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a SFa está orientando aos cria-
dores de bezerros de qualidade do 
município de Camapuã e entorno, 
como a cidade de Figueirão, que têm 
interesse em conquistar o selo de iG 
para seus animais. no último encon-
tro, realizado na primeira quinzena de 
dezembro deste ano, foram coletados 
dados para fazer o regulamento de uso 
da certificação. Página 10.

a prática de esportes radicais 
por pessoas que gostam de turismo 
aventura ainda não é muito difundida 
no mato Grosso do Sul, embora o 
Estado possua excelentes acidentes 
geográficos. instrutores da empresa 
altitude Turismo e aventura alertam 
para os cuidados ao se aventurar nestes 
esportes Página 11.

o texto da reforma Tributária (PEC 
233) que está pronto para ser votado no 
Congresso nacional apresenta pontos 
críticos que ameaçam a economia dos 
estados produtores, como é o caso de 
mato Grosso do Sul, em especial no 
agrosetor. o alerta é do presidente da 
Federação dos Fiscos Estaduais rogé-
rio macanhão. Página 3.

ms poDe ser 
penalizaDo com 
reforma tributária

criaDores lutam 
por selo De iG para 
reGião De camapuã

ms tem potencial 
para turismo 
raDical

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

a próxima safra de soja começa a ser 
colhida em fevereiro/março/abril 
do ano que vem, mas já preocupa 

no que diz respeito à armazenagem, uma 
vez que o próprio governo federal já tem 
estocados aproximadamente 700 mil to-
neladas de milho que foram adquiridas de 
produtores do mato Grosso do Sul.

Segundo o superintendente da Compa-

nhia nacional de abastecimento (Conab) 
no Estado, Sérgio rios, seria preciso a 
retirada de ao menos 150 mil toneladas de 
milho para dar lugar a soja no começo do 
ano. os armazéns possuem dois processos 
que é o de processamento (soja entra e sai 
para a indústria) e armazenagem (fica na 
unidade), mas ambos têm pelo menos três 
a quatro giros anuais. Página 4.

armazenaGem De Grãos Da próxima safra já preocupa
dar destino correto aos 

dejetos é um dos grandes 
gargalos da suinocultura. 
Uma fazenda localizada no 
distrito de anhanduí, em 

Campo Grande, encontrou uma solução que 
desde 2004, além de solucionar o problema, 
aumentou os lucros, diminui o número de 
mortandade e passou a economizar 90% na 
conta de energia elétrica.

a Suinocultura rancho alegre produz 
suínos desde 1983, mas foi a partir de 
2004 que aconteceram as inovações mais 
impactantes, por meio da instalação de 
biodigestores para produção e queima de 
gás metano, que é gerado com os dejetos 

dos animais.
Uma vez por ano a fazenda vende cré-

ditos de carbono, por intermédio de uma 
cooperativa de suinocultores localizada 
em São Gabriel do oeste, para empresas 
de capital estrangeiro, por meio da técnica. 
além disso, a granja passou a ter uma eco-
nomia de 90% na conta de energia elétrica, 
já que este recurso é gerado na propriedade, 
com os biodigestores e transformadores. 
Paginas 6 e 7.

Produtor conseguiu diminuir 
prejuízos depois que 
implantou biodigestores

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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freando o desenvolvimento do mercado 
interno e prejudicando nossa capacidade 
de exportação. 

muito embora o desempenho da nossa 
indústria tenha sido o mais forte entre os 
setores de produção (2,9% ou 12,1% anua-
lizados), o triste resultado da agropecuária 
colaborou para o menor crescimento do 
Pib, em função da valorização do real, 
que está diretamente relacionado às altas 
taxas de juros reais, e da queda dos preços 
no mercado internacional, o que, de certa 
forma, potencializou o baixo desempenho 
desse importante setor. 

Com efeito, o Pib de 2009 vai depender 
do resultado do quarto trimestre, mas com 
certeza será ligeiramente inferior a 1%. 
diante desse quadro, só nos resta confir-
mar que a política macroeconômica que 
culminou com a valorização de 100,64% do 
real na era Lula, em função das altas taxas 
de juros, prejudicando o consumo interno 
e essencialmente as exportações, deverá 
ser revista. a pretensa acomodação e a 
argumentação de que mesmo com os juros 
no atual patamar a economia deslanchava 
de vento em popa caíram por terra. 

Portanto, resta-nos agora não só rever 
os valores do Pib, mas também visualizar-
mos uma nova concepção monetária que 
priorize as exportações, principalmente 
as do setor agropecuário, setor este mais 
afetado, de maior risco e que sempre con-
tou com diversos fatores do otimismo: o 
realismo, o fatalismo climático, as chuvas, 
o investimento de risco e a sorte. otimismo 
em excesso e números reais que surgem da 
noite para o dia causam, da mesma forma, 
os efeitos devastadores a que os agricultores 
estão habituados: a perda da colheita ou a 
perda da esperança.

O autor é advogado, Pós Graduado em 
Direito Processual, Professor do Curso de 
Pós- Graduação em Direito da Universi-
dade Paulista (UNIP), Coordenador da 
Comissão de Direitos e Prerrogativas da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Secção 
São Paulo, e membro efetivo da Comissão 
de Direito Humanos da OAB/SP, foi Ar-
ticulista Colaborador da Agência Estado 
Broadcast. Atulmente é Editor do Blog 
do Rizzolo – www.blogdorizzolo.com.br, e 
autor do livro “ Plano Detalhe” publicado 
pela Editora Giz.

otimismo, o pib e o câmbio 
Fernando Rizzolo 

Quando todos, já embalados pelo 
otimismo do governo, concordavam com 
o presidente que a crise econômica que 
assolou o país neste ano não passava de 
uma simples “marolinha”, a notícia sobre 
o aumento do Pib no terceiro trimestre 
intensificou ainda mais esse sentimento 
de otimismo no povo brasileiro, pois, de 
acordo com o governo, tal aumento deveria 
superar as expectativas. Contudo, segundo 
a revisão de dados do ibGE, foi apontada 
uma queda de 2,1%, em lugar de 1,8%, do 
Pib no primeiro trimestre e de 1,6%, em 
vez de 1,2%, no segundo, o que gerou uma 
frustração geral. 

