
Brasil representado no Congresso Global de Carne Sustentável

Hortifruti: Conheça a Estância Chiquito

Crescem as exportações de carne bovina

Suinocultura: Entenda a peste suína

Agronegócio COMEMORA ELEIÇÃO DE 

BOLSONARO E AZAMBUJA 
E CONFIRMAÇÃO DE TEREZA CRISTINA NO MAPA



conteúdo

03 pastagens

04 manancial vivo

06 gtps

16 sucesso

13 tereza cristina no mapa

10 eleições 2018

14 exportação

Sindicato Rural de Campo Grande- MS
Rua Raul Pires Barbosa, nº116

Miguel Couto - Cep 7904-150 Campo Grande - MS
(67) 3341-2151 / 3341-2696

srcg@srcg.com.br

Amigos produtores rurais,

Começo esse editorial reafirmando nosso 
compromisso com os produtores rurais e 
desejando que essa nova etapa na política 
brasileira seja o início da superação econômica 
e de fortalecimento do agronegócio. Digo isso 
devido a satisfação do setor com a vitória 
do governador, Reinaldo Azambuja, que tem 
trabalhado pelos produtores rurais e, com apoio 
ao futuro Presidente da República, Jair Messias 
Bolsonaro, no anseio de que traga ao país ares 
de novas conquistas e desenvolvimento.

Chegamos a novembro colecionando 
desempenho positivo no setor agropecuário, 
exemplo disso são as exportações de carne 
bovina, impulsionadas pela variação cambial 
e pela qualidade do nosso produto, que 
resultaram na alta de 9% este ano em relação 
ao ano anterior.

Ainda se tratando da nossa pecuária, 
destacamo-nos no quesito sustentabilidade e, 
representados pelo GTPS – Grupo de Trabalho 
da Pecuária Sustentável, participamos no início 
de outubro, em Killkenny, na Irlanda, da quarta 
edição da Global Conference on Sustainable 
Beef.

Organizada a cada 2 anos, a Conferência 
reúne representações de mais de 20 países 
para apresentar e discutir iniciativas em 
desenvolvimento sustentável na produção de 
carne bovina em todo o mundo.

Temos orgulho também de mostrarmos 
nessa edição da revista a cobertura do Dia de 
Campo na propriedade do senhor Chiquito. 
Junto ao Senar/MS, reunimos 200 pessoas e 
vimos como o empreendedorismo associado 
ao acesso à informação proporcionou êxito a 
esse empresário rural.

Desejo que os próximos meses sejam 
promissores, de trabalho, mas também de 
tranquilidade, para que 2019 se inicie com 
otimismo.

Nos vemos no próximo mês.
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Mesmo com os números de produção 
e exportação de proteína vermelha 
em avanço, Mato Grosso do Sul tem 
aumentado também a área de degradação 
nas pastagens e isso merece atenção. 
A afirmação do presidente do Sindicato 
Rural de Campo Grande, Ruy Fachini Filho, 
leva em consideração as informações da 
Embrapa Monitoramento por Satélite. O 
presidente compartilhou a informação 
para cerca de 70 pecuaristas, durante 
a palestra Adubação de Pastagem, que 
aconteceu na sede do Sindicato.
 
Reforçando as informações passadas por 
Fachini, o pesquisador de Gestão Ambiental 
e Recursos Naturais da Embrapa, Rodiney 
Mauro, aponta que de cada dois hectares 
de pastagens de Mato Grosso do Sul, um 
está degradado. Segundo ele, a área de 
pastagens no Estado corresponde a 28,2 
milhões de hectares, dos quais 14 milhões 
estão em algum estágio de degradação. 
Essa extensão aumentou 55% no 
intervalo de sete anos: em 2007, a área 
degradada era de 9 milhões de hectares. 
O cenário afeta sensivelmente a pecuária 
e, por decorrência, a economia sul-mato-
grossense.
 
A especialista agronômica da Yara Brasil, 
Cíntia Neves, que palestrou no Sindicato 
Rural de Campo Grande, descreveu a 
atual situação das pastagens e apontou 
possíveis soluções. “O pecuarista precisa 
lidar com manejos adequados, como o 4C, 
que envolver a fonte correta, dose correta, 
fase correta e época de aplicação correta”, 
explica. A especialista também alerta para 

a necessidade do aumento do lucro com 
a pecuária, e afirma que desempenho 
do animal e dados ligados à raça e 
qualidade da dieta correspondem a 20% 
da rentabilidade do pecuarista, enquanto 
que os demais 80% serão dependentes 
da taca de lotação, produção de forragem, 
fertilidade do solo e do manejo de 
pastagem.
 
