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Caros produtores. 

Diante de tantas situações difíceis, em um 
momento que a pecuária de corte vive uma 
das maiores crises, novamente o pecuarista 
se torna refém das irresponsabilidades que 
vem ocorrendo ao longo desses últimos 
meses. O cenário prova cada vez mais que 
a união representa o grande fortalecimento 
para mudar este cenário.

Neste informativo de julho trazemos 
pautas positivas, a primeira referente 
a redução da alíquota do ICMS para as 
negociações de gado em pé, anunciada pelo 
Governo de Mato Grosso do Sul, trazendo 
competitividade do setor afetado tanto pelo 
cenário político e econômico como pela 
chegada do período da estiagem que afeta a 
produtividade pecuária.

A segunda medida também referente ao 
ICMS, adia em 15 dias o prazo do pagamento 
do tributo. É um fôlego para quem precisa 
vender, fazer caixa e pagar o imposto. É a 
prova de confiança que precisávamos.

As duas demandas respondem a 
solicitações feitas pelos produtores rurais. 
Sendo assim uma conquista importante.

Além destas pautas você vai poder ver 
aqui, neste material jornalístico, como o 
Programa Mais Inovação, desenvolvido pelo 
Senar/MS tem melhorado a realidade local, 
com tecnologia e sustentabilidade.

Outro tema que pode ser lido aqui é o que 
um profissional especializado fala sobre 
suplementação animal na época de seca.

Em destaque também, a colheita do milho 
em nosso Estado e as orientações do vazio 
sanitário. Confira e acompanhe nossas 
redes sociais e site para ficar sempre bem 
informado.

Em agosto, estaremos de volta. 
Até lá!
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Setor produtivo consegue com Governo de 
MS diminuição da alíquota do ICMS para 
gado em pé
por Famasul com Agro A

Diante da atual situação do setor 
pecuário de Mato Grosso do Sul, a Famasul 
– Federação da Agricultura e Pecuária de 
MS, Acrissul, MNP – Movimento Nacional 
dos Produtores e a Associação Sul-mato-
grossense Novilho Precoce solicitaram ao 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
medidas para estimular a venda de gado 
em pé, prontos para abate.

“Solicitamos a diminuição da alíquota 
dos atuais 12% para 7%. Avaliamos 
que essa queda do imposto pago em 
transações interestaduais para animais 
vivos poderá aumentar a competitividade 
e reduzir os impactos do atual cenário 
econômico”, destacou o presidente do 
Sistema Famasul, Mauricio Saito.  A 
medida anunciada começa a valer a partir 
do dia 1º de julho.

Para Saito, essa demanda auxiliará 
o setor que vivencia uma questão 
conjuntural de diminuição de consumo 
per capita de carne bovina, entre outros 
fatores.

“Em nosso Estado, um único grupo 
empresarial, que responde por 45% dos 
abates, optou pelo pagamento somente a 
prazo, opção não aceita pelos produtores 

sul-mato-grossenses. Em razão disso, 
as vendas ficam retraídas e provocam 
o aumento do volume de gado pronto 
no pasto. Com esse pedido, além de 
possibilitar o melhor escoamento do 
produto acabado, acreditamos no aumento 
da arrecadação por parte do Estado de 
Mato Grosso do Sul.”

A demanda proposta pelo setor 
produtivo foi acatada pelo Governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul, inicialmente, 
para o período de 90 dias.

De acordo com o presidente do 
Movimento Nacional de Produtores 
(MNP) e diretor do Sindicato Rural de 
Campo Grande, Rafael Gratão, a medida 
vem ao encontro das necessidades dos 
produtores rurais de MS. “Com a chegada 
do inverno há uma diminuição na oferta 
de alimento aos animais, potencializando 
os prejuízos da permanência de animais 
acabados no pasto”, explica Gratão.

Para o presidente do Sindicato Rural de 
Campo Grande, Ruy Fachini, a diminuição 
do ICMS trás novas perspectivas aos 
pecuaristas. “Isso diminui os impactos 
negativos aos pecuaristas e traz mais 
segurança para atividade”, finaliza.
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Iniciada a colheita do milho em 
todas as regiões de Mato Grosso do 
Sul, as perspectivas apresentadas pela 
Associação dos Produtores de Soja 
de Milho – Aprosoja/MS são de altas 
produtividades. Os números levam em 
consideração os dados apresentados 
pelo Sistema de Informação Geográfica 
do Agronegócio - Siga.