a primeira delas porque ficou compro-
vado que o empresariado, os economistas 
e os analistas se renderam muito mais aos 
impulsos otimistas da era Lula do que aos 
números reais da economia, os quais podem 
ser revistos de uma hora para outra e nos 
levar a uma triste realidade econômica. a 
segunda frustração - esta já tão contestada 
por parte de muitos empresários e espe-
cialistas - foi que as altas taxas de juros 
- o grande vilão da história - realmente 
contribuíram para o resultado obtido, 
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verdade vai ficar bem mais burocrático e vo-
lumoso. E ai a gente pode citar por exemplo 
o iPi que é um imposto de competência da 
União, o regulamento não é nada simples, 
ao contrário, é bem complexo e tão quanto 
ou mais é o iCmS e é uma legislação unifi-
cada e ai a gente soma outros fatores: eles 
pretendem diminuir as taxas das alíquotas, 
porque acham que tem muitas alíquotas 
que incidem sobre os tributos e ai também 
criticamos: primeiro isto não é problema, 
é algo positivo, a frança tem o iVa, que 
tem 3 alíquotas. Você reduzir as alíquotas 
vai aprofundar um dos grandes problemas 
que existe na área tributária no brasil que 
é o aspecto da tributação regressiva (aque-
las pessoas que ganham menos põe no 
consumo quase a totalidade da sua renda, 
praticamente 50% do rendimento vai pro 
consumo e se tem tributação do consumo 
automaticamente que ele deixa parcela da 
sua renda pro tributo e quem tem maior vai 
investir em outros setores.) E ai moral: uma 
forma de reduzir a tributação no consumo: 
primeiro é a simplificação, onde a União 
prega redução de seis tributos para quatro 
e na nossa visão está equivocado porque 
se tiver que fazer uma verdadeira reforma 
teria que aglutinar todos num só.

Agroin – Mas o que fazer para dimi-
nuir esta questão regressiva?

Rogério Macanhão - Pra diminuir a 
regressividade e em relação à alíquota, se 
reduzirem vão causar um prejuízo maior 
para produção carente. Se trouxermos 
isto pra o agrosetor olha o prejuízo que 
vai ter: ele produz alimentos de consumos 

mato Grosso Do sul vai ser um Dos mais 
penalizaDos com a reforma tributária

que, em tese, tem que ter uma tributação 
menor, pois é uma grande maioria de 
consumo popular, de sobrevivência do 
ser humano. E ai unificar estas alíquotas 
a tendência é de um valor médio. Então 
vai diminuir a seletividade (colocar alí-
quotas menores de uso comum, os mais 
consumidos, básicos. E tributação maior 
em supérfluo), então vai ter que se tributar 
mais forte ou mais brando. E o agronegó-
cio vai perder duas vezes: primeiro com 
os incentivos fiscais e depois tendência 
tributação mais forte. outra tendência é 
a criação do iVa- imposto de Valor agre-
gado - de competência federal – outro 
tributo. Ele não vai extinguir os tributos 
maiores; vai aglutinar. Vai ter uma base de 
incidência sobre todos os bens e serviços; 
e isto representa que ele pode pegar parte 
de tributação em cima de tudo aquilo que 
já é do iCmS. Vai ser o jogo de um tributo 
incidindo sobre o outro.

Agroin- Então, podemos dizer que as 
decisões correm o risco de serem políticas 
ao invés de interesse da coletividade?

Rogério Macanhão – Com certeza. os 
cargos políticos são, praticamente, todos 
por indicações. agora você imagina aque-
les estados que tem número de deputados 
federais menores, como é o caso de mato 
Grosso do Sul. não vai ter as mesmas condi-
ções políticas para discutir os interesses no 
Congresso nacional. Segundo: não tem as 
mesmas condições econômicas dos grandes 
centros, como São Paulo, rio de janeiro e 
minas Gerais. outro aspecto ruim é para 
um estado estritamente produtor, ou seja, 
produz e vende pra outros, muito mais que 
compra de outros. Ele é um estado que tem 
uma economia produtora, principalmente 
do agronegócio. Esta é a grande fonte de 
riqueza do estado e ai vai se transferir esta 
tributação. Vamos imaginar um produto 
que tem uma alíquota de 17%. Se tributar 
12% aqui e 5% lá em outro estado, com este 
novo sistema tributário só vai ficar 2% aqui 
e outros 15% lá. Então a arrecadação fica 
com todos os estados que vão consumir. o 
prejuízo financeiro vai ser bastante gritan-
te. automaticamente, não virá mais gente 
investir aqui. mato Grosso do Sul é um dos 
que mais vai sofrer com esta reforma, isto 
se não for o maior prejudicado. E mais: 
este modelo de reforma vai acabar com a 
democracia também, pois é muito mais fácil 
a população ir até um vereador e deputado 
para resolver os problemas da sociedade. 
Com a reforma ela vai depender de uma 
vontade nacional.

Agroin - A Reforma Tributária, PEC 
233 de 2008 – já passou pela Comissão 
de Constituição e Justiça, pela Comissão 
Especial.  O que traz seu texto?

Rogério Macanhão - Gostaria de pon-
tuar o que tem de crítico na proposta de 
reforma Tributária. o principal problema é 
que vai ocorrer uma centralização tributária 
no País. Se for aprovada , 93,2% do arreca-
dado de tributos do brasil serão legislados 
pela União. isto representa perda de poder 
dos estados federados, desqualificação das 
assembléias Legislativas. o iCmS, que é um 
imposto de competência dos estados, passa 
a ser da União, ou seja, todas estas políticas 
não serão mais feitas pelos governos e pelas 
assembléias. 

Agroin – Mas se o fisco estadual diz 
que esta proposta é ruim, o que argu-
mentam os que a elaboraram?

Rogério Macanhão - Quem defende a 
reforma Tributária do jeito que está diz que 
ela acaba com a guerra fiscal. E é ai que nós 
fazemos a crítica porque a guerra fiscal não 
é o maior problema do País, nem na área tri-
butária, até porque vários países no mundo 
fazem guerra fiscal. Se a gente for analisar, 
o Canadá tem e não diz que é guerra fiscal, 
mas uma analise de vantagem competitiva.  
itália, Portugal, Estados Unidos...vários 
países fazem política em cima do tributário. 
Então, não podemos dizer que isto é exclu-
sivo do brasil e mesmo porque estas guerras 
fiscais só existem porque nunca teve uma 
política de desenvolvimento regional. E aí os 
estados estão fazendo política de incentivo 
regional trazendo incentivos e as industrias 

porque a União nunca fez isto.  Se a refor-
ma passar isto vai acabar. Vai ocorrer uma 
centralização, onde todos estes benef ícios 
do setor produtivo vão ser extintos porque 
serão legislados pela União.

