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EDIÇÃO: 9 A 21 DE 
NOVEMBRO

MAIOR EVENTO DA RAÇA NELORE VAI ATÉ DIA 15

PREFEITOS QUEREM COBRANÇA 
DO FUNDERSUL PARA A CANA

PONTE DE CONCRETO NA REGIÃO 
PANTANEIRA SERÁ ENTREGUE DIA 21

A maior feira indoor no 
mundo da raça nelore 
começou no dia 5 de 
novembro, com aber-
tura solene no dia 9. O 

evento prossegue até 15 de novembro, 
no Centro de Convenções e Exposições 

Albano Franco, em Campo Grande. Para 
este ano, a expectativa é de uma média de 
20 mil visitantes na Expoinel MS.

Toda a programação pode ser acompa-
nhada pelo Sistema Brasileiro do Agrone-
gócio (SBA), com fl ashes ao vivo direto da 
pista de julgamentos, e a transmissão de 
12 leilões pelo Canal do Boi, dos 14 que 
acontecem durante a exposição.

O presidente da Nelore MS, Lineu 
Pasqualotto destaca que fazer uma feira 

desta magnitude não é uma tarefa 
muito fácil, principalmente para os 
pecuaristas. “Pretendemos superar a 
primeira edição indoor, no ano pas-
sado. Acreditamos que o principal 
incremento seja a cobertura completa 
da feira via internet”.

Os pecuaristas poderão assistir 
desde o primeiro momento dos julga-
mentos, que começam logo no início 
da manhã, até o último lote do leilão 
da noite. Para isso, é só acessar o site 
da Nelore MS - www.nelorems.org. 
No intervalo dos julgamentos e leilões 
da noite acontece um shopping diário 
no período da tarde em que todos os 
expositores apresentam seus produtos. 
Páginas 4 e 5.

A cobrança do Fun-
desul, Fundo de 
Desenvolvimento 
do Sistema Rodo-
viário do Estado 

de Mato Grosso do Sul, sobre 
a produção de cana-de-açúcar 
é defendida pela Assomasul, 

A obra, orçada em R$ 1,8 
milhão, teve início no se-
gundo semestre de 2008. 

Segundo a Agência Estadual de 
Empreendimentos (Agesul), cer-
ca de 95% dos trabalhos já foram 
concluídos.  Segundo o secretário 
estadual de obras, Édson Girotto 
(foto), a ponte tem 168 metros e está 
a 134 km de Coxim.  Página 11.

Associação dos Municípios de MS, órgão 
que representa as prefeituras.

Os prefeitos dizem que a taxação seria 
importante para aumentar os repasses para 
as prefeituras, atualmente em queda livre, 
principalmente o FPM, Fundo de Participa-
ção dos Municípios.  Desgaste das estradas 
é uma das reclamações. Página 9.

MAIOR EVENTO DA RAÇA NELORE
A 
evento prossegue até 15 de novembro, 

no Centro de Convenções e Exposições 
Albano Franco, em Campo Grande. Para 
este ano, a expectativa é de uma média de 
20 mil visitantes na Expoinel MS.

Toda a programação pode ser acompa-
nhada pelo Sistema Brasileiro do Agrone-
gócio (SBA), com fl ashes ao vivo direto da 
pista de julgamentos, e a transmissão de 
12 leilões pelo Canal do Boi, dos 14 que 
acontecem durante a exposição.

O presidente da Nelore MS, Lineu 
Pasqualotto destaca que fazer uma feira 

A partir do próximo ano começam a 
valer as novas regras para os interessados 
em exportar carne bovina tipo Cota Hilton, 
para países da União Européia (UE). O 
Brasil tinha direito de exportar cinco mil 
toneladas por ano e agora passa a ter direito 
de 10 mil. Uma das mudanças é que além 
de ser aceita carne de animais criados a 
pasto, também de bovinos de confi namento 
e carne congelada. Página 7.

COTA HILTON DO BRASIL 
DOBRA PARA 2010

    

COTA HILTON DO BRASIL 

Foto: Agroimagebank.com
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Campo Grande é, até o dia 15, a capital 
brasileira do Nelore. Motivo não falta para 
deixar de sê-la. E ninguém há de argumen-
tar em desfavor. Por aqui, passam os prin-

Vale Ver de perto a moderna pecuária do Brasil 
cipais “embaixadores” da raça. Por aqui, 
fazem negócios os maiores investidores 
da pecuária. Tudo gravitando em torno 
da Expoinel MS 2009, versão sul-mato-
grossense da Exposição Internacional do 
Nelore. A feira, instalada em lugar atípico 
—um centro de convenções—, recebe 
alguns dos mais destacados e valorizados 
rebanhos. Vale ir ver. Se o Brasil enterrou 
a fase da baixa estima e do baixo astral, 
a feira pode ser considerada um modelo 
desse novo país.

Para os leigos ou neófitos no nelore, vale 
ir ao “Albano Franco” levando as definições 
que reproduzo a seguir. Os conceitos foram 
tirados de uma entrevista do zootecnista 
William Koury Filho, na revista “ABCZ”, 
de outubro de 2002. À época, Koury Filho 
propunha, em sua tese de doutorado, um 
modelo de avaliação visual, que hoje serve 
de parâmetro em exposições de gado por 
esse país afora.

Para o zootecnista, fazer avaliação vi-
sual é, acima de tudo, “usar o olho treinado 
para captar detalhes morfológicos (as for-
mas que a matéria pode tomar) da imagem 
dos animais...”. E ainda, para ele, a avalia-
ção visual serve para “medir” diferenças 
morfológicas entre indivíduos, desde car-
acterísticas qualitativas como a expressão 
racial, até quantitativas de musculosidade 
e precocidade. “São informações que po-
dem se utilizadas, posteriormente, para 
comparar desempenho de reprodutores 
através dos testes de progênie e sumários 
de touros.”

Numa tradução simples, o objetivo da 
avaliação é pinçar touros e matrizes que vão 
gerar animais produtores de carne macia 
e tenra, nova e saborosa. Esse é o foco da 
Expoinel MS, e o de qualquer outra feira 
dessa dimensão.

O método proposto por Koury Filho, 
usado em julgamento de bovinos, é conhe-

cido pela sigla EPMURAS. Cada letra cor-
respondente a uma característica avaliada 
(veja quadro). Segundo o próprio, o método 
foi obtido a partir de várias referências, 
para avaliar características desejáveis nos 
animais, através do olho treinado.

No processo de seleção, a avaliação 
visual ganhou importante aliado. Nos últi-
mos anos, a pecuária brasileira sedimentou 
o conceito e a importância da avaliação 
genética. Não basta visualizar e aprovar 
um animal. É preciso também conhecer 
o seu potencial intrínseco de fazer filhos 
precoces e produtivos. Estamos na era das 
DEPs, sigla para Diferença Esperada na 
Progênie. Na prática, é o “algo mais, o plus” 
a ser transmitido pelos pais aos filhos. As-

Veja o que significa a sigla EPMURAS, método de avaliação visual de bovinos, 
proposto pelo zootecnista William Koury Filho, adaptado de conceitos e justifi-
cativas emitidos pelo próprio, em 2002.

E (Estrutura corporal) – prediz visualmente a área que o animal abrange visto 
de lado, olhando-se para o comprimento corporal e profundidade de costelas.

P (Precocidade) – é avaliada com base na deposição de gordura subcutânea, 
elemento que protege a carne nos frigoríficos. O biótipo de um animal precoce 
consiste em animais de melhores proporções de profundidade de costela em relação 
à altura de membros. No bovino precoce, observa-se o arredondamento das massas 
musculares, baseada em menos “pontas” ou ossos salientes (íleo, ísquio, costelas 
e escápula), além do enfoque principal em pontos específicos como a inserção da 
cauda, a maçã do peito, a paleta e a coluna vertebral. 

M (Musculosidade) – é avaliada através da convexidade e da distribuição das 
massas musculares, dando ênfase à região do posterior e dorso-lombar, onde estão 
os cortes nobres. Animais mais musculosos e com os músculos bem distribuídos 
pelo corpo pesam mais e apresentam melhor rendimento de carcaça.