Segundo Cintia há pecuaristas que 
adubam os pastos, mas não trabalham 
de forma a correção do solo. “Alguns nem 
se quer corrigem o solo. Isso diminui o 
potencial da área que poderia ser mais 
produtiva. A proposta nesta palestra é 
apresentar alternativas que otimizem a 
área, diminuindo o tempo de retorno ao 
piquete, aumentando a produção de carne 
ou leite, na propriedade”, pontua.
 
Durante as recomendações da especialista 
foi apresentado o passo a passo ideal 
para a adubação da pastagem. “Deve-
se iniciar pela análise do solo, avaliando 
a fertilidade das áreas, na sequência 
acompanhar a área a ser adubada, com a 
evolução do rebanho, da taxa de lotação 
e a fertilidade do solo. Melhorar o manejo 
das pastagens seria o terceiro passo e, por 
último, controlar as invasoras, reduzindo a 
competição por luz, nutrientes e água”.
 
Estima-se que se forem recuperadas 
de 12,5 a 18,4 milhões de hectares de 
pastagens é possível um acréscimo na 
produção de carne bovina nessas áreas de 
2,4 a 3,6 milhões de toneladas por ano.

PASTAGENS DE MS 
MERECEM ATENÇÃO, 
AFIRMA FACHINI
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pastagens

Presidente do Sindicato Rural de 
Campo Grande alerta aos índices 
de degradação
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NOVOS 
PRODUTORES 
RURAIS ADEREM 
AO PROGRAMA 
MANANCIAL VIVO

manancial vivo

Na busca por totalizar o número de 
propriedades rurais engajadas na recuperação 
da Bacia do Guariroba, o Sindicato Rural de 
Campo Grande, juntamente com a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(Semadur) e Agência Municipal de Meio 
Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), 
reuniram produtores rurais interessados na 
adesão do Programa Manancial Vivo. Na 
reunião que aconteceu nesta terça-feira (30), na 
sede do Sindicato, 10 produtores demonstraram 
interesse, restando apenas 5 para assinar o 
contrato, do total de 65.

Segundo a Associação de Recuperação, 
Conservação e Preservação da Bacia do 
Guariroba (ARCP), que também esteve 
representada na reunião, o objetivo do Programa 
Manancial Vivo é remunerar e instruir o produtor 
rural de Campo Grande, que se empenha 
na recuperação da Bacia. “Nosso objetivo é 
incluir 100% das propriedades rurais, da região 
da Bacia do Guariroba, no projeto Manancial 
Vivo, promovendo soluções conjuntas quanto 
aos problemas ambientais e produzindo mais 
água para população urbana e rural”, pontua o 
presidente ARCP, Claudinei Menezes Pecois.

Para o presidente do Sindicato Rural de 
Campo Grande, Ruy Fachini Filho, é fundamental 
a adesão para que a pecuária continue evoluindo 

no quesito sustentabilidade. “No que se 
refere ao ambientalmente correto, os 
produtores têm feito a lição de casa. O 
Programa Manancial Vivo é um estímulo 
para se empenhar na preservação, pois 
além dos pagamentos por serviços 
ambientais realizados nas Áreas de 
Proteção Ambiental, as propriedades 
passam a receber visitas técnicas 
gratuitas para orientações. É um pacote 
completo e um projeto que merece ser 
replicado”, afirma Fachini.

Os produtores integrantes da ARCP 
desenvolvem ações desde 1996, ano 
em que foi criada a entidade na sede 
do Sindicato Rural de Campo Grande. 
Desde lá foram implementadas boas 
práticas em mais de 461,9 hectares, do 
total de 36,2 mil hectares que abrange o 
projeto. Cerca de 134 hectares já foram 
restaurados e a previsão é de que novos 
32 hectares sejam restaurados até maior 
de 2019. Para a recuperação dessas 
áreas mais de 89 mil mudas de árvores 
nativas foram plantadas até o momento.



OCB PARTICIPA DA 5ª CÚPULA DE 
COOPERATIVAS DAS AMÉRICAS

O Cooperativismo frente aos desafios globais. Esse 
foi o tema da quinta edição da Cúpula de Cooperativas 
das Américas que ocorreu em Buenos Aires, na 
Argentina. O evento é realizado pelo pela Aliança 
Cooperativa Internacional para as Américas e reuniu 
mais de 1,5 mil cooperativistas de 26 países, incluindo 
do Brasil.  