Agroin- O que isto representa de fato 
para os estados?

Rogério Macanhão - além de ter um 
prejuízo direto destes setores, representa 
também a dificuldade de uma questão 
regional ser resolvida em nível nacional. 
Um problema que é só do mato Grosso 
do Sul, por exemplo, ele não vai ser mais 
debatido aqui. Vai ter que levar para um 
debate nacional e convencer o brasil de que 
precisa de um benef ício fiscal pra atender 
a região. o estado que de repente não tem 
uma força política e econômica não vai 
conseguir avançar em nada. E é isto que 
nos espera se a PEC 233, que agora estão 
chamando de 31 a, que já está pronta pra 
ao plenário, for aprovada.

Agroin – Quais são os fatores que o go-
verno defende na Reforma Tributária?

Rogério Macanhão - Ele defende uma 
simplificação, mas na verdade não é isto. 
Ele vai trazer todos estes tributos para uma 
legislação única. Então, hoje existem legisla-
ções de cada estado e eles querem pra uma 
legislação única. a tendência é complicar 
mais porque vai ter que aglutinar todos os 
pensamentos que existem no País numa 
única lei. ai você vai ter que atender uma 
coisa que é peculiar no mS e colocar na lei. 
outra que é peculiar no Pará e colocar na 
mesma lei. Vai ter um inchaço tão grande! 
mas eles pensam que vai simplificar, mas na 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

mato Grosso do Sul está entre os 
três estados que mais vão perder 
economicamente se o texto da 
Reforma Tributária for aprovado 
pelo Congresso Nacional. O 

alerta é do advogado, contabilista e mestre em 
estratégia das organizações, que ocupa o cargo 
de presidente da Federação Nacional dos Fiscos 
Estaduais (Fenafisco), Rogério Macanhão. Ele tem 
percorrido todos os estados palestrando sobre os 
pontos críticos que a proposta vai trazer e, por 
conseqüência, aos municípios. Ele ressalta que se 
este modelo tributário for aprovado vai acabar com 
a democracia. Veja o porquê na entrevista. Presidente da Fenafisco, Rogério Macanhão
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estocaGem De Grãos Da próxima 
safra já é preocupação no estaDo

os pecuaristas, credores do Frigorí-
fico independência tem até o dia 
31 de dezembro deste ano para se 

prevista para o dia 31 de janeiro de 2010. 
“É essencial que os produtores acessem 
o site e se cadastrem até a data prevista 
para que recebam a primeira parcela dos 
valores devidos na data correta”, alertou 
a assessora de economia da Federação da 
agricultura e Pecuária de mS – Famasul, 
adriana mascarenhas. 

os pecuaristas, durante as negociações, 
concordaram com o pagamento à vista 
de r$ 100 mil e os com crédito superior, 
receberiam uma parcela de r$ 100 mil e o 
saldo dividido em 24 meses, sendo que na 
24ª parcela a divida seria quitada, corrigida 
pela taxa Selic. a data do pagamento dos 
r$ 100 mil será até 31 de janeiro 2010, 
podendo ser retardada até 31 de março do 
mesmo ano. 

os dados necessários para o cadastra-
mento são CPF ou CnPj, nome da pessoa 
ou empresa credora, banco, agencia, conta 
corrente e telefone para contato. 

DÍVIDA - os credores do frigorífico 
independência estão em cinco estados: 
mato Grosso, mato Grosso do Sul, ron-
dônia, minas Gerais e Goiás. ao todo são 
1.524 pecuaristas e uma conta a receber 
na ordem de r$ 194 milhões. Em mato 
Grosso do Sul, o débito estimado é de r$ 
45 milhões.

SERVIÇO
duvidas sobre o preenchimento das 

informações no site do Frigorifico inde-
pendência, podem entrar em contato com 
a Famasul pelo telefone (67) 3320-9700.

creDores Do inDepenDência têm até Dia 31 
para se caDastrar para receber paGamento

a próxima safra de soja começa 
a ser colhida em fevereiro/
março/abril do ano que vem, 
mas já preocupa no que diz 
respeito à armazenagem, 

uma vez que o próprio governo federal já 
tem estocados aproximadamente 700 mil 
toneladas de milho que foram adquiridas de 
produtores do mato Grosso do Sul.

Segundo o superintendente da Compa-
nhia nacional de abastecimento (Conab) 
no Estado, Sérgio rios, seria preciso a 
retirada de ao menos 150 mil toneladas de 
milho para dar lugar a soja no começo do 
ano. os armazéns possuem dois processos 
que é o de processamento (soja entra e sai 
para a indústria) e armazenagem (fica na 
unidade), mas ambos têm pelo menos três 
a quatro giros anuais.

o milho comprado pelo Governo Fede-
ral está estocado em regiões produtoras de 
grãos como São Gabriel do oeste, maracaju 
e dourados; todas regiões destaque na 

produção de grãos. o que também pode 
acontecer é o milho concorrer com o próprio 
milho, por conta destes estoques públicos. 
“Toda vez que se divulga que a próxima safra 
de grãos será maior todo mundo comemora, 
mas poucos lembram que novos silos quase 
não são vistos”, explica.

o superintendente revela que com a 
produção em escala comercial da cana 
de açúcar ao Estado, o problema de ar-
mazenagem agravou um pouco, já que a 
cultura está crescendo mais em áreas que 
antes pertenciam ou eram bem próximas 
das lavouras – locais onde havia silos em 
operação e que agora estão fechados. “a 
distribuição espacial está concentrada onde 
tem produção e de certo em certo tempo ela 
muda, outras culturas chegam e concorrem 
com as lavouras. a cana, por exemplo, tem 
de 8 a dez cortes, por isto está em áreas boas 
e começa a concorrer com soja e milho. 
Com isto, os grãos acabam indo para áreas 
marginais”, diz Sérgio rios.