A estimativa ao final da colheita 
é que as máquinas percorram 1,8 
milhão de hectares, retirando das 
lavouras o volume de 9,180 milhões de 
toneladas, e uma produtividade média 
de 85 sacas por hectare, número 45,5% 
superior ao alcançado na 2ª safra do 
ano passado,quando houve quebra na 
produção de milho, devido questões 
climáticas. 

De um modo geral, as condições 
climáticas continuam favoráveis e boa 
parte das lavouras já em fase de colheita. 
Pragas, doenças e plantas daninhas 
foram controladas.

Região Centro

Municípios: Campo Grande, Nova 
Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Sidrolândia 
e Terenos.

Boas condições climáticas. As 

lavouras se encontram com bom 
potencial de produtividade. Pragas, 
doenças e plantas daninhas foram 
controladas.

Região Centro- Norte

Municípios: Jaraguari, Bandeirantes, 
São Gabriel do Oeste, Rio Negro, Rio 
Verde de Mato Grosso e Camapuã.

Com a proximidade do 
fechamento do ciclo da lavoura, 
as doenças não apresentam 
significância de perda na 
produtividade. Sendo assim, 
diante das excelentes 
condições vistas durante o 
desenvolvimento da cultura 
em praticamente toda a safra, 
os produtores estão cientes 
de que ótimas produtividades 
estão por vir.

Para conferir as informações 
detalhadas sobre a safra de 
inverno, e o desempenho da 
colheita em todas as regiões basta se 
cadastrar no site www.aprosojams.org.
br, na aba SigaWeb, e acessar os dados.

m i l h o
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Iniciada colheita: 
Aprosoja/MS 
aponta alta 
produtividade 
do milho

por Aprosoja/MS com Agro A



Produção x Preço

A positividade do volume recorde se esbarra 
nos preços pagos na saca de 60 quilos de milho. 
Atualmente o valor bruto de venda, em média, é 
de R$ 17,50 por saca em MS, contra um preço 
mínimo oficial de R$ 19,21.

Diante do fato a Aprosoja/MS, juntamente da 
Famasul, solicitaram formalmente ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
Mapa, para que haja garantia de equalização de 
preço mínimo pago ao produtor rural de milho 
no Estado, caso os valores pagos fiquem abaixo 
do preço mínimo oficial.

O pedido recebido pelo secretário de Política 
Agrícola do Mapa, Neri Geller, que afirmou caso 
os preços do milho em Mato Grosso do Sul 
fiquem abaixo do mínimo, o Governo Federal 
intervirá por meio de leilão de prêmios para 
escoamento da safra local.

Para o presidente da Aprosoja/MS, Christiano 
Bortolotto, a medida é fundamental. “A medida 
do Ministério da Agricultura é importante por 
dois motivos: para garantir efetivamente o 
pagamento do preço mínimo ao produtor e 
também para movimentar a comercialização, 
algo necessário neste momento, inclusive 
devido ao déficit de armazenagem de MS.Tendo 
o  patamar mínimo garantido, podemos vender, 
escoando a produção e abrindo espaço nos 
armazéns para novos produtos”, finaliza o 
presidente.

m i l h o



Vazio sanitário da soja em MS vai 
até 15 de setembro
Iagro com SRCG

Iniciado no mês de junho o período de 
vazio sanitário da soja, quando fica proibido 
o cultivo da leguminosa em Mato Grosso 
do Sul, segue até o dia 15 de setembro. 
O objetivo é reduzir a quantidade de 
esporos da ferrugem durante a entressafra 
diminuindo a possibilidade de incidência da 
doença.

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).
A Medida preventiva é uma estratégia de 

manejo para reduzir o inóculo nos primeiros 
plantios, diminuindo a possibilidade de 
incidência de ferrugem asiática no período 
vegetativo e, consequentemente, reduzindo 
o número de aplicações de fungicidas e o 
custo de produção. O período de 90 dias 
foi estabelecido considerando que o tempo 
máximo de sobrevivência dos esporos no 
ar, que é de 55 dias.

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$ 24,66.

Para sanar quaisquer dúvidas e prestar 
mais esclarecimentos a agência coloca à 
disposição do produtor um telefone: 0800 
647 2788.

v a z i o  s a n i t á r i o
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Curso Técnico 
em Agronegócio 
abre 30 vagas em 
Campo Grande

O Sindicato Rural de Campo Grande, 
por meio do Senar/MS, divulga 40 novas 
vagas para quem pretende ser Técnico em 
Agronegócio. Com aulas online e tutoria 
presencial, o curso abre mais um processo 
seletivo entre os dias 3 e 21 de julho, com 
provas agendadas. Como pré requisito, 
basta o candidato ter concluído o ensino 
médio.