A ACI-Américas é um organismo internacional 
que congrega as organizações cooperativistas no 
continente americano. Durante quatro dias de trabalho, 
28 atividades foram organizadas no âmbito da cúpula. 
Os delegados puderam participar de debates divididos 
em três eixos: defesa do planeta, serviços financeiros 
e cooperativismo e os desafios globais. Além dos 
debates nos três eixos, foram organizadas reuniões 
com os ramos e os comitês de jovens e de gênero.

Durante a V Cúpula, também foi realizada a 
Assembleia Geral da ACI-Américas, que elegeu a 
nova presidente e ratificou os membros do Conselho 
de Administração. Pela primeira vez na história, a 
organização será liderada por uma mulher. Graciela 
Fernandez, presidente da Confederação Uruguaia de 
Cooperativas foi aclamada unanimemente presidente 
da ACI-Américas.

A Assembleia Geral também aprovou a indicação 
dos membros do Conselho de Administração. 
Formado por um representante de cada um dos 23 
países membros da ACI nas Américas, o Conselho 
tem a responsabilidade de desenvolver o planejamento 
estratégico e financeiro, assim como auditar as 
atividades do escritório regional. O representante do 
Brasil no Conselho será José Alves Souza, presidente 
da Uniodonto do Brasil, indicado das oito organizações 
membros da ACI no Brasil.

Ao final do evento, os delegados renovaram o 
compromisso do movimento cooperativista com os 
17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que 
integram a Agenda 2030 da Organização das Nações 
Unidades e que preveem a erradicação da pobreza 
extrema no mundo nos próximos 12 anos. A Cúpula 
também resultou em uma carta de compromisso em 
que os dirigentes cooperativistas se comprometem 
a trabalhar em prol da integração do movimento nas 
Américas, assim como coordenar esforços para o 
cumprimento da Agenda 2030.



GRUPO DE TRABALHO DE 
PECUÁRIA SUSTENTÁVEL 
(GTPS), NO QUAL A FAMASUL 
É ASSOCIADA, PARTICIPA DE 
UM DOS MAIORES EVENTOS DE 
SUSTENTABILIDADE  DO MUNDO

PARTICIPAÇÃO 
DO BRASIL NA 
PROGRAMAÇÃO:

gtps

Em outubro deste ano ocorreu em Killkenny, na 
Irlanda, a quarta edição da Global Conference on 
Sustainable Beef (GRSB). Organizada a cada 2 anos, 
a conferência reúne representações de mais de 
20 países para apresentar e discutir iniciativas em 
desenvolvimento sustentável na produção de carne 
bovina em todo o mundo.

Esse ano o evento contou com 244 participantes 
sendo 18% produtores ou representantes da categoria. 
Também estiveram presentes mesas redondas de 
oito países.

A programação contou com três diferentes 
visitas de campo, na qual participantes do evento 
puderam conhecer de perto as operações de alguns 
importantes atores da cadeia de produção da carne 
bovina irlandesa.

Alguns representantes do Grupo de Trabalho da 
Pecuária Sustentável (GTPS), no qual a Famasul é 
associada, integraram a comitiva. O Grupo estava 
representado pelo Presidente Caio Penido e pela 
Coordenadora Executiva, Beatriz Domeniconi, além 
de seus associados que participaram ativamente dos 
painéis e como ouvintes no evento.

“O GTPS gostaria de reconhecer e agradecer o apoio 
e a participação de todos os brasileiros que estiveram, 
junto conosco, representando a nossa pecuária. 
Fazemos um agradecimento especial ao nosso ex-
presidente Ruy Fachini Filho que que se esforçou 
para mobilizar toda a categoria de produtores com 
o intuito de viabilizar a participação da pesquisadora 
Fabiana Vila Alves, da Embrapa Gado de Corte, para 
que tivéssemos uma representação brasileira no 
painel no qual foram discutidas as tecnologias para a 
redução das emissões de GEE na pecuária”, destaca 
o presidente do Penido. 

Além dos integrantes do GTPS, integraram a 
delegação brasileira no GCSB a Daniela Teston, da 
WWF Brasil; Ricardo Ramos de Mello Nissen, da CNA; 
Denise de Moraes Zucato, Agropecuária Vila Rica; 
Francisco Beduschi e Mauricio Bauer, NWF; Carlos 
Saviani, WWF US; Priscila Quaini, Apex Brasil e Fabiana 
Villa Alves, da Embrapa Gado de Corte.

DAWN MEATS TOUR: A 
Dawn Meats é uma das maiores 
fornecedoras de carne bovina do 
sistema McDonald’s na Europa 
e produz hambúrgueres para o 
McDonald’s em sua fábrica dedicada 
em Waterford. Os participantes 
também visitaram uma fazenda 
fornecedora da Dawn Meats, de John 
e Catherine Powers, em Waterford. 
A fazenda é parte do Programa 
Flagship da McDonald’s. John e 
Catherine participam do programa 
Flagship Farm desde 2012.