U (Umbigo) – A medida é avaliada a partir de uma referência do tamanho e 
do posicionamento do umbigo. Umbigos de maior tamanho de animais criados a 
pasto são mais suscetíveis a doenças incuráveis ou de dif ícil cura.

(RAS) – São características relacionadas aos aspectos sexuais e raciais

sim, tem-se uma forma de garantir lucros 
para a atividade. É a chamada pecuária 
funcional, alicerçada nos fundamentos 
das características raciais e na precisão da 
ciência, nos testes de progênie e até nos 
exames de DNA.

Pra quem for centro de convenções, vale 
observar, nos animais, o que Koury Filho 
lembrou na entrevista à revista “ABCZ”. 
Ele citou uma frase do então diretor da 
entidade, Nelson Pineda: “A seleção [do 
rebanho] não deve ser pensada somente em 
[ganho em] peso, mas, sim, na composição 
e distribuição do peso”.

(*) O autor é jornalista e apresenta-
dor do Canal do Boi

Jorge Zaidan

A sigla usada para avaliar o gado
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roBerto Bacha deixa direção da iagro

Agroin – O senhor ficou no comando 
da Iagro nos últimos três anos. O que 
assinala como grande conquista por meio 
do trabalho realizado?

Roberto Bacha - Eu vejo que da grande 
missão que me foi passada pelo governador 
no início, que seria o estabelecimento das 
condições sanitárias no MS, em particular 
a febre aftosa que há dois anos vinha cau-
sando problemas na região de Eldorado e 
Japorã; o resgate da credibilidade perante o 
produtor rural perante o Mapa, perante os 
mercados internacionais, os organismos 
internacionais – foi a grande conquista 
para todos. Acho que estas conquistas 
foram as maiores que tivemos. E somados 
a isto trabalhamos muito em cima da me-
lhoria dos serviços da Iagro, dos sistemas 
de controle, atendimento ao público, a 
parte de sistemas de informatização,o 
Saniagro – modelo adotado que permite 
ao produtor fazer a emissão do GTA em 
cada escritório. Enfim, foram muitas as 
modificações que implantamos. Mas o 
principal é que hoje no Estado há um 
serviço sanitário que é reconhecido como 
um dos melhores do País – que garante 
segurança aos mercados. Considero que o 
que foi pedido pelo governador no inicio 
do governo e o que estou entregando – 
não deixei nada por cumprir. As grandes 
realizações foram cumpridas, claro que 
algumas com muitas dificuldades, como 
a implantação da ZAV, que foi uma im-

O médico veterinário e produtor rural 
Roberto Rachid Bacha (foto) deixou 
o comando da Iagro, no final do 
mês de outubro depois de três anos, 
para se dedicar a um projeto que 

considera pessoal, porém com interesse voltado para 
a coletividade. Ele pediu ao Governo do Estado para 
deixar a entidade para se dedicar ao planejamento da 
campanha eleitoral de 2010, quando tem pretensões de 
ocupar uma das cadeiras da Assembléia Legislativa a 
partir de 2011. Nesta entrevista, Roberto Bacha destaca 
alguns dos acontecimentos que considera marcantes para 
a recuperação do status de área livre de febre aftosa com 
vacinação. Outros assuntos como Cota Hilton, visitas 
de missões internacionais ao Estado e seus planos como 
político escolhido pelo voto popular também compõem a 
entrevista.     

posição feita ao MS, mais que nos deu 
a garantia de que pudéssemos ter todas 
estas conquistas efetivadas.

Agroin – Quando o senhor foi indi-
cado para assumir a Iagro, a maioria dos 
produtores observaram que estava assu-
mindo uma pessoa com conhecimento 
técnico e não mera indicação política. 
Isto deu bastante credibilidade na sua 
gestão?

Roberto Bacha – Eu acho que um pou-
quinho de cada coisa – fui presidente do 
Conselho Regional de Medicina Veteriná-
ria, sou produtor rural - fez com que a gente 
pudesse corresponder. Eu espero não ter 
decepcionado os que acreditaram que seria 
possível a execução de um bom serviço. Se 
nós não conseguimos mais do que foi feito 
não foi por falta de tentar. Acredito que saio 
com uma condição bastante tranqüila em 
relação que foi dado como responsabilida-
de. Não tenho muito que dizer sobre isto o 
importante é que o Estado está recuperado. 
A economia pecuária esta estabelecida. Os 
preços pagos ao produtor hoje são muito 
diferentes daqueles que eram pagos há dois 
anos. Esta panorâmica toda veio em cima 
de uma correspondência.

Agroin – O senhor acompanhou a 
vinda das últimas missões previstas para 
2009 ao Estado. Uma grande expectativa 
do mercado é a volta das negociações com 
o Chile. O senhor acredita nisto?

Roberto Bacha –Acredito. Eu acompa-

nhei esta missão do inicio ao fim, inclusive 
esta foi uma posição que passei para o 
governador, que permaneceria a frente da 
Iagro até o termino das missões. Entendo 
sua importância para o Estado, sem contar 
a tremenda responsabilidade que eu tinha 
em recebê-las. Seja missões comerciais ou 
investigativas – em todas elas fiz questão de 
acompanhar pessoalmente – com a equipe 
técnica – em função da importância que 
elas tem para o fortalecimento do nosso 
mercado. A impressão que nos deixou é 
que comparativamente às missões anterio-
res, eles perceberam uma evolução muito 
grande tanto em termos de serviços quanto 
nos controles operacionais. Percebi também 
que existe uma intenção favorável como um 
todo. Tivemos ano passado quatro estados 
brasileiros habilitados e desta vez vieram ao 
MS e depois ao Tocantins. Fiquei bastante 
satisfeito com esta auditoria porque acre-
dito que nós temos uma enorme chance de 
recuperar este mercado. Sem contar que ele 
é muito estratégico para o MS, porque paga 
melhor e coloca volumes significativos do 
nosso produto naquele País.

Agroin – O Brasil ganhou o dobro de 
direito na Cota Hilton, passando de 5 mil 
para 10 mil. Na sua opinião, MS vai ser o 
grande beneficiado com isto?

Roberto Bacha – A cota Hilton é um 
preço diferenciado para um produto tam-
bém muito específico. O Brasil ao longo de 
sua história se viu prejudicado em relação 

a outros países, por exemplo em relação 
à Argentina que detém uma cota muito 
grande. É uma busca que certamente trará 
benef ícios para um todo. Para MS também. 
Acho que o que precisamos seria fazer com 
que esta valorização da Cota Hilton chegue 
a nível de produtor porque ela não chega. 
Quando temos a Cota Hilton atendida, ela 
é uma valorização que acaba na indústria, 
não é repassada ao produtor, o que acho 
uma tremenda duma injustiça. Assim como 
o frigorífico paga menos pelo produto que 
não está dentro dos padrões paga menos 
tem que o produtor receber mais pelo 
diferenciado.

Agroin – Qual o motivo da sua saída 
da Iagro?

Roberto Bacha – Eu estou saindo 
porque estou com um projeto político 
pessoal. Saio candidato a deputado esta-
dual, pelo PT do B, numa condição que foi 
bastante conversada com o governador e 
que apresentada esta intenção ele concor-
dou e eu solicitei a antecipação da minha 
saída da Iagro pós o término das missões 
internacionais ao Estado, em função de que 
permanecendo na Iagro até abril – que é o 
prazo limite legal – eu me senti prejudicado 
na condução da campanha. Eu tenho que 
estruturar minha campanha e isto necessita 
tempo, muito trabalho. Eu não gostaria de 
prejudicar umas situações porque é muito 
dif ícil manter as duas situações: Iagro/
campanha.

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com
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nelore ms diVulga 
resultado final da 
proVa de ganho de peso

O resultado final com os animais que 
apresentaram melhor desempe-
nho na Prova de Ganho de Peso 

(PGP) da Associação Sul-Mato-Grossense 
dos Criadores de Nelore - Nelore MS, já está 
disponível. A quarta e última pesagem da 
prova foi realizada no dia 30 de outubro, 
na Embrapa Gado de Corte, em Campo 
Grande.