 
As unidades da Rede E-Tec estão 

espalhadas por 24 estados do País, do 
curso que emite certificados reconhecidos 
pelo Ministério da Educação (MEC) e pelos 
Conselhos Regionais de Engenharia (Creas). 
O edital do processo seletivo foi publicado 
e as inscrições podem ser feitas, no portal 
da rede, http://etec.senar.org.br/.  Em todo 
o Brasil serão oferecidas 2 mil novas vagas 

em todo país.

Lançada em 2015, a Rede  e-Tec Brasil no 
SENAR já formou suas primeiras turmas e 
conta agora com mais de 8  mil alunos.

Grande percentual do curso, de dois 
anos,  é a distância, com 80% das aulas 
disponibilizadas no portal da rede. Mas o 
aluno precisa reservar  espaço na agenda 
para 20% de aulas presenciais, realizadas 
nos polos  e em visitas técnicas em 
propriedades rurais e agroindústrias.

Para mais informações entrar em contato 
com o Sindicato Rural de Campo Grande 
pelo telefone (67) 3341-2151. 
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Cooperativismo em números: agronegócio 
no topo do ranking

No primeiro dia de julho é comemorado 
o Dia Internacional do Cooperativismo, 
e apesar dele estar presente nas mais 
diferentes áreas, é no agronegócio 
que se consolida, destacando-se em 
números e representatividade. Mais 
da metade do número de cooperativas 
em Mato Grosso do Sul são do setor 
agropecuário. Cerca de 60% da produção 
de grãos do Estado tem origem nas 
propriedades dos cooperados. 

 

“ M a i s 
da metade 

da capacidade 
de armazenagem 

de grãos do Estado 
estão nas Cooperativas 

e 68% dos municípios sul-
mato-grossense possuem 

um empreendimento 
cooperativo. Assim, as 

Cooperativas contribuem de forma 
preponderante com o desenvolvimento 
do setor e das comunidades onde estão 
inseridas, promovendo distribuição 
de renda e balizando o mercado”, 
destaca o presidente da Organização 
das Cooperativas Brasileiras no Mato 
Grosso do Sul - OCB/MS, Celso Ramos 
Régis..

 
Referindo-se ao atual cenário 

político e econômico, nenhum setor 
consegue driblar os impactos negativos, 
nem mesmo as cooperativas. “Não 
estamos imunes aos problemas da 
sociedade. Aquilo que afeta o mercado 
também afeta as cooperativas, afinal 
elas são parte desse mercado. O 
enfrentamento das crises por parte das 
pessoas associadas a uma cooperativa 
é que é diferente, visto que unidas 
umas às outras, elas têm melhores 
condições de buscar uma solução que 
venha satisfizer todos. É o processo 
da ajuda mútua, do bem comum, do 
compartilhamento. Princípios que 
norteiam o cooperativismo”, aponta o 
presidente.

 
Por outro lado, os impactos da 

conjuntura econômica, moldam novas 
estratégias no Brasil e em Mato 
Grosso do Sul, com possibilidades do 
surgimento de novas cooperativas, 
voltadas à pecuária de corte. “As 
pessoas tendem a buscar uma 
solução cooperativa exatamente nos 
momentos de maior dificuldade. Foi 
assim que surgiu o cooperativismo 
como empreendimento no Século 19. 
Na crise financeira mundial de 2008 
as cooperativas de crédito cresceram 
de forma significativa e sustentável, e 
assim tem sido em todos os setores 
produtivos e de serviços”, afirma Regis.

 
Sobre a possibilidade dos últimos 

acontecimentos no mercado da 
carne, estimular pecuaristas a criarem 
cooperativas, há otimismo por parte da 
OCB/MS, mas com indicação de cautela. 
“Não tenho dúvidas que o modelo de 
organização econômica através de um 
empreendimento cooperativo, é uma das 
melhores soluções para o problemas 
atuais da agropecuária de corte. 
Contudo, é preciso conhecer, entender 
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e ter muita cautela no “negócio carne”. 
Trata-se de um mercado extremamente 
complexo, de grande extensão para a 
economia nacional e local, que congrega 
muita gente e elevados investimentos. 
Temos poucas cooperativas no Brasil 
que atuam nesta área. Porém, como 
os “donos” do negócio, são os 
próprios “cooperados”, eles devem 
assumir e se comprometerem 
com todas as etapas do projeto 
de criação de uma cooperativa”, 
enfatiza o dirigente.