 Sessão de abertura

Durante a sessão de abertura, 
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mesas redondas consolidadas e em 
desenvolvimento em 8 países diferentes, 
apresentaram seus trabalhos e objetivos. 
Estavam representados nas mesas: 
Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, 
Colômbia, Nova Zelândia, Paraguai, países 
do sul/sudeste da África e Estados Unidos. O 
Presidente do GTPS, Caio Penido apresentou 
os desafios da sustentabilidade da pecuária 
e as oportunidades para o Brasil como 
potência agro-ambiental.

 
Painel das mesas redondas

Em painel compartilhado com as 
iniciativas da União Europeia e da Colômbia, 
Beatriz, do GTPS, apresentou as conquistas e 
impactos das ações do Grupo até o momento. 
Apresentou os resultados do último projeto, 
em que importantes ações e materiais foram 
desenvolvidos para aumentar o alcance do 
GIPS e o engajamento das demais categorias 

para uso da ferramenta. As demais áreas de 
trabalho do GTPS também foram abordadas 
na apresentação.

 
Painel dos produtores

Caio Penido participou de um painel com 
produtores da Austrália, Canadá, Irlanda e 
Estados Unidos e debateu sobre a percepção 
do produtor com relação à sustentabilidade 
e os desafios na implementação de novas 
práticas. Questões como subsídio aos 
produtores rurais, regulamentação par 
questões de sustentabilidade e barreiras 
para a adoção de novas técnicas foram 
alguns dos temas discutidos. 

 
Jovens produtores

Denise Zucato, produtora em Mato 
Grosso, representou o Brasil em um painel 



SAÚDE ANIMAL

gtps
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com outros dois jovens produtores do 
Canadá, Irlanda. Foram abordados temas 
relacionados ao processo de sucessão 
e como a experiência desses jovens, 
após terem vivido em centros urbanos 
e concluído formações acadêmicas e 
profissionais diversas, contribuiu para o 
retorno à operação de suas fazendas.

Emissões

Fabiana Alves, pesquisadora da 
Embrapa Gado de Corte, participou do 
painel sobre emissões de gases de efeito 
estufa na pecuária e como os países estão 
evoluindo em seus modelos de produção 
e tecnologias a fim de melhorar o balanço 
de carbono no sistema e reduzir o impacto 
da atividade. Fabiana apresentou o Projeto 
Carne Carbono Neutro, elaborado a partir 
de sistemas integrados de produção.

 
Couros

Os participantes também aceitaram o 
convite para participar de uma discussão 
entre representantes das indústrias 
têxtil e frigorífica e produtores. O painel 
abordou desafios na produção de couros 
de qualidade e da valorização das peles 
para o produtor rural.

 

Joint Working Group on Forests

Esse é um subgrupo de trabalho dentro 
do GRSB, conduzido em parceria pela 
NWF e pelo GTPS. As atividades do grupo 
estiveram suspensas por algum tempo e, 
recentemente, algumas discussões foram 
retomadas. Entre os meses de agosto e 
setembro a NWF convidou o GTPS para 
participar de um webinar para apresentar o 
grupo, objetivos e ferramentas. Da mesma 
forma o Walmart e a TNC apresentaram 
suas atividades em relação à conservação 
de florestas e políticas de desmatamento 
zero. Durante o painel, foram apresentadas 
as três iniciativas – GTPS, Walmart e TNC.

 
Reunião do Board do GRSB

O GTPS é membro do Board do GRSB 
e junto com as mesas Canadense, 
Colombiana e Americana, constitui a 
representação da categoria no Conselho. 
O Board do GRSB se reúne virtualmente 
todos os meses e, presencialmente, em 
ocasiões de eventos. Como lição de 
casa dessa reunião, as mesas regionais 
deverão trabalhar o documento de reporte 
de equivalências quanto aos princípios e 
critérios da mesa global.   
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eleições 2018

O futuro presidente da República, 
Jair Messias Bolsonaro (PSL), agradou 
a classe produtora com seu plano de 
governo. Com ele no segundo turno, 
Reinaldo Azambuja (PSDB), governador 
reeleito por Mato Grosso do Sul, produtor 
rural, era cumpriu com a expectativa, 
principalmente das entidades ligadas à 
classe.

Nas afirmações de Bolsonaro, agrada 
aos produtores as questões ligadas ao 
que ele chama de “indústria da multa” no 
campo, e também a redução do tempo 
para concessão de licenças ambientais e 
tratar os movimentos de sem-terra como 
terroristas.