O animal Dzero FIV da 3R obteve a 
melhor média final, seguido por Mando 
FIV GC da SL. Com o terceiro melhor 
desempenho ficou Renno TE Kubera, acom-
panhado por Dólar FIV da GIZ e Músico 
FIV GC da SL é só acessar o site da Nelore 
MS (www.nelorems.org).

A prova é um dos projetos da Associa-

ção Sul-Mato-Grossense dos Criadores de 
Nelore - Nelore MS. Em 2009 participam 
94 bezerros, número recorde desde a pri-
meira edição. As características avaliadas 
são aptidão para o ganho de peso, área de 
olho de lombo (AOL), acabamento de car-
caça, ganho de peso, índice de marmoreio 
e maciez da carne; esta última analisada 

Cinco características 
dos animais são 
avaliadas até chegar ao 
resultado final da prova

A Expoinel MS indoor, evento 
promovido pela Associação 
Sul-Mato-Grossense dos 
Criadores de Nelore – a 
Nelore MS – começou no 

dia 5 de novembro, e segue até o dia 15 de 
novembro, com a expectativa de receber 
nos 11 dias de exposição 150 expositores 
de diversas partes do país, 1.200 animais 
no recinto, e uma média de 20.000 visi-
tantes. Além disso, um ciclo de palestras 
movimenta a exposição nos dias 09,10, 12 
e 13. A solenidade oficial de abertura está 
marcada para segunda-feira, às 18h (MS), 
no hall de entrada do Albano Franco.

O Centro de Convenções e Exposições 
Albano Franco, foi reestruturado exclu-
sivamente para sediar maior feira indoor 
da raça nelore do mundo. As adaptações 
compreendem a construção de lavatórios 
para os animais na área externa, a instala-
ção de cochos, dentro e fora do prédio, e 
climatizadores dentro do pavilhão. 

Além do conforto para a recepção dos 

expoinel, maior eVento da raça nelore 
do ms Vai até o dia 15 de noVemBro

animais, outras mudanças foram feitas para 
garantir a comodidade dos visitantes. A 
serragem utilizada nas baias está recebendo 
aditivos para que não haja forte odor no 
local coberto.

VISITA- Um grupo composto por onze 
australianos, acompanhados por uma guia, 
visitou o Centro de Convenções e Exposi-
ções Albano Franco. A comitiva conheceu 
a estrutura da Expoinel MS 2009, maior 
feira indoor da raça Nelore do mundo; os 
visitantes estrangeiros ficaram impressio-
nados com o que viram. 

“Na Austrália temos feiras com várias 
raças e espécies de animais, entre carneiros, 
cavalos, gado, mas nada tão grandioso como 
este lugar.”, diz Bruce West, professor da 
Total College, instituição de ensino rural 
da Austrália. 

O Brasil é o quarto país da América 
do Sul visitado pelo grupo. Em território 
brasileiro, os turistas percorrem cidades 
e confinamentos do Mato Grosso do Sul 
e Paraná.

PARQUE - Durante a abertura solene da 
exposição, o presidente da nelore Ms, Lineu 
Pasqualotto, anunciou que será criado  em 
Campo Grande um parque em homenagem 
a raça nelore. Segundo ele, o projeto para 
construção já está em andamento.

O governador André Puccinelli desta-
cou que o parque pode ser instalado ano que 
vem ou em 2011. Um dos locais prováveis 
para receber o empreendimento é na área 

da Embrapa, na saída para Aquidauana.
TRANSMISSÃO- O SBA – Sistema 

Brasileiro do Agronegócio – faz a cobertura 
completa da exposição, com flashes ao vivo 
direto da pista de julgamentos, e a trans-
missão de 10, dos 13 leilões que acontecem 
na feira, pelo Canal do Boi. Além disso, a 
feira é transmitida pelo site www.nelorems.
org em tempo integral, desde o início dos 
julgamentos até o último lote.

desde 2007.
Já para o Leilão Reprodutores Nelore 

MS, já estão confirmados 100 touros, entre 
estes, os 25 melhores da PGP. O evento 
aconteceu no dia 07 de novembro, ao meio 
dia, com a transmissão do Canal do Boi e 
faz parte da programação da Expoinel MS 
2009 indoor.

Pavilhão Albano Franco foi todo reestruturado 
para receber o evento, que já teve visita até de 
comitiva formada por estrangeiros

Exposição já entrou para o calendários das grandes vendas e aquisições do nelore
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pecuaristas e frigorífico chegam a um acordo
No dia 5 de novembro aconteceu 

reunião entre os pecuaristas 
credores e os representantes das 

empresas Independência e Nova Carne 
Indústria, no Hotel Transamérica, em 
São Paulo. Na avaliação dos membros da 
Comissão de Credores de Mato Grosso 
do Sul, o resultado foi positivo para os 
produtores rurais.

 Os pecuaristas concordaram com o 

– Famasul, tomou frente e montou um 
grupo para que pudesse representar os 
credores de MS, e formou uma comissão 
com produtores rurais do Estado com a 
missão de analisar o Plano de Recuperação 
do Frigorífico Independência.

Os pecuaristas Leôncio Brito, Paulo 
Martins e Geraldo Moraes participaram 
das discussões, que somaram mais de 12 
horas de reunião entre produtores e os 

O governador de Mato 
Grosso do Sul, André Puc-
cinelli, determinou que 
a Secretaria de Fazenda 
amplie, a partir do dia 9 

de novembro, o prazo de validade da nota 
fiscal do produtor, de três para cinco dias, 
com mais dois dias de prazo de carência. 

Com prazo de apenas três dias, com 

carência de mais dois, as negociações entre 
pecuaristas e indústria estavam sendo pre-
judicadas, uma vez que poderiam ocorrer 
fatos imprevisíveis e o embarque do gado 
para o frigorífico acabava atrasando e a 
nota fiscal perdia o efeito. Perdendo o 
efeito o ICMS e o Fundersul recolhidos 
no ato da extração da nota na agência 
fazendária só poderia ser restituído por 

ampliado prazo de Validade da nota fiscal
medida administrativa, acarretando mais 
um transtorno para o pecuarista.

As medidas saneadoras são positivas 
para o setor produtivo, que é o maior ge-
rador de divisas para os cofres públicos. 
“Ao ouvir a classe rural e atender as reivin-
dicações, o Estado sinaliza que problemas 
podem ser democraticamente debatidos 
e soluções viáveis podem ser adotadas, 
reduzindo o impacto dos excessos come-
tidos pelo Estado, que no exercício do seu 
poder de polícia acaba cometendo”, analisa 
o presidente em exercício da Acrissul, 

Jonathan Pereira Barbosa.
Segundo ele, as entidades ainda conti-

nuam mobilizadas para cobrar a devolução 
do talão de notas fiscais para o produtor ru-
ral, que é a única atividade que para vender 
seu produto precisa ir ao balcão da agência 
fazendária para tirar o documento, a cada 
negociação feita. “É preciso que a relação 
de confiança entre o fisco e esse segmento 
de contribuinte evolua”, finalisa Jonathan, 
lembrando que em outros estados, como 
o Mato Grosso, o produtor rural tem a 
guarda de seus próprios talões.

pagamento à vista de R$ 100 mil e os com 
crédito superior, receberiam uma parcela 
de R$ 100 mil e o saldo dividido em 36 
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.

Desde o início das discussões, a Fe-
deração da Agricultura e Pecuária de MS 

representantes do Independência, que teve 
início às 10 horas (horário de Brasília).

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.

Decisão concede mais dois dias de validade do 
documento fiscal do produtor rual, que comemora
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noVas regras para exportação de carne
cota hilton começam a Valer em 2010

Foto: Divulção

Até a flexibilização das regras, 
a carne tipo Cota Hilton 
(regime especial que garante 
preços diferenciados para 
alguns cortes bovinos sem 

osso) só podia ser de animais criados a 
pasto, mas a partir de 2010 passam tam-
bém a compor o pacote carne congelada 
e de gado confinado - que estava proibida 
por causa do medo da chamada doença da 
vaca louca.