Mesmo as cooperativas do 
agronegócio, preocupadas com 
o desenvolvimento dos gráficos 
e desempenho interno, não 
deixam de cumprir com o papel 
social, que ganha força no mês de 
julho, por meio do Dia C. Segundo 
o presidente da OCB/MS há muito 
o que se comemorar e dividir com a 
sociedade. “O sistema cooperativa de 
nosso Estado cresceu mais de 20% em 
2016. 25% da população está envolvida 
com uma cooperativa. Se as 300 maiores 
cooperativas do mundo fossem um 
país, seria a 6ª. economia mundial. Isso 
é grandioso. No Brasil são mais de 30 
milhões de pessoas no cooperativismo, 
que geram 400 mil empregos. Este ano 
a Aliança Cooperativa Internacional 
focou o tema do Dia Internacional do 
Cooperativismo (1º. Sábado de julho), 
nos 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável da ONU, propugnado por 
um mundo mais justo e menos desigual, 
com o lema “Fazer Simples para Mudar 
o Mundo”. E dessa forma, mostramos 
nossa dedicação com a comunidade”, 
finaliza o presidente.
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Mercado da carne estimula criação 
de cooperativa

m e r c a d o

Diante da instabilidade na comercialização do rebanho para os frigoríficos, um grupo 
de pecuaristas sul-mato-grossenses  constatou a necessidade de reativar o projeto de uma 
cooperativa que viabilize os processos do abate à comercialização da proteína animal. Os 
integrantes do projeto estão mobilizando criadores que possam contribuir com a ideia, com a 
finalidade de proporcionar maior independência da atual indústria.

 
Segundo os organizadores do projeto o grupo está na etapa de mobilização e de estudos 

para fundar a cooperativa de carne, difundir informações e organizar futuras ações.
 
De acordo com o projeto, conhecer profundamente a parte final da cadeia da carne é tão 

importante quanto conhecer a etapa de produção. Defendem a ideia de produzir, sabendo o que 
o consumidor final deseja, além da necessidade do próprio produtor rural aprender a vender a 
carne que produz e poder influenciar positivamente no preço da arroba.

 
Para mais informações entrar em contato com os pecuaristas José Lemos Monteiro (67) 9 
9981-3374 ou Daniel Ingold (67) 9 9981-1678.



v i s i t a  t é c n i c a

Sindicato Rural de Campo Grande e Senar/MS 
fecham parceria com Asilo São João Bosco

A necessidade de uma hortifruti no Asilo 
São João Bosco estimulou mais um projeto em 
parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar/MS) com o Sindicato Rural de 
Campo Grande, que juntos vão viabilizar uma 
hortifruti, para que os idosos possam consumir 
os produtos, mas também realizar terapia, por 
meio de atividades com a terra.

“Vamos abastecer a demanda do Asilo, 
mas também proporcionar momentos com a 
natureza, no plantio, cultivo e colheita. E ainda, 
caso gere excedente, terão a possibilidade de 
comercializar os produtos da horta, gerando 
renda para a manutenção do prédio e despesas 
da casa”, revela a agente de comercialização 
do Senar/MS, Alana Neto.

Para o presidente o Sindicato Rural de Campo 
Grande, Ruy Fachini Filho, mais do que um 
projeto, esta será uma ação social com impacto 
imensurável. “Contribuiremos com mais de 
200 refeições por dia, entre os moradores e os 
funcionários, além de proporcionarmos uma 
atividade extra que poderá trazer recordações 
a muitos dos idosos”, relata o presidente.

O preparativo da área inicial de 1500 metros 
quadrados já começou. E a primeira colheita 
deve acontecer entre 60 e 90 dias. As culturas 
que serão plantadas na hortifruti do Asilo São 
João Bosco serão alface, almeirão, cebolinha, 
coentro, couve folha, repolho, rúcula, salsinha, 
abobrinha, berinjela, jiló, Melancia, pimentão, 
quiabo, tomate cereja, batata doce e beterraba.



De gestão a manejo: 
Programa Mais Inovação 
propaga assistência técnica

Diego Silva – diego@agroa.com.br

“O conhecimento é o principal agente 
transformador do produtor rural. Este 
aprendizado técnico alinhado à prática 
é caminho certo para um resultado 
positivo”. É com esta afirmação que o 
diretor executivo do Sistema Famasul – 
Federação da Agricultura e Pecuária de MS, 
Lucas Galvan, faz referência ao programa 
ATeG - Assistência Técnica e Gerencial, 
do Senar/MS – Serviço de Aprendizagem 
Rural.

 
Galvan destaca como exemplo deste 

cenário citado que o Mais Inovação, uma 
das vertentes da metodologia do programa 
ATeG - Assistência Técnica e Gerencial 
do Senar/MS, está em funcionamento 
desde 2012 com objetivo de repassar 
conhecimentos técnicos ao produtor 
rural. “A finalidade é que ele possa adotar 
tecnologias sustentáveis, contribuindo 
na melhoria da eficiência econômica e 
produtiva da atividade de bovinocultura de 
corte”.