A união dos ministérios da Agricultura e 
Meio Ambiente está no pacote das ações 
prestigiadas pelos produtores rurais. 
Apesar de após as eleições, a junção 
estar sob revisão, este foi um ponto forte 
de sua campanha.

Mesmo sem detalhar como as 
cumpriria, entre as propostas de 
Bolsonaro, que conquistaram votos da 
população rural do país estão:

• Segurança no campo;
• Solução para a questão agrária;
• Logística de transporte e 
armazenamento;
• Uma só porta para atender “demandas 
do agro e do setor rural”;
• Políticas específicas para consolidar e 
abrir novos mercados externos;
• Diversificação.

Segundo o presidente eleito as multas 
ambientais sobre as propriedades rurais são 
aplicadas “sem critério” pelo Ibama e pelo 
ICMBio. “Todos nós queremos preservar o meio 
ambiente, mas não aceitamos esse tipo de multa 
que visa perseguir as pessoas que produzem 
no Brasil. Multagem [sic] nas estradas, pode ter 
certeza, isso vai mudar. Não vai estar nas mãos 
de políticos mais não, ok?”, afirmou quanto 
candidato.

Posicionar-se contrário ao Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) também 
contribuiu para a conquista dos votos ligados ao 
agro.

No caso de Mato Grosso do Sul a insegurança 

CONHEÇA PROPOSTAS 
PARA O AGRONEGÓCIO 
DO GOVERNADOR E 
PRESIDENTE ELEITO
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jurídica aos produtores rurais que se arrasta 
por décadas, por omissão do Governo Federal, 
ocasionando conflitos entre produtores e 
indígenas, foi tema repetidamente abordado por 
Bolsonaro, em sua campanha.

“Invadiu, não interessa se a propriedade 
é urbana ou rural, você, armado, fogo neles, 
com excludente de ilicitude, com retaguarda 
jurídica. Afinal de contas, a propriedade privada 
é um dos pilares da democracia”, afirmou à 
imprensa, quando também citou a necessidade 
de segurança jurídica contra as demarcações de 
terras indígenas.

 
Azambuja foi reeleito em segundo turno, 

governador de Mato Grosso do Sul para os 
próximos quatro anos. Foram 677.310 mil votos 
(52,35%), contra 47,65% de Juiz Odilon (PDT).

Por ser produtor rural e pelo histórico 
político com êxito, se manteve como aposta 
da agropecuária sul-mato-grossense. A equipe 
técnica selecionada para dirigir as pastas da 
Semagro e Segov, foram pontos enriquecedores 
ao primeiro mandato do governador.

“Em 2015 e 2016 vivemos a maior retração 
econômica da história do nosso país. Imaginem 

se não fossem os avanços do setor 
produtivo? Seria muito pior para economia 
nacional. Tivemos agora a retomada, 
embora lenta, do crescimento e temos 
enormes desafios pela frente. O Brasil 
é um país que precisa de mudanças, 
estruturantes”, defendeu durante a posse 
da nova diretoria do Sistema Famasul, em 
agosto deste ano.

No período de 2014 a 2018 a renda 
do trabalhador de Mato Grosso do Sul 
cresceu cerca de 8% e isso contribuiu 
para sua reeleição.

Os investimentos em logística foram 
diferenciais. Em seus primeiros anos de 
gestão foram destravados e reativados 
os portos de Porto Murtinho, Corumbá 
e Ladário. “Temos apoio da bancada 
federal, que incluiu nossa rede da malha 
Oeste como Programa de Planejamento 
Estratégia Prioritário do Governo Federal, 
que vai possibilitar a transamericana, 
ferrovia que vai cortar do Atlântico ao 
Pacífico, dando competitividade e avanço 
para angariarmos maior renda ao setor 
produtivo”, destaca, ao lembrar também 
da rodovia que ligará os oceanos.

O Governador também lembrou das 
estruturações do Fundems e programas 
de bonificação para a pecuária como 
o Precoce MS e Leitão Vida, atividade 
plausíveis coordenadas pela equipe do 
governador.

“Só com união vamos transpor os 
obstáculos, foi assim na votação do 
código florestal (...), na questão do 
marco regulatório, nas demarcações 
de áreas indígenas, na qual precisamos 
urgentemente de uma posição do poder 
judiciário nacional, não dá mais para 
convivermos com a incerteza”, alertou 
Azambuja.

Os perfis do governador e do 
presidente eleito parecem se casar 
quando se trata de projetos ligados ao 
agronegócio. Ambos apostam na luta 
contra movimentos ilegítimos.