Segundo a Associação Brasileira das 
Indústrias Exportadoras de Carne Bovina 
(Abiec), o tipo Cota Hilton é um mercado 
de 10 mil toneladas e U$ 200 milhões por 
ano. Até o fechamento do acordo bilateral 
em Bruxelas, entre Brasil e UE, o país tinha 
cinco mil toneladas de carne bovina dentro 
da Cota Hilton e agora foram liberadas mais 

cinco mil, em virtude da entrada de Bulgária 
e Romênia no bloco europeu.

Para o ano fiscal 2009/2010 o Brasil 
ainda pretende conseguir um adicional 
de 900 toneladas, o que elevaria o volume 
disponibilizado pelos frigoríficos para 10,9 
mil toneladas. Isto porque o bloco europeu 
ganhou mais um membro, a Croácia, porém 
por duas vezes consecutiva os brasileiros 
não conseguiram cumprir o volume a que 
tem direito de Cota Hilton.

O engenheiro agrônomo e consultor 
de mercado da Scot Consultoria, Alcides 
Torres, destaca que o Brasil tem todas as 
condições de cumprir com o direito de 10 
mil toneladas na Cota Hilton. “Na verda-
de não foi cumprida a meta de cinco mil 
toneladas por uma série de razões, sendo 
a principal o boicote europeu mesmo, 

por questões de rastreabilidade, porém os 
grandes perdedores foram eles que ficaram 
com menos carne. Depois vem a questão 
da crise global que acabou com o crédito 
no mundo inteiro”, explica.

Alcides Torres prevê que o Serviço de 
Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bo-
vinos e Bubalinos (Sisbov), que com um novo 

modelo vai proporcionar mais facilidades 
para o criador, pode significar mais fazendas 
certificadas ou não com interesse em exportar 
Cota Hilton. “A verdade é que com tantas 
idas e vindas o sistema caiu em descrédito. 
Esta é uma despesa extra que se o pecuarista 
ganhar mais por seu esforço em rastrear ele 
vai investir. Caso contrário não”, diz.

A partir do próximo ano começam a valer as novas 
regras para os interessados em exportar carne 
bovina tipo Cota Hilton, para países da União 
Européia (UE). Desde 2004 haviam negociações, 
mas só no final de outubro houve flexibilização

A banda mineira Jota Quest realiza no 
dia 13 de novembro, sexta-feira, às 
23h, o show que promete atrair os 

apaixonados e admiradores do pop rock. 

radar da fiems reVela que 94% da energia
produzida no estado é de origem renoVáVel

A banda volta a Campo Grande após dois 
anos e o local escolhido para a festa é o 
estacionamento da universidade Uniderp/
Anhanguera, localizada na Av. Ceará, 333, 

bairro Miguel Couto.  O evento é 
promovido pelo Diretório Central dos 
Estudantes da instituição.

Com canções consagradas, tais 
como: Encontrar Alguém, Fácil, Na 
moral, Além do horizonte e ainda, as 
gravações do seu último CD La Plata; 
a banda, composto por cinco inte-
grantes, promete empolgar o público 
presente. Além do palco principal, o 
evento terá a Arena Universitária, 
que traz quatro atrações diferentes. 
Rominho e Banda, S.Weiller, Zero Um e 
James Banda, esta última irá lançar o CD 
Dentro da Moranga. O trabalho conta com 
12 músicas, sendo 10 autorais, e faz fusões 
com o velho ‘’rock and Roll’’ e com a música 
brasileira e suas vertentes. Ainda, contará 
com a participação especial de Marcos 
Caramelo.

A banda foi formada em Belo Horizonte 

em 1993. Jota Quest surgiu com o nome 
Jay Quest, posteriormente transformado 
em Jota Quest, por inspiração do desenho 
animado Jonny Quest e da banda de acid 
jazz Jamiroquai.

Os ingressos podem ser adquiridos nos 
seguintes postos de vendas: Fest Beer, Gugu 
Lanches e Ingresso Fácil. Mais informações 
pelo telefone (67) 3029-9033.

Engenheiro agrônomo e consultor de mercado da Scot Consultoria, Alcides Torres

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com
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allimenta e marca Jd apresentam modelo 
de pecuária rentáVel em dia de campo

“Cada fazenda tem que 
escolher seu modelo 
ideal de produção, 
mas uma coisa é certa, 
para o que o negócio 

seja rentável o ciclo de produção tem 
que diminuir”. A afirmação é doutor em 
reprodução animal, médico veterinário 
e diretor da Allimenta Nutrição Animal, 
Oswaldo Souza Garcia, que em sua história 
profissional ajudou a viabilizar o uso dos 
minerais quelatados [são minerais ligados 
à moléculas orgânicas, geralmente aminoá-
cidos (dois ou três, em ligações bicíclicas 
ou tricíclicas), mas também ligados a car-
boidratos ou proteínas. A palavra quelato, 
vem do grego - “chele” - significa garra] na 
nutrição de bovinos.

O pecuarista atento às questões 
econômicas já entendeu a necessidade de 
encurtar o ciclo de produção para garantir 
sua subsistência no negócio que nos últimos 
anos teve encurtamento de renda devido aos 
altos custos em seu sistema de produção, 
principalmente no extensivo. 

Justamente por essas questões que o 
“Dia de Campo Allimenta e Marca JD”, foi 
realizado. Para mostrar a classe produtora 
modelos de programas estratégicos que 

podem baratear o custo de produção e dar 
sustentação economicamente a atividade. 
“O capim é o mais barato alimento para o 
boi, só que mais de 50% dos pastos no Brasil 
estão degradados, de acordo com a Embrapa. 
Existem programas de semi-confinamento 
nas águas, com auxílio da suplementação, 
que garante um custo (e consequentemente 
maior ganho) de 3 a 4 vezes mais baixo que 
na seca. Este é um programa estratégico 
eficiente”, de acordo com Oswaldo Garcia 
que falou aos convidados sobre tecnologia 
de nutrição e aumento de produtividade.

Outro assunto abordado foi o conforto e 
bem estar animal que é um molde de manejo 
racional adotado há anos nas fazendas da 
Marca JD. Para Paulo Prandini, diretor da 
JD, a propriedade recebeu estruturas f ísicas 
e treinamento de pessoal para melhorar a 
eficiência produtiva e reprodutiva. “Existe 
uma preocupação com o bem estar animal em 

nossa propriedade, tudo aqui e voltado para 
evitar o estresse e dessa forma evitar perdas. 
Um curral voltado para o bem estar animal 
é rentável, vale a pena e não passa de 30% a 
mais se comparado a um convencional”, diz.

A Marca JD, acostumada em ceder 
seu espaço para a realização de eventos 
desse tipo, é considera uma das maiores 
referencias no Brasil sobre o assunto. Com 
este acontecimento, a Fazenda Prata de Lei 
participou da agenda oficial de palestras 
técnicas da Expoinel MS 2009 que está 
sendo realizada no Albano Franco de 05 a 
15 deste mês. “O momento da Expoinel é 
importante, um evento que traz muita gente 
para o estado, temos que apoiar e ajudar, o 
momento é de união entre os pecuaristas”, 
ressalta Prandini. 

As empresas convidaram ainda o Juiz da 
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu 
(ABCZ), Marcelo Moura, para falar sobre 

julgamento da raça. A apresentação foi uma 
aula de como criadores, técnicos e interes-
sados podem entender as características de 
beleza e conformação da raça.

No encerrameto, um almoço com vários 
cortes de carne bovina foi servido para a 
apreciação e entendimento do resultado fi-
nal de uma pecuária moderna e sustentável. 
O chefe gastronômico Arildo Flores, que já 
serviu churrasco para personalidades [entre 
os quais o presidente Lula], teve a missão de 
dar um sabor especial ao dia de campo. 

