TECNOLOGIA DE PRECISÃO

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL

LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PROPRIEDADES RURAIS

3/7 a 6/7 - 32h

11/7 a 13/7 - 24h

2/7 a 6/7 - 40h

13/7 - 8h

23/7 - 8h

12/7 a 14/7 - 24h

19/7 a 20/7 - 16h

18/7 a 20/7 - 24h

5/7 a 6/7 - 16h

ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS (MILHO E SOJA)

Abadio Alves Costa
Ademir Garcia Da Silva
Alfredo Vilela Dias
Amarildo Brussamarello
Anajo Costa Metello E Irma
Antonio De Sousa Borges
Antonio Souza De Oliveira
Antonio Victor De Rezende
Arao Antonio Moraes
Celso Massaschi Inouye
Claudio Henrique Vianna Stuhrk
Cleber Silva Pache
Cleide Moroz Leite E Joel Rodrigues Leite 
Djalma Ferreira De Rezende
Eda Pereira De Castro
Eduardo Coim Martim
Eduardo Correa Riedel
Elci Maciel Teixeira 
Espolio De Leonardo Oliveira De Rezende 
Espolio De Nildo De Carvalho 
Etalivio Pereira Martins Neto
Eustaquio Jeovan De Figueiredo
Gabriel Medina
Geroni Werhoiser De Oliveira E Outros
Helena Britto Bachi De Araujo

10/07
27/07
04/07
10/07
10/07
24/07
12/07
21/07
28/07
28/07
18/07
13/07
30/07
21/07
13/07
06/07
05/07
17/07
18/07
12/07
07/07
27/07
10/07
12/07
31/07

29/07
03/07
18/07
16/07
31/07
16/07
28/07
14/07
02/07
01/07
25/07
18/07
21/07
16/07
12/07
17/07
07/07
07/07
06/07
19/07
31/07
29/07
25/07
30/07

Jose Armando Cerqueira Amado
Jose De Oliveira
Jose Rodrigues Pereira E Irmaos
Jose Vieira Heusi Da Silva
Ledir Marques Pedrosa
Luiz Carlos Ferreira Gomes
Manoel Goes Pache
Marcelo Poy Frainer
Marco Antonio De O Nantes
Marcos Guilherme Schwarzbach
Maura Maria Ferreira Correa
Nelson Dias De Almeida
Nelson Duarte Do Prado
Oswaldo Jorge Bispo
Regina Helena Scavone
Renato Prado Medrado
Roberto Ricardo Machado Goncalves
Salma Salomao Saigali
Tereza C.correa Da Costa Dias
Tulio Fernandes Vieira
Urania Motti Gate
Victorino Martos Caetano Fonseca 
Waldo Barbosa De Menezes
Zuldivar A. Denari/ Bruno E Caio