“O Brasil para avançar precisa 
de segurança jurídica, precisa de 
estabilidade (...) e o presidente eleito terá 
de ter coragem para enfrentar as pautas 
extremamente necessárias para o Brasil 
poder avançar. Não tem milagre, não tem 
varinha mágica”, finaliza Azambuja



tereza no mapa

Reconhecida pelo empenho 
ao agronegócio sul-mato-
grossense a deputada federal, 
Tereza Cristina Corrêa da 
Costa Dias, ex-diretora e 
associada ao Sindicato Rural 
de Campo Grande, fará muito 
pela agropecuária brasileira. 
A afirmação do presidente do 
Sindicato, Ruy Fachini Filho, 
representa a satisfação de 
todos associados, com o 
anúncio do futuro presidente 
da República, Jair Messias 
Bolsonaro, ao confirma-la 
como Ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 

nesta quarta-feira (7).

A futura Ministra da 
Agricultura tem seu histórico 
pautado no desenvolvimento 
do agro em Mato Grosso 
do Sul. Produtora Rural, 
associada ao Sindicato Rural 
de Campo Grande, foi diretora 
da Federação da Agricultura 
e Pecuária de MS (Famasul), 
superintendente do Senar/MS 
e também líder da Secretaria de 
Estado da Agricultura, quando 
ainda era chamada Seprotur.

“É uma imensa satisfação 

para Mato Grosso do Sul ter 
uma parlamentar tão atuante, 
reconhecida agora com o 
cargo desempenhará com 
destreza. Sem dúvida, Tereza 
Cristina, fará um brilhante papel 
à frente do Mapa. Baseando-
se em seu histórico, na defesa 
do agronegócio sul-mato-
grossense, podemos esperar 
boas notícias para a economia 
brasileira nos próximos anos”, 
enfatizou o presidente do 
Sindicato Rural de Campo 
Grande.
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SINDICATO RURAL 
DE CAMPO GRANDE 
PARABENIZA TEREZA 
CRISTINA POR 
CONFIRMAÇÃO AO MAPA



O setor pecuário de Mato Grosso do 
Sul vem registrando desempenho positivo 
ao longo deste ano. A informação foi 
disponibilizada no Boletim Casa Rural 
elaborado pela Unidade Técnica do Sistema 
Famasul – Federação da Agricultura e 
Pecuária de MS.

Entre janeiro e setembro deste ano, as 
vendas de carne bovina in natura de Mato 
Grosso do Sul somaram 95,2 mil toneladas, 
com incremento de quase 9% em relação 
ao mesmo período do ano passado, 
quando as exportações totalizaram 87,7 
mil toneladas.

Na avaliação do diretor-secretário 
do Sistema Famasul, Frederico Stella, a 
qualidade da carne produzida em Mato 
Grosso do Sul tem sido um fator relevante 
nas vendas do setor. “Percebemos que os 
principais países compradores da nossa 
matéria-prima têm elevado as negociações 
em 2018. Em um ano, os chilenos, nosso 
maior cliente, ampliaram as compras 
da carne sul-mato-grossense em quase 
80%. Além disso, o dólar este ano está 
14% mais valorizado e isso faz com que o 
nosso produto fique mais competitivo no 
mercado internacional”, afirma.

Os dados da Secex – Secretaria de 
Comércio Exterior comprovam a análise 
do diretor da Famasul: no ranking dos 
destinos da carne bovina in natura de 
Mato Grosso do Sul, o Chile respondeu 
por 26,8% da receita, seguido por Hong 
Kong com 21,2% do faturamento com os 
embarques para o mercado externo no 
período de janeiro a setembro de 2018.   

A receita total atingiu US$ 395,4 milhões, 
com elevação de 6,1% frente aos US$ 
372,6 milhões do janeiro a setembro de 
2017.  “Mais do que volume, vemos uma 
valorização nas vendas de carne bovina 
do nosso estado. Nos Países Baixos, por 
exemplo, que representam 2,98% das 
vendas de MS, o quilo é negociado a quase 
9 dólares”, ressalta Stella.

Ana Brito - Famasul

EXPORTAÇÕES DE CARNE 
BOVINA IN NATURA DE 
MS SOBEM 9% EM 2018

exportação
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Trata-se de um conjunto de técnicas 
moleculares aplicadas ao estudo de 
microrganismos, plantas e animais. Área 
multidisciplinar, ou seja, pode ser aplicada 
em diversas outras áreas. Com a evolução do 
conhecimento sobre genética, microbiologia 
e biologia molecular, a biotecnologia também 
avançou. Além do uso dos microrganismos 
para produção de pães, queijos e vinhos, os 
pesquisadores passaram a poder interferir de 
forma controlada e intencional no DNA das 
espécies.