O evento aconteceu no dia 
6 de novembro na Fazenda 
Prata de Lei e reuniu 
aproximadamente cem 
pessoas. O dia de campo 
abordou assuntos sobre 
tecnologia de nutrição e 
bem estar animal

Paulo Prandini, Marca JD Oswaldo Souza Garcia, Allimenta Marcelo Moura, ABCZ

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com

http://www.allimenta.com.br/
Tel: (67) 3314-8500
Campo Grande - MS
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prefeitos questionam por que 
da não triButação para cana

Mais de 50 prefeitos se 
reuniram na sede da 
associação dos Muni-
cípios de Mato Grosso 
do Sul e reclamaram 

que os municípios onde há plantação 
de cana-de-açúcar para atender o setor 
sucroalcooleiro estão com muitos proble-
mas na conservação das estradas, uma vez 
que o produto não recolhe tributação do 
(Fundo de Desenvolvimento do Sistema 
Rodoviário do Estado de Mato Grosso do 
Sul), Fundersul.

O presidente da Assomasul, prefeito de 

Terenos Humberto Pereira, destaca que todo 
o setor produtivo é obrigado por lei a recolher 
tributo, por meio do Fundersul e i dinheiro é 
destinado para melhorias que os beneficiam 
como a conservação de estradas. “Hoje existe 
uma demanda muito grande de estradas 
por contra do tráfego pesado que carrega a 
cana. Isto traz uma série de transtornos para 
o prefeito quando emprega o recolhimento 
do tributo”, diz Beto Pereira.

Os prefeitos ressaltam que os caminhões 
que transportam cana também causam 
muito estragos para as pontes. Aplicando 
o princípio jurídico e constitucional de que 

todos são iguais perante a lei, a Assomasul 
promete procurar o governador André 
Puccinelli para resolver a situação. “Os 
acabamos com o tributo ou todos devem 
fazer o recolhimento, afinal as indústrias da 
cana geram empregos mas as outras cadeias 
também. Nada mais justo que todos paguem 
ou sejam isentos”, diz.

Os prefeitos entendem que a taxação 
seria importante para aumentar os repasses 
para as prefeituras, atualmente em queda 
livre, principalmente o FPM (Fundo de 
Participação dos Municípios).

Alguns deputados estaduais já se 
mostraram favoráveis à tributação para a 
cana, porém a decisão envolve legislação 
e ato governamental. A idéia dos prefeitos 
é também promover debates com a par-
ticipação de toda sociedades e entidades 
de classe envolvidas com o agro-setor. “O 

agronegócio do MS é o que dá pujança 
para a economia, por isso os debates que o 
envolvem sempre são tão calorosos”, finaliza 
Beto Pereira.

GOVERNO –Além de grãos, bovinos e 
combustíveis, o governo avalia a inclusão de 
outros dois produtos cuja comercialização 
seja taxada para compor a receita do Funder-
sul, o fundo para recuperação de estradas. 
O governador André Puccinelli informou 
que considera a possibilidade de incluir a 
cana-de-açúcar e a madeira.

O governador lembrou em dezembro 
de 2007 que não precisaria encaminhar 
projeto à Assembléia Legislativa, mas faria a 
inclusão por decreto. Na ocasião Puccinelli 
considerou que é justo taxar o transporte 
da cana, uma vez que há muito impacto 
nas estradas. (Veja entrevista no site: www.
groin.com.br).

Executivos municipais prometem 
mobilização para convencer governador a 
tributar cana
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Biotério oferece treinamento para 
captura segura animais peçonhentos
O Biotério da Universidade Cató-

lica Dom Bosco – UCDB - que 
funciona desde maio de 2003 

nas instalações da instituição, atualmente 
possui cerca de 400 animais peçonhentos, 
sendo que um levantamento feitos pelos 
funcionário do setor, é que em dois anos 
170 animais foram capturados somente 
no perímetro urbano. Além dos animais 

servirem para estudo, pessoas que residem 
na cidade ou na área rural, podem receber 
treinamentos de como capturar animais 
peçonhentos com segurança.

De acordo com a responsável pelo Bio-
tério da UCDB, Paula Helena Santa Rita, o 
diferencial do local é que ele possui uma ala 
exclusiva para serpentes peçonhentas, além 
de fornecer animais somente de espécies 

sul-mato-grossenses para a graduação, 
aulas experimentais e pesquisas. As cobras, 
embora representem um risco para os hu-
manos, só atacam por defesa ou se alimen-
tar, sem contar que são necessárias para o 
equilíbrio ambiental. O ideal é que sejam 
capturadas e entregues para estudo.

Segundo o coordenadora, o biotério 
trabalha muito com a educação ambiental 
e disponibiliza um curso para capacitar 
peões e proprietários rurais para capturar 
com segurança animais peçonhentos que 
apareçam nas propriedades ou em residên-
cias. “Para o interessado, a gente oferece 
um kit que contém uma caixa e um gancho 
e um treinamento básico para que o peão 
de forma segura saiba manejar o bicho 
capturado”, explica.

De acordo com a coordenadora, o 
proprietário que fornecer algum animal 
peçonhento para o biotério, não receberá 
nenhum benef ício por parte da instituição, 
já que isso é um crime tanto para quem 
disponibiliza para quem recebe o animal.

A coordenadora explica que quando 
o produtor capturar alguma serpente 

pecuaristas afirmam que preJuízos com
moscas de estáBulo são incalculáVeis

Os proprietários com fazen-
das nas proximidades da 
Usina Angélica Agro- Ener-
gia, instalada no município 
de Angélica – município 

a 260 km de Campo Grande, estão amar-
gando prejuízos com a infestação do inseto 
que pela segunda vez provoca surto na 
cidade.

Uma primeira infestação ocorreu em 
agosto deste ano. Naquele momento foram 
convidados dois técnicos para ir até a usina 
para observar os focos e locais de postura 
de ovos. Um dos especialistas chegou a 
comentar que a infestação era pontual. Uma 
segunda infestação de moscas ocorreu em 
setembro com mais intensidade e com maior 

raio de abrangência entre as propriedades 
próximas da usina.

Um pecuarista – que prefere não se 
identificar - que tem propriedade nas 
imediações da usina – afirma que os pro-
dutores já perderam inúmeras cabeças de 
gado, bezerros e ainda vacas abortando em 
função, segundo eles, das moscas que inco-
modam os animais que deixam de pastar 
para espantá-las. “Nosso prejuízo chega 
ser incalculável, principalmente para quem 
cria gado comercialmente, seja de corte ou 
gado de elite”, diz o criador.

Pecuaristas com propriedades mais 
afetadas estão transportando o gado para 
outras localidades que não tenham as mos-
cas de estábulo para evitar mais prejuízos. 
Além disso, a tropa e cães que são utilizados 
para tocar os animais e apartação também 
estão sendo poupados 

O prefeito de Angélica, João Donizete 
Cassuci (PDT) procurou a redação do Jornal 
Agroin para comentar sobre a infestação 
de moscas do estábulo que. Para ele,  se 
na primeira infestação dos insetos tivesse 

acontecido um trabalho mais intenso e 
mobilização de todos os órgãos públicos 
e privados envolvidos com setor, estaria 
praticamente descartado um novo surto. 
Segundo o prefeito, os técnicos afirmam que 
o surto está relacionado a um ano atípico 
com mais chuvas que nos anteriores. “Para 
se ter uma idéia, no mês de julho tivemos 
praticamente 15 dias de chuvas no muni-
cípio. Os técnicos também dizem que esta 
mosca já existia em confinamentos e fezes, 
mas que com a grande quantidade de umi-
dade se procriaram rapidamente”, diz.

O prefeito garante que a usina, que 
pertence ao Grupo Adec, designou uma 
equipe de profissionais para fazer estudos e 
prestar atendimento necessário junto com 
os técnicos da Embrapa e da Iagro. “Nós, 
como agentes públicos responsáveis pelo 
município, entendemos que os produtores 
estão prejudicados, porém não podemos 
esquecer que a usina gera dois mil empre-
gos e não pode fechar as portas por causa 
de moscas”, diz. (Veja entrevista no www.
agroin.com.br)

Além de atacar os 
animais, criadores 
denunciam que insetos 
também sugam humanos

peçonhenta pode acionar o biotério ou a 
Polícia Militar Ambiental mais próxima, 
para que o transporte possa ser realizado 
com segurança. O telefone para dúvidas e 
acionamento do biotério da UCDB é o (67) 
3312-3688.
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Foto: Divulgação
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A ponte que está sendo cons-
truída sobre o Rio Taquari, 
que vai interligar as regiões 
Nhecolândia e Paiaguás, 
está em fase de conclusão. 