Enquanto que em algumas regiões a 
estocagem preocupa para o próximo ano, 
em outras localidades há silos abandonados 
ao relento como é o caso de Camapuã, onde 
vários estão se deteriorando. na região 
do assentamento itamarati (Ponta Porã) 

também há espaço ocioso.
DECRETO – Um decreto de julho deste 

ano, estabelece isenção para construção 
de silos e armazéns. o documento é da 
Secretaria Estadual de meio ambiente, 
das Cidades, do Planejamento, da Ciên-
cia e Tecnologia (Semac), o qual isenta 
do licenciamento ambiental a instalação, 
ampliação e operação de silos e armazéns. 
a medida foi tomada pois a atividade é de 

impacto ambiental mínimo e para agilizar 
a instalação no Estado. 

a isenção será válida para os estabeleci-
mentos que contenham sistema de controle 
de emissões, implantem barreiras vegetais 
(cortinas) no entorno operacional e que 
mantenham as emissões de poluentes den-
tro dos parâmetros. os silos ou armazéns 
podem ser construídos em área superior 
a 400 m2 . 

Estoques públicos 
de milho acabam 
comprometendo silos

Enquanto em algumas regiões silos estão abandonados em outras há falta deles

cadastrar suas contas bancárias, no site da 
indústria – www.independencia.com.br , 
para o recebimento da primeira parcela 

Foto: Eliane Ferreira / Agroimagebank.com
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campanha natal Da cooperação 
faz entreGas De brinqueDos
a campanha natal da Coo-

peração arrecadou cerca de 
2000 brinquedos e já fez suas 
entregas. a primeira delas 
foi dia 13 e a abrEC (as-

sociação beneficente dos renais Crônicos 
do mato Grosso do Sul) foi a contemplada, 
que recebeu cerca de 200 brinquedos em 
seu almoço de confraternização. 

no dia 15 foi a vez do  Projeto+1, que fica 
no bairro iraci Coelho e atende cerca de 150 
crianças da comunidade.  na quarta-feira, 
dia 16 a entrega foi na assepac- associação 
Evangélica de Proteção a Criança. a Coto-
lengo recebeu sua doação no dia 17. 

E por fim no dia 18, as entidades Clube 
das mães Santa Lucia e Giro 380 receberam 
a doação no hall da Unimed Campo Grande,  
para a montagem de suas brinquedotecas. 
natal da Cooperação é uma campanha de 
arrecadação de brinquedos que visa incen-
tivar a prática da responsabilidade social 
entre as cooperativas e seus cooperados, 
destacando a importância da cooperação e 
do interesse a comunidade, tão inerente a fi-

losofia do cooperativismo. Em sua primeira 
edição arrecadou cerca de 2000 brinquedos 
e foi bem aceita pelas cooperativas e comu-
nidade de mato Grosso do Sul.

o sistema cooperativo de mS promoveu 
esta campanha, pois acredita que o cresci-
mento econômico excludente contraria os 
princípios do cooperativismo. Para ocorrer 
desenvolvimento sustentável é preciso com-
prometimento com uma visão responsável 
que busca o equilíbrio social e a interação 
ética com a comunidade.  

EnTIDADES - Veja abaixo um pouco 
mais sobre as instituições beneficiadas pela 
campanha: 

ABREC – associação beneficente dos 
renais Crônicos do mato Grosso do Sul: 

a abrEC atende cerca de 600 pacientes 
carentes portadores de insuficiência renal 
crônica, entre elas crianças de varias ida-
des, oferecendo apoio psicológico, terapia 
ocupacional, acompanhamento nutricional, 
fisioterapia, aulas de artesanato além de 
oferecer medicamentos e cestas básicas. 

PROJETO +1 - o projeto +1 tem como 

objetivo atender não somente crianças, mas 
toda a família, que reside na comunidade 
do bairro iraci Coelho. 

atualmente atende 148 crianças, com 
idades entre 6 e 17 anos, que precisam estar 
devidamente matriculadas na escola, para 
receberem os benef ícios oferecidos como, 
atividades lúdicas, judô, futebol, aula de 
violão, aula de informática e alimentação. 

Giro 380 - o giro 380 atende crianças 
da comunidade do bairro Caiobá que este-
jam devidamente matriculas nas escolas e 
que a família receba alguma bolsa ou apoio 
do governo. atualmente é composta por 90 
crianças, com idades entre 6 e 15 anos, e fre-
quentam o instituto no período em que não 
estão na escola, participando de atividades 
lúdicas, informática e alimentação. 

CluBE DE MãES SAnTA lúCIA - o 
Clube de mães Santa Lúcia atende crianças 
que residem na comunidade do bairro Co-
lumbia e do assentamento vizinho. 

atualmente atende 50 crianças, com 
idades entre 5 e 15 anos que frequentam 
o local no período em que não estão nas 

escolas, desenvolvendo atividades lúdicas, 
leitura, artes, yoga, dança e artes. 

COTOlEngO - o Cotolengo Sul-
matogrossense surgiu e iniciou suas ativi-
dades em 20 de julho de 1996, em Campo 
Grande. atende pessoas com paralisia 
cerebral grave altamente dependentes de 
terceiros.  atende mais de 40 pessoas com  
idades de 02 a 22 anos 

PARCEIROS - Esta ação do sistema 
oCb/SESCooP/mS é em parceria com o 
Sicredi, Unimed Campo Grande e Federa-
ção das Unimeds de mS.

Foto: Divulção
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empresário encontra soluçÕes para aumentar 
a proDução e lucrar com o que era DescartaDo
arão antonio mora-

es, proprietário da 
Suinocultura rancho 
alegre, localizada no 
distrito de anhanduí/
Campo Grande, pro-
duz suínos desde 1983, 

mas foi a partir de 2004 que ele fez inova-
ções, aumentou a produção e conseguiu dar 
destino a uma das maiores preocupações 
do setor: os dejetos.

Com 2.300 matrizes e 20 reprodutores na 
Central de inseminação artificial própria, 
a rancho alegre passou a trabalhar com 
desenvolvimento limpo na suinocultura, 
o que trouxe bons rendimentos, economia 
e ainda possibilidade de abastecimento 
de mercados antes considerados carentes 
como, por exemplo, matéria-prima para 
produção de farinha e torta de carne para 
alimentação de suínos.

a administradora da propriedade, Eleíza 
moraes explica que desde 2004 estão em 
funcionamento na rancho alegre biodi-
gestores para produção e queima de gás 
metano, que é gerado com os dejetos dos 
suínos. Uma vez por ano a fazenda vende 
créditos de carbono, por intermédio de uma 
cooperativa de suinocultores localizada em 
São Gabriel do oeste, para empresas de ca-
pital estrangeiro, por meio da técnica. além 
disso, a granja passou a ter uma economia 

COMO FunCIOnA – É implantado um sistema de gerenciamento de dejetos para 
que o destino final dos mesmos esteja em acordo com legislações ambientais locais e 
com o Protocolo de Quioto (permite que os países desenvolvidos compensassem suas 
emissões de gases causadores do efeito estufa, com um projeto de energia limpa insta-
lado em países em desenvolvimento como o brasil. Para isso, devem ser recolhidos os 
dejetos dos suínos em sistemas fechados, armazená-los em biodigestores anaeróbicos, 
instalar tubulações para envio do gás metano a um sistema de queima, tendo como 
resultado a elimi- nação para a atmosfera do gás carbônico 
e vapor d água. Com este sistema o 

gás metano é 
destruí-

do.

de 90% na conta de energia elétrica, já que 
este recurso é gerado na propriedade, com 
os biodigestores e transformadores.