 
Segundo o especialista, este ano o 

programa iniciou as atividades com 200 
propriedades em mais de 30 municípios 
atendidos no Estado, reformulando 
algumas diretrizes, como por exemplo, a 
implantação de ferramentas gerenciais que 
monitoram os riscos de preços e custos 
de produção. “Desta forma, o produtor 
adota ferramentas e estratégias mais 
eficazes no processo de comercialização 
e gerenciamento de riscos”, complementa.

 
Em constante atualização para 

acompanhar a realidade local, no dia 25 de 
maio, o programa Mais Inovação reformulou 
as diretrizes de atendimento com objetivo 
de intensificar o foco na gestão produtiva e 
econômica da propriedade rural.

 
A equipe técnica participou de uma 

reunião para conhecer as ferramentas que 
integrarão o gerenciamento econômico 
e produtivo, resultando em um melhor 

desempenho 
da análise 
econômica das 
propriedades participantes.

 
As mudanças apresentadas compõem 

o projeto Campo Futuro, idealizado pela 
CNA – Confederação da Agricultura e 
pecuária do Brasil e o SENAR, em parceria 
com universidades, centros de pesquisas 
e federações de agricultura e pecuária, 
com foco no gerenciamento de riscos de 
preços, custos e produção. O produtor 
aprende a calcular o custo da sua produção 
da sua propriedade e a utilizar ferramentas 
e estratégias mais eficazes no processo 
de comercialização e gerenciamento de 
riscos.

 
Segundo o instrutor responsável 

por apresentar o método, o engenheiro 
agrônomo, Rui Gessi, no encontro foram 
levantados os aspectos mais importantes 
do projeto e como podem colaborar com a 
assistência técnica oferecida pelo Senar/
MS. “Procuramos demonstrar para a equipe 
técnica quais as melhores alternativas de 
utilização, de modo a obter eficiência no 
desempenho das atividades gerenciais. 
Por exemplo, a metodologia da planilha do 
Campo Futuro possibilita maior efetividade 
na coleta de dados, composição dos 
custos de produção e formulação dos 
indicadores de desempenho na atividade 
rural”, detalha.

 
Caso de Sucesso – Galvan cita 

resultados que mostram o êxito do 
programa. “Um atendimento proporcionado 
pelo Mais Inovação  é a orientação técnica 
oferecida a um  grupo de 10 produtores 
rurais associados a Associação Sul-
mato-grossense de Produtores de Novilho 
Precoce (uma instituição que trabalha boas 
práticas agropecuárias), conseguindo, 
assim, se destacar no mercado deste 
segmento.   

m a n e j o
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Os participantes moram em diferentes 
localidades do Estado e já possuem uma 
rotina de trabalho estabelecida com relação 
a manejo. Por isso, o diferencial para esse 
grupo foi a implantação das ferramentas 
de gestão nas propriedades, de forma a 
otimizar ainda mais os resultados desses 
empresários rurais”.

 
Para Mariana Urt, gestora do 

Departamento de Assistência Técnica e 
Gerencial do Senar/MS. “Desde que começou 
a funcionar em Mato Grosso do Sul, o Mais 
Inovação, atua com foco na atividade de 
pecuária de corte, diagnosticando quais os 
entraves existentes em cada propriedade e 
recomendando o que precisa ser modificado 
ou aperfeiçoado. Um de nossos melhores 
resultados foi comprovado na fazenda Boa 
Esperança, no município de Paranaíba”.

 
Mariana comenta um exemplo de bom 

desenvolvimento: “O produtor Manoel Vilela, 
um dos pioneiros na adesão ao programa, 
iniciou a assistência trabalhando uma área 
de 50 hectares de pastagem e ampliado para 
400 hectares atuais. A evolução da atividade 
resultou no dobro de ganho na Unidade 
Animal por hectare, que passou de 2UA/ha 
para 4UA/ha. Isso significa que a produção 
do empresário alcançou 50 arrobas por 
hectare, ao ano.  Este ano, o Senhor Manoel 
renovou a participação do programa para 
aprimorar os conhecimentos na parte 
gerencial, possibilitada pelo software que 
monitora os custos com a produção, em 
todas as etapas do negócio”.