De acordo com o secretário de Estado de 
Obras Públicas e de Transportes (Seop), 
Edson Giroto, sua entrega está programada 
para o dia 21 novembro.

 A obra, orçada em R$ 1,8 milhão, teve 
início no segundo semestre de 2008. Segundo 
a Agência Estadual de Empreendimentos 
(Agesul), cerca de 95% dos trabalhos já foram 
concluídos. A ponte tem 168 metros de exten-
são e 4,80 metros de largura, e está localizada 
a 134 quilômetros de Coxim. A edificação 
servirá de base para que nos próximos anos, 
dependendo de estudos técnicos, o governo 
construa estradas que vão interligar as rodo-
vias MS-214, MS-228 e MS-423.

Além da importância rodoviária, a ponte 
ligando as duas regiões representa oportu-
nidade de maior integração das famílias de 
ribeirinhos, pecuaristas e funcionários das 
fazendas, que poderão atravessar o rio Ta-
quari, realizar transações comerciais, bem 
como fazer visitas a amigos e parentes, o 
que antes era possível somente de barco. O 
atendimento aos estudantes da zona rural 
também será mais ágil, melhorando signi-
ficativamente o transporte escolar.

“Essa obra finalmente vai ligar as duas 
regiões pantaneiras mais importantes do 
Estado, incentivando aumento da produção 

pecuária”, destaca Nilson de Barros, coor-
denador da Escola de Qualificação Rural da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
e vice-presidente da Associação Brasileira 
de Pecuária Orgânica. Ele lembra que os 
produtores, devido a falta dessa infraestru-
tura, já enfrentaram vários prejuízos, com 
morte de animais e acidentes envolvendo 
os peões.

“Os produtores destas duas regiões 
chegam a gastar até 30 dias para levar o 
gado até o local de abate. Com a ponte, o 
tempo será reduzido em aproximadamente 
10 dias”, exemplifica Nilson de Barros. Ele 
lembra que as comitivas hoje passam pelo 
centro de Coxim, causando transtornos 
para moradores e comerciantes, e seguem 
pela BR-163, impedindo o trânsito de veí-
culos e caminhões, mobilizando inclusive a 
Polícia Rodoviária Federal, com o objetivo 
de evitar acidentes fatais. Muitas boiadas 
chegam a passar de madrugada pelas ruas 
centrais da cidade, incomodando morado-
res da região. 

Para o Secretário Estadual de Obras, 
Edson Giroto, a construção, que teve o apoio 
de uma logística grandiosa, pelo fato de ter 
de produzir os blocos de concreto no meio 
do pantanal, é uma das maiores conquistas 
dos produtores que há décadas esperavam 
algo do gênero. “Por mais de 20 anos essa 
ponte foi esperada, o sonho tornou-se 
realidade! Fico feliz em que seja concluída 
em nossa gestão”, diz Giroto.

ponte de concreto 
no pantanal será 
inaugurada este mês
Obra vai facilitar transporte, principalmente de 
gado em pé até frigoríficos

Foto: Divulgação
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Foi uma noite de gala no Centro 
de Convenções Rubens Gil de 
Camillo, em Campo Grande-
MS. No dia 8 de novembro, 
domingo, durante a Nelore Fest, 

a Associação Sul-Mato-Grossense dos Cria-
dores de Nelore – Nelore MS – premiou os 
melhores de 2009 no Estado, com a presença 
de 200 pessoas.

O Ranking do Criador teve os irmãos 
Meneghel como os grandes vencedores do 

nelore ms premia os melhores do 
estado e anuncia diretoria para 2010

ano.  Já o Ranking Oficial MS consagrou 
José Carlos Bumlai como melhor expositor; 
já Roberto Bavaresco garantiu o prêmio de 
melhor criador. O grande nome do Nelore 
Mocho foi João Henrique dos Santos, da 
Goya Agropecuária, que faturou sete das 
oito categorias em disputa. 

Além disso, foi feito o anúncio da nova 
diretoria da Nelore MS. A partir de 2010, 
Guilherme Bumlai assume a presidência, 
com Lineu Pasqualotto, atual presidente, 
como vice. “É com muita satisfação e orgu-
lho que eu assumirei esta grande associação, 
ainda mais por eu ter sido um nome de 
consenso, o que requer bastante respon-
sabilidade. Continuaremos os trabalhos da 

atual diretoria, aprimorando-os, para que 
tenhamos cada vez mais sucesso.”, afirma o 
futuro presidente. 

A noite de gala ainda reservou mais 
surpresas. Cinco pessoas que colaboram 
para o desenvolvimento da Nelore MS fo-
ram homenageadas: Cícero de Souza – da 
Marca 42, Odilon Ferreira – atual diretor 

Guilherme Bumlai assume 
presidência da entidade e 
Lineu Pasqualotto a vice

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com

do Ranking do Criador, Ricardo Almeida – 
diretor da Expoinel MS e futuro 2º secretário 
da associação, Roberto Arcângelo – marido 
de Dora de Castro, do Nelore Paulicéia, e 
Denílson da Silva, presidente do Sindicato 
Rural de Bonito-MS, e que realizou uma 
brilhante exposição, agora obrigatória no 
calendário 2009/2010 do Estado.
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conaB preVê safra de grãos 2010
de até 141,69 mi de toneladas
A projeção para a safra de 

grãos 2009/2010 em relação 
à primeira estimativa, feita 
em 7 de outubro pela Com-
panhia Nacional de Abaste-

cimento (Conab) praticamente manteve 
inalterada. Para a estatal, o ciclo ficará 
entre 139,04 milhões de toneladas e 141,69 
milhões de toneladas, segundo divulgação. 
Na primeira estimativa, as projeções iam 
de 139,06 milhões de toneladas a 141,62 
milhões de toneladas.

De acordo com o superintendente 
da Conab/MS, Sérgio Rios as principais 
culturas plantadas no Mato Grosso do 
Sul para a safra 2009/2010 são soja, milho, 
algodão e arroz. A área plantada de soja 
corresponde entre 1 milhão e 1,75 milhões 
de hectares, sendo que a cultura ainda está 
em período de plantio. Já o milho tem uma 
área estimada de 68 mil a 70 mil hectares. 
O Algodão de 28.8 mil a 32.5 mil hectares 
e o arroz entre 31.8 e 34,4 mil hectares.

Segundo Sérgio Rios, a produção da 
soja para safra 2009/20010 pode ter um 
acréscimo de 15% comparado com a safra 
anterior, podendo atingir entre 4 milhões 
750 mil a 4 milhões 815 mil toneladas. 
Levando em considerações os aspectos do 
tempo que está favorável para o plantio da 
cultura, mas que essa ainda não é a maior 
da história. Segundo Rios a expectativa é 
que esta safra seja a maior dos últimos 5 
anos, mas ressalta que há possibilidade de 
uma redução ou um aumento do previsto, 
já que a Conab trabalha com o prognostico 
que é o levantamento da safra sendo que 
essa previsão pode ser alterada. 

Já no cenário nacional, mesmo com a 
pequena redução ante a previsão anterior, 
a safra 2009/2010 deverá registrar cresci-
mento entre 3% e 5% na comparação com o 
ciclo anterior. De acordo com a Conab, este 
incremento se deve, principalmente, à re-
cuperação da produtividade das principais 
culturas e à estabilidade do clima prevista 

para os próximos meses. “Isso beneficiará 
a semeadura das lavouras, que ocorre até 
o fim de dezembro nos estados do Centro-
Sul”, avaliaram os técnicos da Companhia 
por meio de nota à imprensa. 

A previsão da estatal é a de que a área 
a ser plantada em todo o País fique entre 

47,44 milhões de hectares a 48,18 milhões 
de hectares. Se for levado em conta o piso 
da projeção, a área total registrará uma 
queda de 0,5% na comparação com a safra 
2008/2009. Já se houver confirmação do 
teto das expectativas, o crescimento será 
de 1,1%.