Eleíza explica que seria possível utilizar 
100% da energia produzida na propriedade, 
porém os administradores optaram por 
manter nas residências o sistema “conven-
cional” fornecido pela Empresa de Energia 
de mato Grosso do Sul. “Como temos má-
quinas muito potentes em funcionamento, 
a energia acaba oscilando muito, por isto 
mantivemos nas casas das 11 famílias e 
no escritório central o sistema antigo.”, 
explica.

o empresário antonio arão, que 
também é presidente da associação Sul-
matogrossense de Suinocultores (asumas), 
é categórico ao afirmar que a suinocultura 
cresceu consideravelmente nos últimos 
anos no mato Grosso do Sul e com ela a 
preocupação em dar destino aos dejetos 
também passou a ser uma necessidade, 
uma vez que as cobranças em relação ao 
desenvolvimento sustentável também são 
muito presentes. “o produtor consciente 
não quer apenas ganhar dinheiro, mas 
também ter um modelo que possa trazer 
benef ícios ao meio ambiente, afinal o em-
preendedor rural é o maior interessado em 
manter condições de solo e climáticas para 
seu negócio dar certo”, diz.

antonio arão explica que com os biodi-

Sistema de produção limpa 
na suinocultura trouxe para 
propriedade localizada em 

distrito de Campo Grande mais 
tranquilidade aos animais que 

somam um plantel com mais 
de 25 mil cabeças.

Os administradores comemoram 
economia de 90% na conta de 

energia elétrica e ainda conseguiram 
diminuir a perde de animais. A 

manutenção das pastagens foi outra 
vantagem conquistada depois da 

instalação de biodigestores
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empresário encontra soluçÕes para aumentar 
a proDução e lucrar com o que era DescartaDo

RAÇãO – desde que a 
Suinocultura rancho alegre 
foi inaugurada toda a ração 

(da desmama a matrizes/re-
produtores) é produzida na 

propriedade. o milho, soja e 
sorgo utilizados são produzido 
em outra propriedade de arão 
moraes, que fica no município 

de Terenos. outros produtos 
são adquiridos a base de troca 

com fazendeiros próximos. 
o maquinário da fábrica de 

ração é movido com a energia 
proveniente dos biodigestores. 
o montante chega a 1 milhão 

de quilos/mês. 

gestores a carga orgânica proveniente dos 
dejetos e sobras de rações da alimentação 
dos suínos em confinamento acaba se de-
compondo e gerando o gás metano, que é 
tido como um dos vilões responsáveis pelo 
efeito estufa. nos balões são acondiciona-
dos e depois transformados em crédito de 
carbono.

a instalação dos biodigestores não 
trouxe apenas energia elétrica barata para a 
granja, mas uma tranqüilidade aos adminis-
tradores. Para Eleíza moraes, o suinocultor 
que não tem biodigestor tem um grande 
problema para administrar, mas quem o tem 
pode aproveitá-lo para faturar com créditos 
de carbono, utilizar a parte sólida que sobra 
como adubo e a líquida como ferti-irrigante 
para as pastagens. “aqui, temos pasto verde 
o ano inteiro, pois os campos são adubados 
e irrigados ao mesmo tempo, independente 
se é período seco ou não. diminuiu até o 
número de moscas na nossa propriedade”, 
comemora.

inoVação – Um dos projetos 
implantados na propriedade é o conge-
lamento de carcaça de animais mortos e 

placenta que depois se transformam em 
mais uma fonte de renda na suinocultura. 
antes da idéia, dar destino a este tipo de 

produto também era uma preocupação 
dos administradores. agora, uma vez por 
semana o material é destinado para o fa-
brico de biocombustível em dourados ou 
no distrito de indubrasil (Campo Grande). 
nos digestores é separada a banha (para 
biodiesel) e carne para ração.

Com novas técnicas para produzir 
suínos e dar destino não agressivo para o 
meio ambiente ao que antes era descartado, 
o empresário arão antonio pretende au-
mentar seu plantel a partir do próximo ano 
em, no mínimo, mais cinco mil matrizes. 
além disso o mercado comprador, que atu-
almente é mais voltado para Campo Grande 
(40%), São Gabriel do oeste, rondonópolis 
e Goiânia, também vai ser incrementado 
pela oferta de produto.

AR- Com a economia na conta de ener-
gia elétrica, proporcionada depois da insta-
lação dos biodigestores, os administradores 
da suinocultura implantaram nas baias da 
maternidade um sistema de refrigeração 
para as matrizes, o que proporciona um 
bem-estar animal para elas. o ar gelado é 
direcionado por um tubo somente para a 
região da cabeça das porcas porque os lei-
tões preferem temperaturas mais elevadas 
que suas mães.

Segundo Eleíza moraes nem todas as 
baias possuem o sistema de ar-condicio-
nado, mas isto já é um projeto para o ano 
que vem. “oferecendo condições de bem 
estar, as matrizes têm mais tranquilidade no 
momento da parição e cuidados com suas 
crias. isto diminui, inclusive, o número de 
animais mortos”, conclui.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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a avaliação de carcaça por 
ultrassonografia garante 
ao pecuarista resultados 
programados, seja na pe-
cuária de elite ou na de 

confinamento. Quem garante é a médica 
veterinária ana Elisa bardi, que há mais 
de cinco anos trabalha com a técnica em 
mato Grosso do Sul.

 ana Elisa explica que a empregabilidade 
da ultrassonografia para a bovinocultura de 
elite (Po) avalia as características genéticas, 
as quais são altamente transmissíveis. “no 
suporte para melhoramento genético tanto 
quem vende quanto quem compra vai receber 
um diagnóstico do animal e as características 
que seus descendentes vão herdar”, explica.

na apartação de lotes em confinamento 
comercial o pecuarista informa (a dieta 
utilizada) ganho predito para o período 
para seu gado e o que ele quer produzir 
(peso de abate, rendimento carcaça e 
tipo de carne) com estes animais. após 
(Com base n) esta entrevista, o trabalho 
é conduzido avaliando   a equipe técnica 

avalia área de olho de lombo, espessura 
de gordura subcutânea e o marmoreio da 
carne. Por meio de um software é possível 
saber quantos dias de coxo este animal vai 
precisar para que o pesquisador obtenha o 
resultado desejado.