 Atualmente, é possível desenvolver novas 
variedades de plantas e microrganismos 
com diferentes características genéticas de 
maneira muito precisa. Assim, produzem-se 
organismos geneticamente modifi cados (OGM) 
com o objetivo de enfrentar diversos desafi os, 
como suprir a crescente demanda global por 
alimentos, produção de vacinas e combustíveis 
renováveis. Aplicações da biotecnologia na 
agricultura: melhoramento de plantas, aumento 
da produtividade agrícola, de forma sustentável 
e focada na conservação ambiental. Dessa 
forma, vem ajudando a produzir espécies mais 

adaptadas a condições adversas de clima e solo, 
além de mais resistentes a pragas, doenças e 
produtos químicos.

 A Biotecnologia também pode ser aplicada 
nas áreas da saúde humana e animal, 
energia, química, meio ambiente, entre outras. 
Recentemente, em Campo Grande/MS foi 
lançado o curso presencial de Pós Graduação 
lato Sensu em Biotecnologia no Instituto de 
Educação de Pesquisa Alfredo Torres - IEPAT. 
As matrículas são realizadas no site do IEPAT 
(http://www.iepat.com.br/) e na secretaria do 
instituto localizado na Rua Dom Aquino, 2619, 
Campo Grande/MS, telefone (67) 3253-4948, 
em frente ao Belmar Fidalgo. A pós-graduação 
em Biotecnologia é uma modalidade de estudo 
que oferece, em pouco tempo, um apanhado 
geral desta área de conhecimento, capacitando 
profi ssionais de diversas áreas a dominar 
determinado assunto com segurança. Adquirir 
competências novas ou se atualizar é essencial 
para avançar na carreira. Aproveite essa 
oportunidade e comece 2019 investido em você.

PANIAGO, B. C. (2018)

O QUE É BIOTECNOLOGIA?



COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PRODUTOR DIMINUI CUSTOS, 
INVESTE EM MARKETING E 
DOBRA FATURAMENTO

sucesso

Até pouco tempo a maior dificuldade do produtor 
rural Antônio Sérgio Chiquito era com assistência 
técnica, situação driblada pela equipe do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS), que o 
fez diminuir os custos com adubação e ampliar as 
vendas. Chiquito abriu a porteira da sua propriedade 
nesta sexta-feira (19), para mais de 200 produtores 
rurais de 11 municípios sul-mato-grossenses, para o 
Dia de Campo Hortifruti Legal, realizado pelo Senar/
MS em parceria com o Sindicato Rural de Campo 
Grande.

 Durante o Dia de Campo os convidados puderam 
avaliar a evolução da Estância Chiquito. “Com 
assistência técnica conseguimos incrementar 
tecnologias e, principalmente, controlar a adubação. 
Fazíamos adubação em excesso, quase o dobro 
do necessário. Agora temos os aparelhos que 
medem e, com isso, conseguimos diminuir o custo 
de produção. Os técnicos também trouxeram mais 
controle biológico, diminuindo também o uso de 
insumos”, afirma Chiquito, referindo-se ao trabalho 
desenvolvido pelo Senar/MS.

 De olho no mercado o produtor rural resolveu 
investir na apresentação dos seus produtos. Com 
embalagem simples, que aumenta a durabilidade dos 
produtos, e criação de uma logomarca, dobrou seu 
faturamento.

 Segundo o presidente do Sindicato Rural de 
Campo Grande, Ruy Fachini Filho, o trabalho 
merece reconhecimento. “É um conjunto de visão 
empreendedora com união. A propriedade é familiar 
e faz divisa com outras duas propriedades de irmãos 
do Chiquito, que optaram por unir forças, em vez da 
concorrência. Isso faz deles um caso de sucesso e 
um exemplo”, destaca Fachini, ao alertar que mais 
de 90% das frutas e verduras consumidas em Mato 
Grosso do Sul, vêm de fora, principalmente de São 
Paulo, Paraná e Minas Gerais.
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 São 3.600 metros quadrados de 
estufa e mais quatro hectares para 
plantio a campo na Estância Chiquito, 
que somado às áreas de seus irmãos, 
proprietários da Chácara Santa Luzia 
e Chácara Santa Inês, chegam a 23 
hectares. No total são 9 funcionários 
que se dedicam diariamente à produção 
de tomate grape, pimentão colorido, 
pimentão verde, abobrinha, abóbora 
seca, pepino japonês e milho verde.