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com
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número de casos 
de dengue aumenta 
três Vezes no estado

O acúmulo de lixo em terre-
nos baldios representa um 
risco eminente como ponto 
de criadouros para o mos-
quito Aedes aegypti, que é 

o transmissor da dengue. Cuidados com os 
vasos de plantas que acumulam água nas 
residências também é um bom exemplo. O 
Jornal Agroin flagrou na Praça Ary Coelho 
– considerado coração do município – água 

acumulada no chafariz (que está desativado) 
e tanques, ou seja, potenciais locais para 
postura de ovos do mosquito.

Com a proximidade do verão já é pre-
ocupante a questão da dengue no Estado, 
principalmente porque aumentam as tem-
peraturas e quantidade de chuvas que são 
fatores favoráveis para procriação do Aedes 
aegypti. “A gente sempre teve em mente que a 
Praça Ary Coelho é o ponto central por onde 

anda muita gente. Vendo esta água parada a 
gente fica com medo e até faz um apelo para 
o prefeito Nelsinho (Trad) sempre mandar 
equipe para retirar esta água”, diz a dona de 
casa Maria das Graças Silva.

Por causa desse aumento de casos de 
dengue no Estado de um modo geral, o 
ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
virá a Mato Grosso do Sul e a nove estados. 
O objetivo é mobilizar a população e os 
governos locais.

O município de Dourados, segunda 

maior cidade do Estado, a situação não é 
diferente. É comum ver em todos os bairros, 
e até na região central, inúmeros terrenos 
baldios com lixo acumulado.

A questão do acúmulo de lixo em ter-
renos particulares é responsabilidade dos 
proprietários. No caso de Campo Grande, 
a prefeitura pode notificar o dono a fazer 
a limpeza concedendo um prazo para a 
execução e caso não a faça pode pagar 
multa. Caso não pague a multa vai para 
dívida ativa.

O número de casos de dengue cresceu três vezes em Mato 
Grosso do Sul nas 30 primeiras semanas de 2009, em 
relação ao mesmo período de 2008. O número preocupa 
principalmente a população que, de certa forma, havia 
“esquecido” da doença e canalizado suas atenções no 
surto de Gripe A (H1N1)

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo  

Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural - AGRAER 

No Plano Safra 2006/2007 os agricultores familiares do município de 

Jaraguari foram os que mais acessaram o recurso financeiro do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. Foram contratados 

aproximadamente 200 projetos denominados PRONAF – Reforma Agrária, grupo A, 

equivalente a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Estes recursos financeiros na 

sua quase totalidade foram aplicados na economia local, promovendo o comércio 

local e o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar local. 

 Nestes contratos existe o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que 

são destinados a remuneração da assistência técnica. No caso de Jaraguari este 

recurso e destinado a AGRAER. A liberação deste recurso só acontece quando da 

elaboração de um laudo técnico de vistoria do projeto e autorização do produtor por 

meio da assinatura do laudo. Somente agora, com a determinação do Banco do 

Brasil, que estão sendo elaborados os primeiros laudos nos assentamentos do 

município – este tem a função de comprovar o efetivo uso dos recursos e futuras 

autorizações para contratações de novas linhas de crédito. A partir da elaboração 

destes laudos que serão, efetivamente, liberados para a assistência técnica a sua 

referida parcela. Serão elaborados 3 laudos de acompanhamento por ano. Em cada 

laudo será repassado o valor de aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinqüenta 

reais), por operação. Sendo assim, acontecerá o efetivo pagamento pelos serviços 

prestados, bem como a divulgação dos Programas oficiais de desenvolvimento e 

produção em cada localidade. Logo, não se pode falar em remuneração e 

pagamento por assistência técnica, antecipadamente.  

A elaboração de projeto técnico do PRONAF exige um entendimento e 

envolvimento individual do técnico com o produtor. Ou seja, cada projeto elaborado 

e contratado pelo Banco do Brasil tem um trabalho individual com cada produtor. 

Existe ainda a preocupação de transformar as regiões produtivas do município em 

pólo de produção de algumas culturas chaves. Isso esta acontecendo, com o 

desenvolvimento produtivo de pecuária de leite, por meio do Projeto Balde Cheio, 

Projeto PAIS – Produção Agroecologica Integrada e Sustentável, dentre outras 

ações.

Campo Grande, 27 de outubro de 2009 

Foto: Maykon Torales / Agroimagebank.com
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por meio da assessoria da seprotur,
agraer explica falta de assistência
Na edição anterior do Jor-

nal Agroin, produtores 
rurais assentados pelo 
Idaterra, hoje Agência 
de Desenvolvimento 

Agrário e Extensão Rural (Agraer), recla-
maram que desde que os assentamentos 
Vale Verde e Santa Rosa foram criados em 
Jaraguari nunca receberam assistência 
técnica do órgão governamental. Em 
nota (veja abaixo), a Agraer, por meio 
da assessoria de imprensa da Seprotur, 
respondeu que o atendimento será feito 
nos próximos meses, a partir de laudos 
técnicos.

Na reportagem anterior, os produto-
res questionaram que em determinado 
trecho do contrato, no entendimento 
deles, os mesmos são obrigados a aca-
tar assistência técnica do Idaterra, hoje 
Agraer. Como resposta, na reportagem 
anterior, o diretor-executivo da Agraer, 
José Alexandre Trannin, afirmou que 
a entidade não era obrigada, porém 
verifica-se na nota 

resposta que, na verdade, o recurso é desti-
nado à remuneração da assistência técnica 
e que no caso de Jaraguari este recurso é 
repassado a Agraer.

O trecho que os assentados afirmam que 
os atrelam a Agraer, no caso de assistência 
técnica e orientação gerencial, especifica 
que: “OBRIGAÇÃO DE ACATAR ORIEN-
TAÇÃO TÉCNICA – Obrigo-me (amo-
nos) a executar o planejamento elaborado 
em 10/10/2006 pela empresa IDATERRA, 
a acatar a orientação técnica e gerencial 
que me (nos) for ministrada e a cumprir as 
demais obrigações de minha (nossa) respon-
sabilidade para consecução dos objetivos 
previstos, emitida nesta data por (*), em 
favor do BANCO DO BRASIL S.A...”.

A reportagem encaminhou ao Banco 
do Brasil, instituição financeira que liberou 
o crédito Pronaf aos assentados alguns 
questionamentos, entre quais os critérios 
para liberação deste dinheiro (R$ 1.500,00) 
da assistên- cia técnica. Por meio da 

assessoria de imprensa 
recebemos a segunte res-
posta: “Os valores são 
liberados diretamente 
à assistência técnica, 
em oito parcelas. A 
primeira parcela é li-
berada junto com 
o valor inicial do 
financiamento e as 
demais à medida 
que os laudos de 
assistência técnica 
são apresentados 
ao Banco, com 
intervalo míni-
mo de seis me-
ses entre cada 
parcela.

Outra per-
gunta enviada 
ao banco foi: 
Este dinheiro 
é descontado 
do produtor 
ou vem dire-
to do MDA 
e fica na 
conta do 
assentado 
para ser 
descon-

tado gradativamente, sem que o produtor 
tenha que pagar por ele junto com o em-
préstimo do Pronaf? A resposta foi: “Para os 
projetos de Pronaf “A”, a vinculação de as-
sistência técnica é obrigatória, podendo os 
valores referentes à elaboração do projeto e 
à remuneração da assistência técnica serem 
financiados, desde que estejam incluídos 
nos itens financiados e no cronograma de 
desembolso do projeto técnico. Neste caso 
o teto do valor financiado, atualmente R$ 
20.000,00, é acrescido do valor da assistência 
técnica, atualmente R$ 1.500,00”.