 
Sobre o Mais Inovação - O programa 

Mais Inovação, uma das linhas de atuação 
da ATeG – Assistência Técnica e Gerencial 
do Senar/MS – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural, reformulou as diretrizes 
de atendimento com objetivo de intensificar 
o foco na gestão produtiva e econômica 
da propriedade rural. A equipe técnica 
atende 200 produtores em 30 municípios 
de Mato Grosso do Sul, atuando na inserção 
de inovação tecnológica no campo, nas 
diversas áreas dos conhecimentos voltados 
à produção, focando sempre no resultado, 
através de orientações na aptidão de uso do 
solo, oportunidades de produção e gestão.

O programa conta 
com a parceira do 
Sebrae/MS.

a r t i g om a n e j o



Com estiagem, produtor rural precisa 
adotar ajustes no manejo

O inverno chegou e com ele a 
estiagem, trazendo ao setor pecuário 
preocupações em relação à alimentação 
bovina e, consequentemente, diminuição 
da rentabilidade no pasto. Sendo assim, 
diante deste gargalo, a pergunta que 
sempre feita é: Quais orientações para o 
atual período de estiagem em relação à 
alimentação bovina?

 
As dicas são muitas e variam de 

produtor para produtor, dependendo do 
tamanho da propriedade, da localidade, 
da disponibilidade de recursos. Para 
o técnico do Senar/MS – Serviço de 
Aprendizagem Rural, Deilton Medeiros, o 
período atual é um momento de escassez 
de forragem e empobrecimento do teor 

de proteína do capim. “Esta situação 
obriga o produtor rural a realizar alguns 
ajustes de manejo”.

 
Medeiros explica que essas 

mudanças são relacionadas ao trabalho 
desenvolvido antes deste período crítico 
de seca. “É preciso um ajuste de lotação, 
quando o produtor não teve um bom 
planejamento de produção de matéria 
seca, neste período deve-se reduzir a 
carga animal utilizada por hectare, a fim 
de proporcionar uma disponibilidade 
de forragem mínima para que o animal 
mantenha ao menos o seu escore 
corporal atual”.

 
Em seguida, na orientação do 

e s t i a g e m
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técnico, é importante que se faça um 
suplementação. “Neste período, devido à 
baixa oferta de forragem e pouca proteína 
na matéria seca do capim, é fundamental 
uma suplementação proteica que varia de 
0,3 a 1% do peso vivo animal”.

 
A orientação central é para o correto 

gerenciamento da propriedade. “O mais 
importante é que todo produtor realizasse 
um bom planejamento prévio para o 
período de seca, sendo aquele que mais se 
adequa a sua realidade, tais como: silagem, 
feno, cana com ureia e até uma vedação 
da pastagem de forma estratégica”.

 
Todas as dicas visam que o prejuízo 

seja evitado e/ou minimizado, impedindo 

problemas nutricionais típicos desta 
época. “No período de seca os pastos são 
afetados negativamente, fazendo com 
que a alimentação seja prejudicada. Um 
problema evidente no animal para a época 
do ano é uma baixa em seu escore corporal 
que reflete em um menor ganho de peso”.

A atividade leiteira também pode ser 
afetada com essas condições climáticas. 
“No caso de uma propriedade leiteira, a 
produtividade é diminuída a patamares 
que podem chegar a 50% da produção, 
quando comparada ao período das águas”, 
exemplifica o especialista.

e s t i a g e m



l e i l ã ot e c n o l o g i a
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Alunos do Curso Técnico em Agronegócio, do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/
MS), por meio do Sindicato Rural de Campo Grande, 
puderam conferir de perto, temas trabalhados dentro 
da sala de aula sobre a produção animal. Visitaram uma 
propriedade rural , localizada a 110 km de Sidrolândia, 
a Fazenda Gabinete, que tem como principal atividade 
a pecuária de corte, além do arrendamento para soja, 
milho e cana-de-açúcar. 

 
Com a introdução de importantes técnicas e o 

auxílio de uma consultoria, os proprietários se viram de 
frente de importantes desafios, como a intensificação 
da produção pecuária e a introdução da integração 
com a lavoura, diminuindo o ciclo e maximizando o 
resultado final.

 
José Carlos Barbosa Fachini , um dos sócios 

fazenda, que recebeu os alunos, mostrou a 
importância da estruturação da família para a criação 
de agropecuária. “Contratamos uma consultoria, 
pois não tínhamos uma visão clara de sociedade e 
da tão falada gestão, que era inexistente. Foi feito 
um diagnóstico técnico e econômico da situação 
da fazenda e um estudo de viabilidade, mostrando 
melhores resultados na redução do número de 
matrizes e aumento na quantidade de boi, além da 
iniciação da integração da pecuária com a agricultura, 
com o uso da safrinha como pasto de inverno, 
aumento da área arrendada para a lavoura, divisão de 
pastagem e correção de solo, uma ação futura, já em 
planejamento para permitir o abate de bois a pasto, 
coisa que não existia anteriormente”, detalha Fachini.