Em mato Grosso do Sul a empresa Pecus 
Ultrassonografia na Pecuária trabalha com 
duas frentes de trabalho: software de avalia-
ção de carcaça para melhoramento genético 
dos rebanhos e software para apartação de 
lotes de bovinos em confinamento.

ana Elisa bardi utiliza a tecnologia da 
conceituada designer Genes Technologies 
brasil, que estava instalada em mato Grosso 
do Sul e agora foi para São Paulo. “Como 
sou a primeira funcionária da designer no 
Estado acabei me transformando na primei-
ra representante da empresa. os mesmos 
serviços oferecidos pela designer, a Pecus 
também desenvolve”, explica.

Para saber mais sobre ultrassonografia 
de carcaça ou sobre a Pecus, entrar em 
contato pelo telefone: 8124-2066 ou pelo 
email: aebpecus@gmail.com

ultrassonoGrafia De 
carcaça bovina proporciona 
resultaDos proGramaDos
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Foto: Eliane Ferreira / Agroimagenbank.com

o selo iG - identificador Ge-
ográfico é concedido pelo 
inPi – instituto nacional 
da Propriedade industrial. 
Produtores dizem estar an-

siosos pela aprovação que ainda deve levar 
algum tempo

a Superintendência Federal da agricul-
tura está orientando aos criadores de bezer-
ros do município de Camapuã e entorno, 
como a cidade de Figueirão, que têm interesse 
em conquistar o selo de iG para seus animais. 
no último encontro, realizado na primeira 
quinzena de dezembro deste ano, foram 
coletados dados para fazer o regulamento 
de uso da certificação.

márcio menegazzo, fiscal federal do 
maPa, explica ainda que para um produto 
ter o selo de iG precisa apresentar carac-
terísticas que o diferencia dos demais. Por 
conta disto, uma das etapas do processo 
é fazer o regulamento de uso que no caso 
dos bezerros de qualidade vai especificar 
as exigências do padrão racial, que tipo 
de alimentação estes animais consomem, 
manejo sanitário e nutricional, tempo de 
desmame, ganho de peso, quais produtos 
veterinários podem ser usados no criatório, 

mapa faz levantamento na reGião norte De 
ms para concessão De certificaDo especial

entre outros itens.
de acordo com o pecuarista rubens 

Catenacci (foto), proprietário da Fazenda 
3r, o iG será uma importante ferramenta 
de comercialização para os produtores que 
há anos vem trabalhando para ter o principal 
produto da região valorizado [o bezerro é 
o principal produto da região]. “Chegou a 
hora de o produtor do norte do estado ser 
reconhecido mundialmente. o selo será um 
passaporte para a o mercado internacional, 
é uma conquista merecida”, afirma.

outra etapa do processo para requeri-
mento do iG é formar um conselho regulador, 
onde podem participar os pecuaristas, pre-
feitura, sindicato rural, associação comercial, 
Embrapa, Sebrae, associações de criadores, 
entre outros interessados que possuam 
pesquisa e/ou conhecimento do produto 
que pleiteie o selo.

o fiscal federal márcio menegazzo ainda 
reforça que a conquista do iG simboliza mais 
que um selo. Por meio dele também há todo 
um levantamento histórico sobre a inserção 
do produto na região e dos municípios abran-
gentes. “o iG é um levantamento histórico 
fantástico, não simplesmente uma técnica”

Essa certificação torna os produtos mais 

atraentes e confiáveis para os consumidores, 
abrindo inclusive, portas para o mercado 
internacional.  no caso do bezerro produzido 
na região de Camapuã/Figueirão, já existe um 
reconhecimento por parte dos compradores 
que sabem que vão adquirir animais acima 
da média, peso diferenciado e qualidade 
genética; características já confirmadas no 
Leilão do Fazendeiro e Leilão do Criador.

Ig- É considerada pela lei brasileira como 
indicação geográfica a indicação de proce-
dência ou a denominação de origem. indi-

cação de procedência é o nome geográfico 
de um país, cidade, região ou uma localidade 
de seu território, que se tornou conhecido 
como centro de produção, fabricação ou ex-
tração de determinado produto ou prestação 
de determinado serviço.denominação de 
origem é o nome geográfico de país, cidade, 
região ou localidade de seu território, que 
designe produto ou serviço cujas qualidades 
ou características se devam exclusiva ou es-
sencialmente ao meio geográfico, incluídos 
fatores naturais e humanos.

os produtores rurais de mato Grosso 
do Sul junto com pesquisadores 
vão demonstrar durante o Showtec 

2010, programado para acontecer de 2 a 
4 de fevereiro de 2010, em maracaju, as 
experiências que deram certo no campo.  
Estão programados nove giros tecnológicos 
que trazem os próprios produtores rurais 
contando de suas experiências com o plantio 
de soja, milho, cana-de-açúcar, agricultura 
de precisão, comercialização.