 “Pela demanda do mercado, com 
pedidos cada vez maiores, o pepino 
japonês e o tomate grape são os 
carros chefes da propriedade”, explica 
Chiquito, associado ao Sindicato Rural 
de Campo Grande, que iniciou no agro 
por meio do leite, mas ao avaliar o baixo 
valor agregado, sentiu a necessidade 
da troca e optou pela horticultura, 
aumentando assim o faturamento da 
família.

 A distribuição dos produtos 
atualmente acontecem na Casa de 
Abastecimento de Mato Grosso do 
Sul – Ceasa, um ponto estratégico, 
segundo o produtor rural, devido ao 
contato com clientes de todo o Estado. 
“Dessa forma conseguimos estreitar 
relação e passamos a vender para 
outras cidades”.

Em Campo Grande Estância Chiquito 
comercializa cerca de 28 toneladas de 
hortifruti por mês
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 A adubação da área fez com que Chiquito 
investisse na criação de minhocas, que 
atualmente também são comercializada na 
propriedade. “Minhoca tem um bom mercado, 
principalmente nesta fase antes de fechar 
a pesca. Chegamos a vender 500 litros de 
minhocas gigantes africanas, no período de 
um mês”, relata.

 Participaram do Dia de Campo Hortifruti 
Legal produtores rurais da região de Terenos, 

Campo Grande, Sidrolândia, Dourados, 
Jaraguari, Bandeirantes, Rio Negro, Rochedo, 
Coxim, Pedro Gomes e Dois Irmãos do 
Buriti. “Viemos em 25 produtores de Terenos 
para buscar experiência e conhecer novas 
tecnologias com o Dia de Campo, do Senar 
com o Sindicato, que são os melhores que 
acontecem em Mato Grosso do Sul”, relata 
a presidente da Cooperativa de Leite da 
Agricultura Familiar – Cooplaf, Carlinda 
Rezende.



Entre os dias 15 de novembro e 1º de dezembro, o programa Pingo D’água do Senar/MS – Serviço 
de Aprendizagem Rural estará em Rochedo, oferecendo atendimento odontológico à população rural.

A ação é realizada por intermédio da parceria entre o Senar/MS e o Sindicato Rural de Campo 
Grande. A iniciativa atenderá, em média, 15 pessoas por dia. Limpeza dentária, aplicação de fl úor e 
restauração são apenas alguns dos procedimentos realizados gratuitamente no consultório móvel.

 “É totalmente verdadeiro o ditado popular que diz que a saúde começa pela boca. Também 
sabemos que não é de fácil acesso o atendimento odontológico em locais distantes, sendo assim, a 
iniciativa do sindicato e do Senar vai proporcionar aos trabalhadores rurais, acesso a dentistas, com 
isso, todos saem ganhando”, salienta o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Ruy Fachini 
Filho.

O projeto Pingo D’água, do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, oferece 
atendimento odontológico gratuito a população rural de Mato Grosso do Sul. Em 2017 foram 
contabilizados 35 mil procedimentos, com total de 7 mil participantes.

São duas unidades de atendimento móvel, cada uma delas com um dentista e um auxiliar. Cada 
ônibus permanece 3 semanas em cada localidade e atende, no máximo, 22 pessoas diariamente. O 
projeto existe há mais de 10 anos.

ROCHEDO RECEBE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO 
ENTRE 15 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO



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 – 143
Vaca Gorda – Campo  Grande – à vista  - 132
 
MERCADO FUTURO – BM&F BOVESPA
Vencimento – R$ /@ - Variação (%)
 
Out-18  147,20               0,00
Nov-18  147,70            +0,40
Dez-18   148,90           +0,40
 
BOI GORDO – MERCADO FÍSICO
Data – 30/10
à vista – 143
Prazo / 30 dias – 145
 
GRÃOS / CAMPO GRANDE
Preço pago ao produtor
Soja – saca de 60 quilos – R$ 74
Milho – saca de 60 quilos – R$ 26,50

Fonte Scot Consultoria e Granos Corretora

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

Aniversariantes

DOMA RACIONAL - 5/11 a 9/11 - 40h

COOPERATIVISMO - 22/11 a 23/11 - 16h

FABRICAÇÃO CASEIRA DE DERIVADOS DO LEITE - 1/11 a 3/11 - 24h

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL - 12/11 a 14/11 - 24h

APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BOVINOS  - 13/11 a 15/11 - 24h

PRODUÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS - 29/11 a 01/12 - 24h

PRODUÇÃO DE BISCOITOS, BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS - 14/11 a 16/11 - 24h

PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL RURAL - 8/11 a 9/11 - 16h

MANEJO DE ORDENHA (MANUAL E MECÂNICA) - 22/11 a 23/11 - 16h