Na mesma nota encaminha para a 
redação do Agroin, a Agraer afirma que 
“Somente agora, com a determinação do 
Banco do Brasil, que estão sendo elaborados 
os primeiros laudos nos assentamentos do 
município – este tem a função de compro-

var o efetivo uso dos recursos e futuras 
autorizações para contratações de novas 
linhas de crédito. A partir da elaboração 
destes laudos que serão, efetivamente, 
liberados para a assistência técnica a 
sua referida parcela. Serão elaborados 
3 laudos de acompanhamento por 
ano”. Os produtores questionam que o 
desconto do montante destinado para a 
assistência técnica (aproximadamente 
R$ 1.500) foi feito no ato da liberação 
do Pronaf, ou seja, não tiveram acesso 
direto ao dinheiro. “Queremos saber 
para onde foi destinado este valor, já que 
não está na nossa conta. No contrato diz 
que ele é para assistência técnica e não 
laudo técnico”, diz um assentado que 
prefere não se identificar por medo de 
represálias.

A própria nota da Agraer diz que 
“A partir da elaboração destes laudos 
que serão, efetivamente, liberados 
para a assistência técnica a sua refe-
rida parcela.”. Mais adiante continua 
“...não se pode falar em remuneração 
e pagamento por assistência técnica, 
antecipadamente.”

Segundo o dicionário de Língua 
Portuguesa (atualizado de acordo com 
a nova regra de ortografia), compilado 
pelo professor Alfredo Scottini; o termo 
assistência significa: ato ou efeito de 
assistir, socorro, ajuda amparo. Já laudo 
quer dizer: parecer escrito de um perito 
legal sobre qualquer tema solicitado por 
juiz. É portanto certo dizer que assistên-
cia aos assentados significa o diagnóstico 
e resposta às necessidades técnicas para 
a atividade em que o assistido precisa 
para não ter prejuízo. Já um laudo por 
parte dos profissionais significa apenas 
um levantamento por escrito.

Caso não obtenham respostas sobre 
todos os questionamentos, em especial 
sobre o valor destinado para a assistência 
técnica, os assentados prometem fazer 
algum tipo e manifestação em Jaraguari 
e se persistir a falta de resposta clara e 
atendimento, pretendem formar uma 
caravana até a Agraer e também a Se-
cretaria Estadual de Produção.

*Local onde é colocado o nome do 
assentado que contraiu carta de crédito 
rural do Pronaf, por meio do Banco do 
Brasil. Preservado pelo Agroin.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo  

Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural - AGRAER 

No Plano Safra 2006/2007 os agricultores familiares do município de 

Jaraguari foram os que mais acessaram o recurso financeiro do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. Foram contratados 

aproximadamente 200 projetos denominados PRONAF – Reforma Agrária, grupo A, 

equivalente a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Estes recursos financeiros na 

sua quase totalidade foram aplicados na economia local, promovendo o comércio 

local e o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar local. 

 Nestes contratos existe o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que 

são destinados a remuneração da assistência técnica. No caso de Jaraguari este 

recurso e destinado a AGRAER. A liberação deste recurso só acontece quando da 

elaboração de um laudo técnico de vistoria do projeto e autorização do produtor por 

meio da assinatura do laudo. Somente agora, com a determinação do Banco do 

Brasil, que estão sendo elaborados os primeiros laudos nos assentamentos do 

município – este tem a função de comprovar o efetivo uso dos recursos e futuras 

autorizações para contratações de novas linhas de crédito. A partir da elaboração 

destes laudos que serão, efetivamente, liberados para a assistência técnica a sua 

referida parcela. Serão elaborados 3 laudos de acompanhamento por ano. Em cada 

laudo será repassado o valor de aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinqüenta 

reais), por operação. Sendo assim, acontecerá o efetivo pagamento pelos serviços 

prestados, bem como a divulgação dos Programas oficiais de desenvolvimento e 

produção em cada localidade. Logo, não se pode falar em remuneração e 

pagamento por assistência técnica, antecipadamente.  

A elaboração de projeto técnico do PRONAF exige um entendimento e 

envolvimento individual do técnico com o produtor. Ou seja, cada projeto elaborado 

e contratado pelo Banco do Brasil tem um trabalho individual com cada produtor. 

Existe ainda a preocupação de transformar as regiões produtivas do município em 

pólo de produção de algumas culturas chaves. Isso esta acontecendo, com o 

desenvolvimento produtivo de pecuária de leite, por meio do Projeto Balde Cheio, 

Projeto PAIS – Produção Agroecologica Integrada e Sustentável, dentre outras 

ações.

Campo Grande, 27 de outubro de 2009 

Uma das culturas dos assentamentos é o abacaxi

Foto: Reprodução
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olunac ocials

A Programa Leilões mais uma vez é a respon-
sável pela maioria dos leilões da Expoinel MS. 
Dessa forma a equipe de Paulo Horto ratifica sua 
hegemonia na realização dos grandes leilões do 
Estado. Paulo, que tem agenda bastante concor-
rida, deve acompanhar de perto todos os certa-
mes da exposição. 

Na crista da onda de grandes conquistas, Rubinho 
Catenacci acaba de fazer o campeão da 16ª Prova de 
Ganho de Peso com um neto da Badalada, Destro FIV 
da 3R (Basco x Lusa). Dois outros animais netos da 
matriz, porém de outros participantes, também fize-
ram boa colocação na prova. Rubinho que esse ano 
investiu pesado em abrir novos mercados para a gené-
tica da 3R (exemplo Figueirão e Alcinópolis) ficou com 
a quarta colocação no geral do ranking corte porque 
faltou bezerro para levar na competição. Os leilões 
de Alcinópolis e Figueirão consumiram praticamente 
toda sua produção anual de desmamados. Contudo, 
a grande novidade da 3R é que acaba de desembar-
car na fazenda o animal fruto da clonagem genética da 
Badalada. A bezerra com apenas 60 dias está sendo 
assediada mais que celebridade em noite de Oscar. Só 
neste início de Expoinel já aconteceram várias ofertas 
tentadoras.  E mais: no dia 25 tem Leilão Virtual Bezer-
ras de Qualidade, as 20h!. Informações: 3374-1162.

Na sexta feira, 06 de novembro, re-
encontrei Sérgio e Martinha Prandini. 
Como há muito não os via, confesso 
que, não contive a alegria em reen-
contrá-los! Tanta conversa saudosa 
que chegamos a ligar para o Moacyr 
Seródio que confirmou sua presença 
na Expoinel 2009. Ele chega na quinta 
feira, dia 11, com a noiva Carla Tuc-
cilio, diretora do Agrocentro. Ela vem 
divulgar a Feinco 2009, que acontece 
de 09 a 13 de março de 2010.

Murilo Borges tem agendado para os próximos dias seis leilões sob a regência da 
LeiloGrande. Entre os quais está o das Fazendas Bartira e Convidados dia 20 de 
novembro, às 20 horas na Acrissul. O certame terá transmissão pelo Canal do Boi. 
Mais informações no site da LeiloGrande, www.leilogrande.com.br ou pelo fone (67) 
3384.9077.

O grande nome do Nelore Mocho durante a Ex-
poinel 2009, foi João Henrique dos Santos, da 
Goya Agropecuária, que faturou sete das oito 
categorias em disputa. Sua dedicação e compro-
metimento com a raça o fez ser escolhido para 
a diretoria da Nelore MS como um dos diretores 
executivos, para mandato que começa em 2010 
e vai até 2012.

A Bovifertil empresa da terra do bezerro de quali-
dade, Camapuã, comandada por Flávio Mateus e 
João Massao, está de cara e casa nova. A nova 
logomarca (em cima na página) foi desenvolvida 
pela Agroin Comunicação. Já o novo prédio, ago-
ra próprio, que está em fase final de acabamento 
fica à Rua Brasil 431.

Recebi com muita alegria a notícia de que o jovem e 
meu amigo Cleberson Arce, zootecnista, é a mais nova 
contratação da Allimenta Nutrição Animal. Talentoso, 
Cleberson merecia mesmo um posto numa empresa a 
altura do seu gabarito profissinal. Parabéns!

Mônica e Murilo Borges

Dr. Oswaldo, Cleberson e Eduardo

Ana Júlia, Paulo e Sérgio Prandini

Dora de Castro e Paulo Horto

Flávio Mateus e Alexandre Müller