Com o tema “Sustentabilidade no 
agronegócio – Tecnologia, diversificação e 
Segurança frente às mudanças climáticas”, a 
Fundação mS e os promotores do evento – 
Governo de mS e Federação da agricultura e 
Pecuária de mS – Famasul – querem debater 
principalmente às questões ambientais e sua 
influência na agricultura e pecuária. 

a programação do Showtec 2010 
conta com a apresentação de mais de 500 
tecnologias agropecuárias e cerca de 100 

empresas participantes. a expectativa é de 
que 12 mil pessoas, entre produtores rurais 
e pesquisadores, visitem a Fundação mS, 
nesses três dias de evento. 

o Showtec 2010 é promovido pela Funda-
ção mS com o apoio do Governo do Estado 
através da Secretaria de Estado do desenvol-
vimento agrário, da Produção, da indústria, 
do Comércio e do Turismo – Seprotur, e 
da Famasul/Senar, e conta com o apoio do 
ministério da agricultura, Pecuária e abas-

tecimento; Conselho regional de Engenharia, 
arquitetura e agronomia de mS – CrEa-mS; 
organização das Cooperativas brasileiras 
– oCb/mS; associação dos Produtores de 
Soja de mS – aprosoja; Sicredi; Prefeitura 
de maracaju e Serviço de apoio às micro e 
Pequenas Empresas de mS – Sebrae. 

informações sobre o evento podem 
ser obtidas pelo site da Fundação (www.
fundacaoms.com.br) ou pelo telefone (67) 
3454-2631(67) 3454-2631 .

showtec já tem Data marcaDa para acontecer em 2010
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projeto com assentaDos De jaraGuari
será retomaDo em fevereiro De 2010 

o convênio da Universi-
dade Federal de mato 
Grosso do Sul (UFmS) 
com famílias dos assen-
tamentos Vale Verde e 

Santa rosa, no município de jaraguari, o 
qual oferece assistência técnica, será re-
tomado na primeira semana de fevereiro, 
conforme a secretária de educação e cultura 
do município, janete França brasil.

Pelo acordo, a UFmS presta assessoria 
técnica e de gerenciamento aos assentados 
e o poder executivo colocou à disposição 
dos acadêmicos para irem até a cidade um 
ônibus. Em novembro deste ano, o jornal 
agroin foi procurado por alguns assentados 
que denunciaram a quebra de acordo por 
parte da secretaria de educação do muni-
cípio, que não colocou veículo atendendo 
as exigências da instituição de ensino e esta 

paralisou as atividades.
na mesma noite que os assentados pro-

curam os vereadores de jaraguari com um 
abaixo-assinado, a secretária janet França 
brasil se comprometeu a colocar um novo 
veículo que então atendesse aos acadêmicos. 
Por conta do cumprimento do acordo, o 
projeto retorna no ano que vem.

Em fevereiro de 2010, 105 famílias as-
sentadas vão iniciar o primeiro processo 
para criação de frango caipira orgânico, 
conforme janete França brasil.

o convênio com a UFmS tem validade 
de cinco anos. Em um primeiro momento, 
os acadêmicos de vários cursos orientados 
por professores vão fazer um levantamento 
das reais necessidades dos agricultores fami-
liares e qual a vocação produtiva para depois 
orientá-los, não só na forma de cultivar mas 
também como melhor gerenciar o negócio.

FEIRA- os pequenos produtores do 
município de jaraguari lutam há anos pela 
implantação de quiosques localizados às 
margens da br-163, que passa pela cidade. 
Com a legalização do local será mais uma 
oportunidade de venda de seus produtos 
para quem transita pela rodovia.

e o dinheiro acabou não sendo liberado. 
agora, outro engenheiro está elaborando 
o projeto para ser apresentado e, assim, o 
dinheiro ser pleiteado novamente.

Mais de 100 famílias vão 
começar processo para 
criação de frango caipira

a senadora marisa Serrano viabilizou 
uma verba, por meio de emenda parlamen-
tar, para viabilizar a feira, porém a prefeitura 
não havia preparado o projeto de instalação 

Para manutenção de projeto, assentados fizeram manifesto pacífico na Câmara de Vereadores

DelcÍDio permancerá em brasÍlia 
na luta De recursos para ms

o senador delcídio do amaral 
permanecerá em brasília na se-
mana do natal para participar do 

esforço do Congresso que tentará aprovar, 
antes do final do ano, o orçamento Geral 
da União. “É fundamental a aprovação, na 
segunda-feira, do orçamento de 2010 na 
Comissão mista de Planos, orçamentos 
Públicos e Fiscalização. além disso, vamos 
batalhar também pela votação dos créditos 
suplementares ao orçamento de 2009, 
fundamentais para garantir a liberação das 

emendas com recursos para os municípios 
ainda este ano”, revelou o senador.

delcídio está preocupado com o com-
portamento da oposição no Congresso, 
que pode resultar em sérios prejuízos para 
mato Grosso do Sul e o brasil . “Como a 
oposição, até agora, não aceita nenhum 
tipo de entendimento, é muito provável 
que percamos não só os recursos previstos 
através de emendas ao orçamento de 2009, 
como também as verbas para a agricultura 
e os créditos referentes à Lei Kandir. Esse 
prejuízo vai atingir não só o nosso estado 
mas todas as unidades da federação”, alertou 
o senador.

VITÓRIAS- delcídio avalia como “bas-
tante positivas” duas votações ocorridas 
esta semana no Senado, a aprovação da 
Proposta de Emenda Constitucional que 
abre caminho para a criação do plano de 
carreira e do piso salarial nacional dos agen-

tes comunitários de saúde e a flexibilização 
do FiES, que é o sistema de financiamento 
de cursos de nível superior em faculdades 
particulares para estudantes que não têm 
condições financeiras de arcar com o paga-
mento das mensalidades. “a aprovação da 
PEC 54 era um velho sonho dos agentes de 
saúde em todo o brasil.

a partir de agora, está sendo garantido 
o plano de carreira e  um piso salarial pro-
fissional nacional para a categoria. É uma 
grande vitória, como também é a aprovação 
das novas regras do FiES, que  estabelecem 
condições melhores para os estudantes do 
ensino superior que financiam seus cursos 
e depois devolvem o dinheiro para a União 
trabalhando. muitos estudantes estão se 
formando em situação de inadimplência 
e agora,  com as taxas de juro menores e 
prazos maiores, eles passam a ter condições 
necessárias de quitar suas dívidas e prestar um bom serviço ao país”, afirmou.

Foto: Eliane Ferreira / Agroimagebank.com

Foto: Divulgação

Senador assinala votações 
positivas na última 
semana de trabalhos no 
Congresso Nacional
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Mato Grosso do Sul possui 
inúmeros locais ainda não 
explorados que podem servir 
como pontos para este tipo 
de atividade

esportes raDicais: uma Dica para quem 
Gosta De praticar turismo De aventura

É perfeitamente ajustável a prá-
tica de esportes radicais por 
pessoas que gostam de turismo 
aventura. aliás, a conveniência 
de se explorar pontos turísticos 

naturais e fazer parte da paisagem é um 
privilégio para todos - independente da 
idade. mato Grosso do Sul é privilegiado 
por uma geografia que permite desfrutar de 
várias modalidades radicais como o rapel, 
por exemplo.