 
“Aumentamos a distribuição de água nos pastos, 

com instalação de bebedouros, fortalecendo os mais 
de 20% entre Reserva Legal e APPS, que graças ao 
meu pai, com essa visão de preservar as nascentes, 
a fazenda tem fartura de água. Enfim, os desafios são 
grandes, somos a quinta geração e visto que tradição 
não enche barriga de ninguém, precisamos trabalhar 
duro, pois como dizemos: precisamos sustentabilizar, 
pois a sexta geração, com 35% já adultos serão os 

próximos sucessores”, completa o integrante da 
quinta geração à frente da propriedade.

 
“Pelo pouco que vimos, o ponto mais forte é 

essa união da família e o quanto se preocupam 
em administrar o negócio juntos. A busca pelo 
conhecimento também é outro importante 
diferencial. Os sócios são adeptos à tecnologia e 
procuram conhecer e implementar o conhecimento 
na propriedade, isso é fundamental para a melhoria 
produtiva”, explica o tutor presencial da disciplina de 
Técnicas de Produção Animal, Tiago Câmara. 

 
“Outras questões importantes discutidas em 

sala de aula puderam ser vistas na propriedade. 
Como a preocupação com a preservação ambiental 
– a propriedade possui 23% das terras em áreas de 
reserva e de Áreas de Preservação Permanente (APPs) 
– e com as pastagens, que com a integração com a 
lavoura, manejo rotacionado e adubação constante, 
garantem a melhoria do solo e a melhor condição 
alimentar para os animais . Vimos isso em sala de 
aula e o produtor repetiu isso na prática “, enfatiza o 
tutor. 

 
Para a aluna do curso, Maísa Delmondes Batistote 

Vieira, que é bióloga, o importante na visita foi perceber 
a capacidade de enxergar uma mudança para adquirir 
mais produtividade utilizando de outras técnicas, além 
da conservação ambiental. “Foi muito importante ver 
que o produtor precisa ser capaz de perceber que 
ele pode mudar o seu negócio, a sua produção, não 
abrindo mão do que tem como essência. Achei muito 
interessante na propriedade, que eles se preocupam 
em produzir com sustentabilidade, preservando o 
meio ambiente”. 

 
A visita técnica contou com a participação do 

presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Ruy 
Fachini Filho, da gestora do Sindicato Rural de Campo 
Grande, Marley Azevedo Faria e do mobilizador do 
Sindicato, Renan Gomes.

Propriedade investe em tecnologia e gestão para 
intensificar produção



Verdadeira tropa de elite
Cavalos árabes vão a leilão 
no dia 22 de julho

No dia 22 de julho, a partir das 13h, o 
Haras Engenho abre as porteiras para os 
admiradores da raça árabe. O criador pioneiro 
em Mato Grosso do Sul, Laucídio Coelho, 
relata sobre as características e história da 
raça que chama atenção tanta para a lida, 
como para os esportes que vêm ganhando 
força pelo Brasil.

As ofertas do Leilão Haras Engenho, 
segundo o criador, são para quem deseja 
iniciar uma tropa ou já possui uma e precisa 
aperfeiçoar, mas, principalmente, para 
quem deseja participação de sucesso em 
enduros e laço comprido. “Teremos animais 
domados e já treinados para esporte. Serão 
30 lotes, além de embriões e alguns pacotes 
de cobertura”, relata Laucídio Coelho, ao 
convidar os criadores de MS.

A admiração de Coelho com a raça árabe 
começou na década de 70, quando ele já 
admirava os cavalos que tinha, devido à 
prática da pecuária de corte, mas foi atraído 
pelos cavalosque viviam na área do exército, 
onde atualmente está localizada a Embrapa 
Gado de Corte, em Campo Grande. Segundo 
ele, quando a área foi oficializada como da 
Embrapa, o exército realizou um leilão dos 
animais que viviam ali. Foi a oportunidade 
que precisava para adquirir alguns animais 
e por à prova a eficácia, além da beleza já 
comprovada visualmente.

“As coisas foram ganhando proporções 
paulatinamente, no começo apenas criava 
os cavalos, na sequência passei a visitar 
algumas exposições, para conhecer melhor 
o cavalo árabe. Em uma dessas, acabei 
comprando um potro em São Paulo, o AF 
Vasco, que se tornou um grande garanhão 
e reprodutor. A partir daí que as coisas 
andaram”.