Para quem mora em Campo Grande uma 
das dicas é a prática de rapel na cachoeira 
conhecida como “inferninho”, (foto) onde é 
comum encontrar, principalmente aos finais 

de semana, grupos de aventureiros em busca 
de adrenalina junto à natureza. outra opção 
são as fazendas com acidentes geográficos 
propícios para a descida de paredões e vãos 
livres. Para os mais urbanos a alternativa 
pode ser rapel em edificações.

À primeira vista a idéia de se praticar 
rapel, mesmo quem nunca fez, parece 
um convite irrecusável, porém a dica é 
sempre procurar profissionais habilitados 
e com conhecimento para que a atividade 
radical não acabe em problemas. Em mato 
Grosso do Sul só existe uma empresa (al-
titude Esporte e aventura) devidamente 
estabelecida para oferecer rapel e tirolesa, 
inclusive com indenizações em caso de 
acidentes na prática turística/esportiva. a 
gerente da empresa, destaca que o esporte 
de aventura é considerado por muitos como 
de risco, porém se os equipamentos forem 
normatizados e os instrutores e auxiliares 
possuírem curso para tanto, qualquer pes-
soa pode praticar. “É uma atividade segura 
desde que praticada com muita atenção aos 
princípios de segurança”, diz. a gerente ainda dá como dica aos 

praticantes de esportes radicais para que 
ao contratarem serviços da área exijam 
documentação que prove que os instruto-
res são habilitados e para que peçam para 
conhecer previamente os equipamentos. no 
caso de “praticantes de primeira viagem” a 
dica é prestar bem atenção nas instruções. 
“Quando o instrutor devidamente habilita-
do para a atividade coloca os equipamentos 
no praticante, mesmo acontecendo algo 
durante a descida- como uma tontura- não 
há o risco de cair lá de cima, pois o capacete, 
luvas, cordas e a cadeirinha onde vai estar 
acomodado vão dar suporte até o instrutor 
chegar com ele lá em baixo”, diz.

outra dica é verificar se a empresa tem 

licença fornecida pelo Corpo de bombeiros 
militares para a prática turística esportiva, 
o que representa mais garantias para o pra-
ticante. “Como trabalhamos também com 
palestras para empresas, escolas, consulto-
ria e ainda com eventos, sabemos que o bem 
maior de uma pessoa é sua própria vida e de 
seu ente querido. Por isto prestamos nossos 
serviços com monitoramento para que haja 
sempre segurança, independente se ele é 
em local fechado, em Campo Grande ou 
qualquer outro município”, finaliza.

Para saber mais sobre este tipo de prática 
esportiva ou conhecer a altitude Esporte e 
aventura basta ligar no telefone: 3326-6820 
ou à rua josé Gomes domingos, 1133- sala 
5- bairro Santa Fé- Campo Grande.

Foto: Divulgação
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• POSSE DA NOVA DIRETORIA CRMV – Ainda 
sem data definida para a transição de cargos en-
tre a antiga e a nova diretoria (triênio 2010/13), 
a presidenta eleita Sibele Cação já está prepa-
rando o evento da posse para final de fevereiro. 
Ela, que busca o apoio das empresas ligadas ao 
setor para promover a festa, tem sido bem re-
cebida pelas entidades congêneres. Na quinta 
feira, 17, esteve com presidente do CREA, Jary 
Castro, que colocou o auditório do conselho a 
disposição para a realização do evento. Também 
em recente encontro na Famasul, Sibele recebeu 
todo o apoio da diretoria, e o mesmo aconteceu 
com José Lemos, Zé Ito, presidente do Sindicato 
Rural de Campo Grande.
• MEU PÉ ESQUERDO – Rogério Rosalin, braço 
forte de Rubinho  Catenacci da 3R, vai passar o 
natal de bota branca,  em um pequeno acidente 
no início da semana passada Rogério fraturou o 
pé de. Essa foi a única forma que Rubinho ar-
ranjou para Rogério pegar uns dias de folga que 
deverá passar aqui na Cidade Morena. Há alguns 
dias a região do Figueirão, município onde está a 
Fazenda 3R, foi visitada por técnicos do MAPA 
que fizeram o levantamento para a certificação 
do selo IG – Identificador Geográfico.

olunac ocials
• ABCZ CAMPO GRANDE – 
Que encerrou as atividades 
no dia 18/12, sexta feira, 
foi eleita unidade modelo 
no ano de 2009. O eficiente 
trabalho da equipe do ETR 
capitaneado Adriano Gar-
cia ganhou 10 com lou-
vor da diretoria nacional.  
Outra novidade são obras 
das futuras instalações 
que foram iniciadas em ou-
tubro passado e a previsão 
é que sejam concluídas no 
final do primeiro semestre 
de 2010. O ETR levará o 
nome Orestes Prata Tibery 
Júnior, uma homenagem 
ao trabalho de seleção de-
senvolvido pelo criador e 
ex-presidente da ABCZ.

• CAMPO GRANDE TERÁ O MAIOR LEILÃO DO BRASIL - Confir-
madíssimo para o dia 05 de junho de 2010 em Campo Grande.  A 
iniciativa é de Carlos Guarita, comandante da Leiloboi, que já fala 
em mais de 25 mil animais. O evento, que irá comemorar os 25 
anos da Leiloboi, terá como cenário o confinamento Malibu. A pro-
gramação começa às 7 horas da manhã com vistoria dos animais, 
às 8 horas um breakfast, às 10 horas começa a batida do martelo 
que vai  reunir vários leiloeiros. O Malibu já está se preparando para 
o evento, o heliporto é uma das estruturas de prioridade para re-
ceber nomes fortes da pecuária e da indústria frigorífica nacional. 
Diretores do Marfrig e do JBS Friboi confirmaram presença. O Canal 
do Boi vai transmitir o remate para todo o Brasil.

• INAUGURADA EM DOURADOS – A Comitiva 
Agropecuária (em 11 de novembro) que é coman-
dada pelo meu amigo José Antonio Rodrigues 
Silva, experiente no setor, Zezinho acumula grande 
bagagem profissional que agora usará em seu 
próprio negócio. A loja, com mais de 700m², ficou 
maravilhosa e oferece tudo para a agricultura e 
pecuária. Zezinho já prepara a abertura da primeira 
filial em Naviraí no mês de fevereiro de 2010.