Naquela época Coelho conta que apenas 
o exército, em Campo Grande e em Bela 
Vista, a antiga Fazenda Modelo na capital, e 
o doutor Bernardo Baís, dedicavam-se à raça 
árabe. “Cavalos puros em Mato Grosso do 
Sul era uma raridade”, destaca.

Mas vai muito 
além de um adereço 
ou ferramenta de 
esporte. “Um cavalo, 
faz parte da pecuária, sem 
ele não existe este setor, então 
todo produtor, por força da profissão, gosta, 
preza e valoriza o equino”. Questionado 
sobre as características necessárias para 
um desempenho acima da média, Coelho 
é enfático. “Precisa ter resistência e 
velocidade, pois sem isso ele não alcança o 
boi. Não podemos esquecer da docilidade. 
Mas, quando começamos a participar de 
esportes, a exigência são muito mais fortes, 
do que para o campo. Fomos atrás de fazer 
grandes animais, que servem para o esporte, 
e atualmente temos exemplares campeões 
nacionais de enduro e de laço, em um haras 
que cria 100% de cavalos árabes, sem 
espaço para exceções”, diz Laucídio Coelho.

Ainda sobre os diferenciais e 
características, o pecuaristas pontua que 
animais com a capacidade esportiva como 
os do Haras Engenho, modéstia à parte,  não 
se acham toda hora. “Porque, realmente, 
no esporte ficamos muito mais rigoroso 
na seleção, com prioridades aos  fortes”, 
completa.

As participações de seus animais 
em enduros somam resultados que 
impressionam, como os primeiros lugares 
em competições nacionais de 60 a 160 
quilômetros. “E para um cavalo percorrer 
160 quilômetros, precisa ter uma resistência 
extraordinária, e o cavaleiro também. A média 
das corridas são de 20 a 22 quilômetros por 
hora, ou seja, de 8 a 9 horas de corrida, com 
quatro paradas obrigatórias, de 45 minutos”, 
relata Laucídio.

Entre os estados com os maiores 
números de provas desse porte estão São 
Paulo e Minas Gerais, mas os enduros 
acontecem também em Mato Grosso do Sul, 
Rio Grande do Sul, Paraná, e outros, com 
menos frequência e tradição.
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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 – R$ 119,00

Vaca Gorda – Campo Grande
à vista – R$ 109,00

Fonte: Scot Consultoria - 25/06/2017

MERCADO FUTURO – BM&F BOVESPA 

Vencimento – R$ / @ - Variação (%)

Abri-17 126,74   0,11
Mai-17  121,00  0,85
Jun-17  120,25  1,50
 
BOI GORDO – MERCADO FÍSICO 

Data - 30/nov à vista – 119
Prazo - 30 dias – 121
Fonte: Scot Consultoria 
 
GRÃOS / CAMPO GRANDE 

Preço pago ao produtor 
Soja – saca de 60 quilos – R$ 54,50
Milho – saca de 60 quilos – R$ 17
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Mão de obra e serviços SALÁRIO MÍNIMO RURAL: R$ 1.036,00 
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F o t o s

Coluna Social

Parceria Asilo São João Bosco

Aula Prática - Técnico 
em Agronegócio

Curso de derivados do 
leite em Rochedo

Curso de Manejo 
Nutricional de Bovinos 
de Campo Grande

Curso processamento 
caseiro da banana em 
Campo Grande

Visita Técnica - 
Curso e-Tec

Curso de Derivados 
da Mandioca em 
Corguinho

Reunião ICMS



Agenda de Cursos
Campo Grande Rochedo

APICULTURA BASICA

MANEJO DE ORDENHA (MANUAL E 
MECÂNICA)

MANEJO DE PASTAGENS

ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO 
DE GRÃOS (SOJA E MILHO)

CULTIVO DE ORQUÍDEAS

13 a 15/07 - 24h

21 a 22/07 - 24h

27 a 29/07 - 24h

26 a 29/07 - 32h

31/07 a 01/08 - 24h

IMPLANTAÇÃO E MANEJO 
BÁSICO DE HORTA
20 a 22/07 - 24h

PRODUÇÃO DE BISCOITOS, BOLOS SIMPLES 
E CONFEITADOS
11 a 13/07 - 24h

PREPARO DO COURO - MÓDULO I
25 a 28/07 - 24h

DOMA RACIONAL
17 a 21/07 - 40h

PRODUÇÃO DE PÃES E SALGADOS
06 a 08/07 - 24h

PRODUÇÃO DE CONSERVAS DE 
HORTALIÇAS

31/07 a 01/08 - 24h

Corguinho

Aniversariantes

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


